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Priateľskú náladu vianočných trhov a zabíjačky svojím objektívom zachytil Juraj Rašla.
Návštevu Mikuláša a koncert Janka Lehotského sprostredkoval Peter Quarda.
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Vandali v obci
Letné prázdniny priniesli v obci okrem oddychu
školákov aj výstrelky niektorých občanov. Práve
počas tohto obdobia hliadka OcP zistila páchateľa, ktorý pravidelne ničil obecný majetok, a to
konkrétne lavičky a smetné nádoby v okolí námestia obce. Konaním páchateľa vznikla škoda
obci vo výške 244 €, ktorú páchateľ uhradil a následne bol riešený hliadkou OcP v zmysle zákona.
K objasneniu uvedeného skutku okrem zúčastnených svedkov dopomohol aj kamerový systém,
ktorý nepretržite monitoruje okolie námestia.
Zlodeji nezaháľajú
Nakoľko OcP evidovala zvýšený počet krádeží
bicyklov zo železničnej stanice v Bernolákove,
nastali zo strany OcP opatrenia, kedy hliadky
začali vykonávať časté kontroly v nepravidelných intervaloch okolia železničnej stanice.
Jeden z prípadov, kedy bol z tohto miesta odcudzený bicykel, sa podarilo hliadke OcP objasniť
vďaka tomu, že majiteľka bicykla spozorovala,
ako jej bicykel užíva iná osoba. Službukonajúca hliadka podozrivú osobu vypočula a riešila
v zmysle zákona. Tento prípad mal našťastie
dobrý koniec, nakoľko odcudzený bicykel bol
vrátený do rúk majiteľky.
Ohrozené životné prostredie
Obecná polícia za uplynulé obdobie zaevidovala väčší počet udalostí, ktoré sú
v rozpore s ochrannou životného prostredie.
Hliadka OcP bola privolaná na miesto, kde
v jednej z firiem v Bernolákove bola natiahnutá hadica, z ktorej bola vypúšťaná zapáchajúca
tekutina, ktorá vytekala na pole, cestu a priľahlé okolie, čo ohrozovalo životné prostredie.
Hliadka na mieste zistila, že únik bližšie nešpecifikovanej tekutiny bol vo väčšom rozsahu
a z toho dôvodu bol na miesto privolaný pracovník
z inšpekcie vôd, ktorý zistil, že zamestnanci firmy sa dopustili protiprávneho konania podľa
§21 Zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách. Následne tento prípad prevzala inšpekcia životného
prostredia.
Ďalšia závažná udalosť bola nahlásená hliadke
OcP, kedy si občan Bernolákova všimol, ako
v lokalite „Žabák“ v toku Čiernej vody sú na
hladine ryby, ktoré lapali po vzduchu. Nakoľko
hliadka zacítila pach z vody a našla zdroj znečistenia, kontaktovala zamestnancov inšpekcie
životného prostredia, ktorí prípad prevzali.
Následne hliadky OcP pravidelnými kontrolami zistili, že z niektorých priľahlých pozemkov
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Na úseku verejného poriadku za uplynulé obdobie
hliadky OcP riešili niekoľko priestupkov podľa §47
ods. 1 písm. d) zákona č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch, kedy osoby znečistili verejné priestranstvo
komunálnym odpadom. Vo všetkých evidovaných
prípadoch bol zistený konkrétny páchateľ, ktorý bol vyzvaný, aby odpad z miesta znečistenia
odstránil a následne bol riešený hliadkami OcP
v zmysle zákona v blokovom konaní.
Podnapité osoby
V uplynulom období hliadky OcP obdržali zvýšený počet oznamov o osobách značne ovplyvnených alkoholom, ktoré vzbudzovali verejné pohoršenie v blízkosti
škôl, detských ihrísk a školských zariadení.
Z toho dôvodu sa hliadky zamerali na dodržiavanie VZN obce Bernolákovo č. 3/2011 o verejnom poriadku, ktorým sa zakazuje požívanie
alkoholických nápojov v blízkosti škôl a pietnych miest, a to do 100 m od týchto zariadení.
V troch desiatkach prípadov, kedy sa preukázalo porušenie nariadenia, boli osoby vykázané
z miesta a riešené v zmysle zákona.
Voľný pohyb psa
Za celý uplynulý rok 2019 obecná polícia eviduje
viac než 70 udalostí, v ktorých bol zistený voľný
pohyb psa. V niektorých prípadoch sa podarilo
hliadkam zistiť majiteľa psa, no v iných prípadoch nakoľko pes nemal čip, musela byť privolaná odchytová služba. Novelizáciou zákona
o veterinárnej starostlivosti platí, že od
1. 11. 2019 musí byť každý pes začipovaný.
Týmto úkonom dopomôžete tiež tomu, že
hliadky OcP budú schopné za použitia čítačky
čipov na mieste zistiť majiteľa psa a následne
ho vyrozumieť. V opačnom prípade, kedy nie je
pes začipovaný a nie je zo strany OcP možné
zistiť majiteľa psa, je na miesto privolaná zmluvná odchytová služba, ktorá funguje nepretržite
24 hodín denne a v prípade voľného pohybu
psa táto služba psa odchytí a umiestni do karanténnej stanice. Táto služba je samozrejme
spoplatnená, preto vo vlastnom záujme začipujte si svojich psov a zabezpečte vaše chovné
priestory tak, aby sa predišlo voľnému pohybu

vášho psa, nehovoriac o tom, že voľný pohyb
psa mimo chovný priestor je priestupkom.
Kuriozity
Hliadky OcP sa dennodenne stretávajú
s rôznymi prípadmi. Okrem vyššie spomínaného voľného pohybu psa sa hliadky stretli aj s kurióznejšími prípadmi, kedy
v jednom prípade boli privolané ku voľne pohybujúcim sa kozám, v inom prípade
k poníkovi a v neposlednom rade ku stádu oviec
ohrozujúcim bezpečnosť a plynulosť cestnej
premávky. Vo všetkých prípadoch sa podarilo
zistiť majiteľov uvedených zvierat, ktorí boli poučení a upozornení na to, aby zabezpečili svoje
ohrady proti voľnému pohybu svojich zvierat.
Zabezpečenie majetku
Obecná polícia disponuje technológiou 1BOX,
ktorá umožňuje monitorovanie objektov, osôb
a zariadení. Aj vďaka tejto technológii za rok
2019 obecná polícia v dvoch prípadoch zamedzila spôsobeniu rozsiahlych škôd na nami
zabezpečených objektoch. V súčasnosti pripravujeme aj službu zabezpečenia formou tzv.
trackeru. Jedná sa o prenosný GPS tracker, ktorým zabezpečíte svoj majetok, materiál alebo
stroj. Nakoľko ide o bezpečnostné zariadenie,
viac informácií poskytneme na čísle 0918 588
468, alebo na našej webovej stránke www.
obecnapolicia.sk, prípadne pre získanie aktuálnych informácii si môžete do svojich mobilných
zariadení stiahnuť aplikáciu OPSR.
Dušičky
Ani tento rok nebolo zabezpečenie cintorína zo
strany OcP počas Sviatku všetkých svätých výnimkou ako za uplynulé roky. Počas tohto sviatočného dňa hliadky OcP zamerali svoju činnosť
na dodržiavanie správneho parkovania, ochrany
chodcov na priechodoch pre chodcov a dodržiavanie verejného poriadku vo vnútri cintorína
a v jeho okolí. Na záver tejto udalosti môžeme len
zhodnotiť, že všetko dopadlo v poriadku a tento
deň prebehol v sviatočnej atmosfére.
Policajti pre občana
Vážení občania, hliadky OcP sú vám
k dispozícii nepretržite a ochotné pomôcť
v akejkoľvek situácii. O tejto skutočnosti svedčí
aj udalosť, kedy bola obyvateľkou Bernolákova
vyrozumená hliadka OcP, ktorá žiadala pomoc
pre jej imobilného otca, ktorý spadol na zem
a sama nemala dostatok síl otcovi pomôcť. Samozrejme bez váhania sa hliadka OcP dostavila

na miesto a imobilnej osobe pomohla. Aj táto
maličkosť je dôkazom toho, že sme tu pre vás
vždy a v rôznych situáciách.
Život a zdravie na prvom mieste
Nakoľko OcP disponuje defibrilátorom v skr.
AED, sa všetci príslušníci OcP zúčastnili na kurze prvej pomoci, zameranom práve na použitie
tohto prístroja. Školenie príslušníkov OcP zabezpečili záchranári z operačného strediska IZS
112 Bratislava. Kurz bol zakončený praktickou
časťou zameranou na poskytnutie resuscitácie
a teoretickou časťou, ktorou bol test zo získaných vedomostí. Všetci príslušníci ukončili kurz
prvej pomoci úspešne a sú pripravení kedykoľvek zachrániť život.
Hľadáme posily
Nakoľko potrebujeme posilniť naše rady, hľadáme nových kolegov. Ak máte záujem o prácu
v našej zložke, ste bezúhonní, dovŕšili ste vek
21 rokov a viac, máte úplné stredné alebo odborné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou,
tak tieto predpoklady sú začiatkom vstupu do
nášho tímu. V prípade záujmu o prácu v Obecnej polícii Bernolákovo môžete podať žiadosť
s prílohou životopisu osobne v podateľni obecného úradu Bernolákovo alebo zasielať uvedené podklady na emailovú adresu náčelníka OcP:
krampl@bernolakovo.sk, prípadne sa informujte na čísle 0918 656 166.
Rok 2019
Rok 2019 je pomaly úspešne za nami a my ho
môžeme zhodnotiť pozitívne. Touto cestou sa
vám chceme poďakovať za prejavenú dôveru
a v mnohých prípadoch aj za spoluprácu. Ani
rok 2019 nie je výnimkou v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, o čom svedčí množstvo
udalostí presahujúcich počet 2000. Na záver
tohto článku Vám chceme popriať, nech Vaše
dni veselé sú všetky ako sviatky, prijmite náš úprimný vinš novoročný krátky.
S pozdravom
Ing. Marek Danko, Obecná polícia

Pre náš centrálny sklad v Bernolákove hľadáme:

1 až 2 brigádničky / brigádnikov
Miesto práce:
Náplň práce:
Pracovná doba:
Termín nástupu a mzda:

HERZ, spol. s r.o., Priemyselná ulica 3131, Bernolákovo
Skladanie krabíc a produktov do krabíc. Lepenie štítkov.
Vkladanie žetónov do krabíc.
Dohodou, v pracovných dňoch od 7:30 do 15:30. Dlhodobá
pravidelná brigáda, 5,50 EUR / hod. v hrubom.

E-mail:
Telefón:

infosk@herz.eu
02 / 6241 1910, prípadne príďte osobne

Zároveň hľadáme kolegyňu/kolegu na pozíciu technik - špecialista (TZB).
https://www.profesia.sk/praca/herz/O551345
HERZ, spol. s r.o., Priemyselná ulica 3131, 900 27 Bernolákovo
Tel.: 02/6241 1910 • Fax: 02/6241 1825 • E-mail: infosk@herz.eu • www.herz.eu

Pozor na požiare v období Vianoc a nového roku.
Vianoce sú najkrajšie sviatky roka. Mnohí z
nás sú v predvianočnom čase citlivejší, vnímavejší a je v nás viac pozitívnych prejavov k ľuďom. A
práve v tomto čase, keď si ľudia v domácnostiach zapaľujú sviečky na adventných vencoch,
zdobia vianočné stromčeky a pripravujú sa na
príchod nového roka, táto nádhera veľakrát
súvisí s príčinou požiaru. Za žiarivou idylkou sa
môže skrývať veľké nebezpečenstvo. Štatistiky
požiarovosti sú aj v tomto období neúprosné.
Preto prichádzame s niekoľkými dobrými radami, ako sa vyhnúť požiaru počas vianočných
sviatkov. Pri zapaľovaní sviečok na adventných
vencoch dbajte, aby sviečky boli umiestnené
v dostatočnej vzdialenosti od rýchlo horiacich
materiálov a aby sa nemohli prevrátiť. Nenechávajte horieť sviečky, keď odchádzate z domu. Na

vianočnom stromčeku nikdy nezapaľuje sviečky
ani prskavky, používajte iba certifikované osvetlenie, rešpektujte pokyny výrobcu. Pokiaľ odchádzate z domu, vypnite vianočné osvetlenie
na stromčeku z elektrického zdroja. Vianočný
stromček umiestňujte v bezpečnej vzdialenosti
od vykurovacích zariadení a otvoreného ohňa.
Majte ho osadený v dostatočne pevnom stojane,
aby ho deti alebo domáce zvieratká neprevrátili.
Počas vítania nového roka sa vyvarujte neodbornej manipulácie so zábavnou pyrotechnikou.
Nezapaľujte ju priamo v ruke, môže byť pri neodbornej manipulácii veľmi nebezpečná a dokáže veľmi ľahko pri nedodržaní bezpečnostných
pravidiel spôsobiť ujmu na zdraví. V prípade keď
Vám zábavná pyrotechnika nevybuchne, polejte
ju dostatočným množstvom vody. Zapálenú py-

rotechniku nevyhadzujte z okien, balkónov a terás, pretože by mohla spôsobiť ťažký úraz alebo
zapríčiniť vznik požiaru. Taktiež buďte opatrní
aj v kuchyni počas príprav vianočných dobrôt,
aby Vám chvíľa nepozornosti nepokazila tieto
najkrajšie sviatky roka.
Na záver tak ako každý rok, aj tento budú
nad Vašou bezpečnosťou počas celých sviatkov
bdieť profesionálni hasiči záchranári, na ktorých
sa v prípade núdze alebo ohrozenia môžete s dôverou obrátiť. Veríme však, že ich pomoc potrebovať nebudete a nič nenaruší to nádherné čaro
Vianoc a Nového roka.
pplk. Ing. Jarmila Bartošová
OR HaZZ v Pezinku
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cenník inzercie

vyteká odpadová voda priamo do uvedeného
toku. Na miesto znečistenia revíru Čierna voda
bol privolaný zástupca hospodára z Miestnej
organizácie SRZ Senec, ktorý po obhliadke zorganizoval výlov uhynutých rýb, aby sa zistila
spôsobená škoda na majetku.

Obecná polícia

Obecná polícia

Pod lupou
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Obecné zastupiteľstvo

Uznesenie č. 5/1/2019
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
berie na vedomie Správu o činnosti ŠK Bernolákovo.
Uznesenie č. 6/1/2019
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení
a vybavenia interpelácií z 28. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 1. októbra 2018
a z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 3. decembra 2018.
Uznesenie č. 7/1/2019
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky obce
k návrhu rozpočtu obce na rok 2019 a k výhľadovému rozpočtu obce na roky 2020 – 2021.
Uznesenie č. 8/1/2019
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
schvaľuje rozpočet obce Bernolákovo s programovou štruktúrou na rok 2019 a berie na vedomie výhľadový rozpočet na roky 2020 – 2021

Uznesenie č. 6/2/2019
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu nesúhlasí s prenájmom pozemku vo vlastníctve
obce Bernolákovo, parc. č. 1558/47, parcela registra „C“, druh pozemku ostatná plocha, vedeného na liste vlastníctva č. 2125 o celkovej výmere
505 m² pánovi Patrikovi Lipovskému na dobu od
1. 4. 2019 do 31. 12. 2022.
Uznesenie č. 7/2/2019
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu súhlasí so zrušením vecného bremena zriadeného na základe
Zmluvy o vecnom bremene podpísanej obcou Bernolákovo a spoločnosťou ŠAKOŇ, s.r.o zo dňa 10. 4. 2014
podľa V-2455/14 zo dňa 2. 6. 2014 na pozemky registra
KN „C“, nachádzajúce sa v katastrálnom území Bernolákovo, obec Bernolákovo, okres Senec, vedené na liste
vlastníctva číslo 6055, parc. č. 5110, o výmere 3 192
m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie a parc.
č. 5111, o výmere 8 200 m², druh pozemku ostatná
plocha.
Uznesenie č. 8/2/2019
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu súhlasí s podpisom Zmluvy o zriadení vecného
bremena na pozemkoch vo vlastníctve obce Bernolákovo vedených na liste vlastníctva č. 6055,
parc. č. 5110, parcela registra „C“, druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 3 192 m²
a parc. č. 5111, parcela registra „C“, druh pozemku
ostatná plocha o výmere 8 200 m² za jednorazovú
náhradu vo výške 6 000 €, ktorú uhradí žiadateľ.
Uznesenie č. 9/2/2019
a) Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu ruší uznesenie č. 11/1/2019, bod. č. 5 v znení:
„Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu súhlasí s predajom pozemkov parc. č. 1766/1,
parc. č. 1766/2, parc. č. 1766/3, parcely registra
„C“, druh pozemkov ostatné plochy o celkovej výmere 57 m², zapísané na liste vlastníctva č. 2125
manželom Kornelovi a Božene Kováčovým, Potočná 798/57, 900 27 Bernolákovo. Ide o prípad
hodný osobitného zreteľa. Dôvod osobitného zreteľa spočíva v tom, že uvedený pozemok je nízkej
výmery, priamo susedí s pozemkom žiadateľov
a obec pre tento pozemok nemá iné využitie. Kupujúci odkúpia túto časť pozemku za cenu stanovenú
znaleckým posudkom, vrátane úhrady za vypracovanie geometrického plánu a ďalších nákladov súvisiacich s prevodom vlastníctva pozemku. K predaju
musí prísť do šiestich mesiacov od schválenia tohto
uznesenia.“
b) Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu súhlasí s predajom pozemkov, a to parc.
č. 1766/1, parcela registra „C“, druh pozemku zastavaná plocha o výmere 18 m², parc. č. 1766/2,
parcela registra „C“, druh pozemku zastavaná
plocha o výmere 22 m², parc. č. 1766/3, parcela registra „C“, druh pozemku zastavaná plocha
o výmere 17 m², ktoré vznikli na základe geometrického plánu č. 40/2018 zo dňa 3. 5. 2018,
č. ov. 883/2018 dňa 28. 5. 2018 vyhotoveným Ing.
Marošom Kocmundom z parc. č. 1766, parcela registra „C“, druh pozemku ostatné plochy o celkovej výmere 57 m², zapísanej na liste vlastníctva č.
2125, katastrálne územie Bernolákovo, manželom
Kornelovi a Božene Kováčovým, Potočná 798/57,
900 27 Bernolákovo. Ide o prípad hodný osobitného zreteľa. Dôvod osobitného zreteľa spočíva v
tom, že uvedený pozemok je nízkej výmery, priamo susedí s pozemkom žiadateľov a obec pre tento
pozemok nemá iné využitie. Kupujúci odkúpia tieto pozemky za cenu určenú obecným zastupiteľstvom, minimálne však za cenu stanovenú znaleckým posudkom, vrátane úhrady za vypracovanie
geometrického plánu a ďalších nákladov súvisiacich s prevodom vlastníctva pozemku. K predaju
musí prísť do šiestich mesiacov od schválenia tohto uznesenia.
Uznesenie č. 10/2/2019
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu:
a) schvaľuje pána Maroša Vargu, nar. 1985 za veliteľa ZO DHZ v Bernolákove.
b) berie na vedomie informáciu o zmene vo výbore
ZO DHZ.

č. 2125, parc. č. 4899/230, parcela registra „C“,
druh pozemku orná pôda, parc. č. 4899/241 parcela
registra „C“, druh pozemku ostatná plocha a na pozemku vedenom na liste vlastníctva č. 5621, parc.
č. 4899/231, parcela registra „C“, druh pozemku ostatné plochy. Uvedené parcely sú majetkom obce
Bernolákovo.
2. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
súhlasí s podpisom zmluvy o zriadení vecného bremena v rozsahu určenom geometrickým plánom
č. 1820/2018 za jednorazovú odplatu vo výške
25 € za 1 m trasy elektrického vedenia v dĺžke 170 m
celkom vo výške 4250 € na pozemkoch vedených na
liste vlastníctva č. 2125, parc. č. 5000 a parc. č. 5072,
parcely registra „C“, druh pozemkov zastavané plochy a nádvoria. Uvedené parcely sú majetkom obce
Bernolákovo.
3. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
súhlasí s podpisom zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby v rozsahu určenom

Ukazovateľ

Rok 2019

Rok 2020

Rok 2021

Príjmy spolu

7 329 874

6 073 607

6 383 547

bežné príjmy

5 845 296

6 073 607

6 383 547

kapitálové príjmy

1 330 078

0

0

príjmové finančné operácie

154 500

0

0

Výdavky spolu

7 267 603

5 394 465

5 685 949

bežné výdavky

4 989 573

5 199 465

5 490 949

kapitálové výdavky

2 083 030

0

výdavkové finančné operácie

195 000

195 000

195 000

Rozdiel príjmy celkom – výdavky celkom, vrátane finančných operácií

62 271

679 142

697 597

Bežný rozpočet (+ , -)

855 723

874 142

892 597

Kapitálový rozpočet (+ , -)

- 754 952

Finančné operácie (+ , -)

- 40 500

- 195 000

- 195 000

(prebytok + / schodok -) po vylúčení finančných operácií

21 771

484 142

502 597

Uznesenie č. 9/1/2019
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
schvaľuje:
A) Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej ŽONFP) v rámci výzvy IROP-P02SC221PZ-2018-34 za účelom realizácie projektu „Rozšírenie materskej školy v Bernolákove”, ktorého ciele sú
v súlade so schválenými strategickými dokumentami
vyššieho územného celku, v súlade s platným územným plánom a platným Programom hospodárskeho
rozvoja obce.
B) Zabezpečí realizáciu projektu v súlade s pravidlami a podmienkami poskytnutia pomoci.
C) Zabezpečí finančné prostriedky na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu
celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci vo výške 31 490,00 Eur.
D) Zabezpečí financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.
Uznesenie č. 10/1/2019
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
berie na vedomie Protokol o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky —
Obnova a modernizácia verejného osvetlenia miest
a obcí z pohľadu výkonnosti.
Uznesenie č. 11/1/2019
1. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
súhlasí:
a) so zrušením uznesenia č. 12/28/2018 0 zriadení
vecného bremena v prospech SPP - distribúcia, a.s.
na pozemkoch vedených na liste vlastníctva č. 2125,
parc. č. 4899/230, parcela registra „C“, druh pozemku orná pôda a parc. č. 4899/231 parcela registra
„C“, druh pozemku ostatná plocha. Uvedené parcely
sú majetkom obce Bernolákovo.
b) s podpisom zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech SPP - distribúcia,
a.s. na pozemkoch vedených na liste vlastníctva

geometrickými plánmi č. 312/2016 a č. 791/18 za
jednorazovú odplatu určenú znaleckým posudkom
č. 6/2016 v celkovej výške 1 846,484 € bez DPH na
časti pozemkov vedených na liste vlastníctva č. 6055,
parc. č. 5131 v rozsahu vecného bremena 36 m² t.j.
645,373 € a parc. č. 5109/1 v rozsahu vecného bremena 67 m² t.j. 1 201,111 €, parcely registra „C“,
druh pozemkov ostatné plochy. Uvedené parcely sú
majetkom obce Bernolákovo.
4. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu súhlasí s predajom pozemku parc.
č. 444/129 o rozlohe 12 m², parcela registra „E“,
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, vedenom na liste vlastníctva č. 7191 do osobného
vlastníctva Ing. Antonovi Jendekovi, Bernolákova
50, 900 27 Bernolákovo z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Dôvod hodný osobitného zreteľa
spočíva v tom, že predmetný pozemok je malej
výmery, priamo susedí s pozemkom žiadateľa
a obec pre túto časť pozemku nemá iné využitie.
Kupujúci odkúpi túto časť pozemku za cenu stanovenú znaleckým posudkom, vrátane úhrady za vypracovanie geometrického plánu a ďalších nákladov
súvisiacich s prevodom vlastníctva pozemku. K predaju musí prísť do 6 mesiacov od schválenia tohto
uznesenia.
5. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu súhlasí s predajom pozemkov parc. č. 1766/1,
parc. č. 1766/2, parc. č. 1766/3, parcely registra
„C“, druh pozemkov ostatné plochy o celkovej výmere 57 m², zapísané na liste vlastníctva č. 2125
manželom Kornelovi a Božene Kováčovým, Potočná 798/57, 900 27 Bernolákovo. Ide o prípad
hodný osobitného zreteľa. Dôvod osobitného zreteľa spočíva v tom, že uvedený pozemok je nízkej
výmery, priamo susedí s pozemkom žiadateľov
a obec pre tento pozemok nemá iné využitie. Kupujúci odkúpia túto časť pozemku za cenu stanovenú znaleckým posudkom, vrátane úhrady za vypracovanie

geometrického plánu a ďalších nákladov súvisiacich
s prevodom vlastníctva pozemku. K predaju musí
prísť do 6 mesiacov od schválenia tohto uznesenia.
6. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu súhlasí so zámerom predaja pozemku o výmere
48 m², vedenom na liste vlastníctva č. 2125, par.
č. 2744/64, parcela registra „C“, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria. Ide o prípad osobitného
zreteľa. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva
v tom, že pozemok je malej výmery, priamo susedí
s pozemkom žiadateľa a obec pre tento pozemok
nemá iné využite. Kupujúca odkúpi túto časť pozemku za cenu určenú obecným zastupiteľstvom, minimálne však za cenu stanovenú znaleckým posudkom,
vrátane úhrady za vypracovanie geometrického plánu a ďalších nákladov súvisiacich s prevodom vlastníctva pozemku.
7. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu nesúhlasí s odkúpením časti pozemkov o výmere 1/76 z 2460 m², t.j 32,37 m² a 1/76 z 351 m²,
t.j. 4,62 m². Nehnuteľnosti sú využívané ako miestna komunikácia a sú vedené na liste vlastníctva
č. 890, parc. č. 4899/1 a parc. č. 4899/55, parcely registra „C“, druh pozemkov zastavané plochy
a nádvoria, nachádzajúce sa v katastrálnom území
Bernolákovo.
9. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu súhlasí so zámenou časti parcely parc. č. 30/2
o výmere 28 m², parcela registra „C“, druh pozemku záhrada, nachádzajúci sa v katastrálnom území
Bernolákovo, vedenom na liste vlastníctva č. 13
za časť pozemku parc. č. 30/3 o výmere 9 m², parcela registra „C”, druh pozemku ostatné plochy,
nachádzajúci sa v katastrálnom území Bernolákovo, vedenom na liste vlastníctva č. 2125, ktorý
bude v zmysle navrhnutého geometrického plánu
č. 2253/2018 zapísaný pod parc. č. 30/7. Ide o prípad
osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že žiadateľka za účelom možnosti vytvorenia obytnej zóny – Pribinova darovala pozemky obci na základe Darovacej
zmluvy schválenej uznesením č. 14/13/2012 zo dňa
25. 9. 2012.
10. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu súhlasí so zámenou časti parcely parc.
č. 30/1 o výmere 31 m², parcela registra „C“,
druh pozemku záhrada, nachádzajúci sa v katastrálnom území Bernolákovo, vedenom na liste
vlastníctva č. 6833 za časť pozemku parc. č. 30/3
o výmere 4 m² parcela registra „C“, druh pozemku ostatné plochy, nachádzajúci sa v katastrálnom
území Bernolákovo, vedenom na liste vlastníctva
č. 2125, ktorý bude v zmysle navrhnutého geometrického plánu č. 2253/2018 zapísaný pod parc.
č. 30/6. Ide o prípad osobitného zreteľa, ktorý spočíva
v tom, že žiadateľka za účelom možnosti vytvorenia obytnej zóny – Pribinova darovala pozemky obci
na základe Darovacej zmluvy schválenej uznesením
č. 14/13/2012 zo dňa 25. 9. 2012.
Uznesenie č. 12/1/2019
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na l. polrok 2019.
Uznesenie č. 13/1/2019
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu berie na vedomie:
a) Správu o činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok
2018
b) Správy hlavnej kontrolórky obce o výsledku kontroly hospodárenia s nájomnými bytmi a o výsledku
kontroly investičných akcií.
Uznesenie č. 14/1/2019
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu berie na vedomie správu o činnosti Obecnej polície za
rok 2018.
Uznesenie č. 15/1/2019
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje členstvo v regionálnom združení Podunajsko
a schvaľuje úhradu členského príspevku na rok 2019.
Uznesenie č. 16/1/2019
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
schvaľuje trvalé používanie erbu obce na pohároch
v rámci každoročnej výstavy vín pre Spolok záhradkárov Bernolákovo.

Uznesenie č. 11/2/2019
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce
Bernolákovo č. 1/2019 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu obce.

v Bernolákove – Ing. Ivan Trubač a Martina Jánošiková
b) vymenúva členov Rady školy pri Materskej škole
v Bernolákove – Katarína Donáthová a Mgr. Lucia
Kancírová.

Športové kluby:

schválené

ŠK Bernolákovo

20 000 €

Športový klub Vatek
Občianske združenia, spolky:

1 600 €
schválené

Spolok záhradkárov Bernolákovo

1 000 €

Organizácia zdravotne postihnutých Nádej

2 000 €

Klub dôchodcov

2 000 €

Občianske združenie Harmónia
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
OZ Školáčik

800 €
6 650 €

RZ pri MŠ Bernolákovo

3 650 €

Beh pre beh

1 000 €

Mažoretky Royal

-

DHZ Bernolákovo

1 000 €

Uznesenie č. 12/2/2019
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
schvaľuje poskytnutie dotácií z rozpočtu obce nasledovne:
Uznesenie č. 13/2/2019
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
berie na vedomie Správu o výsledku kontroly plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za rok 2018.
Uznesenie č. 14/2/2019
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy na byt v nájomných bytoch 2x12 b.j. manželom Fehérovým na
dobu troch rokov, t.j. od 11. 3. 2019
do 11. 3. 2022.
Uznesenie č. 15/2/2019
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje Nájomnú zmluvu s právom stavby č.
802735001-2-2019-NZsPS uzatvorenú medzi Železnicami Slovenskej republiky a obcou Bernolákovo v
rámci projektu Revitalizácia prestupného dopravného terminálu v Bernolákove.
Uznesenie č. 16/2/2019
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
schvaľuje plán zasadnutí obecnej rady a obecného
zastupiteľstva na rok 2019.
Uznesenie č. 17/2/2019
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
schvaľuje do:
a) Komisie pre tvorbu nového územného plánu
obce vo volebnom období 2018 – 2022 aktivistov
v zložení: Ing. Stanislav Tokoš, Ing. Ivan Jurča, Ing.
Matej Kaušitz a Ing. arch. Radomil Kachlík
b) Komisie pre vzdelávanie, kultúru a voľnočasové
aktivity vo volebnom období 2018 – m 2022 aktivistku: Ing. Emília Biznárová.
Uznesenie č. 18/2/2019
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
schvaľuje:
a) odvolanie člena Rady školy pri Základnej škole v
Bernolákove – Jana Takáčová a Mgr. Peter Barica
b) vymenúva členov Rady školy pri Základnej škole v
Bernolákove – Radovan Hanic a Ing. Rastislav Požár.
Uznesenie č. 19/2/2019
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
schvaľuje:
a) odvolanie člena Rady školy pri Základnej umeleckej škole v Bernolákove – PhDr. Mária Kisková
a Ing. Jaroslav Vokoun
b) vymenúva členov Rady školy pri Základnej umeleckej škole v Bernolákove – Ing. Rastislav Požár
a Ing. Alexandra Molnára.
Uznesenie č. 20/2/2019
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
schvaľuje:
a) odvolanie členov Rady školy pri Materskej škole

Uznesenie č. 21/2/2019
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
schvaľuje:
a) náplň činnosti Komisie pre financie a rozpočet
b) do Komisie pre financie a rozpočet vo volebnom
období 2018 – 2020 aktivistov v zložení: Ing. Tomáš
Perďoch a Linda Voláriková
c) za zapisovateľku komisie referentku ekonomického oddelenia obecného úradu: Michaela Zborková.
Uznesenie č. 22/2/2019
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu:
a) schvaľuje aktualizáciu akčného plánu PHSR obce
Bernolákovo na roky 2018 až 2022
b) pre roky 2018 až 2022 určuje vysokú prioritu
všetkým projektovým zámerom, ktoré tvoria akčný plán PHSR obce Bernolákovo, ide o nasledovné
projektové zámery:
• výstavba novej MŠ v lokalite Nová Lúka
• rekonštrukcia a dobudovanie komunikácií
v obci
• rekonštrukcia a dobudovanie chodníkov v obci
• vytvoriť priestory pre organizáciu veľkých kultúrno-spoločenských podujatí v obci
• zvýšenie odborných a prevádzkových kapacít
obecného úradu
• zefektívnenie dotačného systému obce
• podpora separovaného zberu ako aj revidovanie stojísk pre veľkoobjemové kontajnery sa spájajú s prioritou vybudovania zberného dvora. Tieto
spojené projektové zámery budú ďalej vedené ako
dobudovanie a podpora separovaného zberu odpadu
• rozšírenie kapacít ZŠ
• zlepšenie materiálno-technického vybavenia
školských zariadení
• zmeny organizácie dopravy a vybudovanie nových parkovacích miest
• dobudovanie a rekonštrukcia kanalizácie a prečerpávacích staníc
• vytvorenie strategických a koncepčných dokumentov obce s nasledovnou špecifikáciou: Vytvorenie analýzy a koncepčných návrhov riešenia
centra obce a širšieho centra obce s prihliadnutím na viaceré parciálne projektové zámery PHSR
obce Bernolákovo na roky 2018 až 2022 akými sú:
- riešenie nových kapacít ZŠ, ZUŠ
- rozšírenie priestorových a personálnych kapacít
obecného úradu a obecných budov a modernizácie jeho služieb
- vytvorenie podmienok pre obvodných a odborných lekárov
- realizácia a obnovy centra obce
- riešenie dopravy a ďalšie súvisiace projektové
zámery.

Bernolák 4/2019

Bernolák 4/2019

Uznesenia z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 25. 3. 2019
Obecné zastupiteľstvo
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Uznesenia z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 4. 2. 2019
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Obecné zastupiteľstvo

Uznesenie č. 23/2/2019
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu:
a) schvaľuje zámer rozšírenia kapacít ZŠ Bernolákovo – areál na Komenského ulici, poskytnutie
uvoľnenej budovy školy na Školskej ulici pre potreby ZUŠ
b) navrhuje starostovi obce:
• vykonať všetky potrebné kroky smerujúce k realizácii rozšírenia kapacít ZŠ Komenského s tým,
že uvoľnené kapacitné priestory ZŠ Školská budú
uvoľnené pre potreby ZUŠ, v čo najkratšom časovom horizonte
• pripraviť podklady na spracovanie projektovej
dokumentácie pre obe školy
• pripraviť finančnú analýzu schopnosti financo-

vať prípadnú výstavbu
• zistiť možnosti financovania prípadnej výstavby.
Uznesenie č. 24/2/2019
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu:
a) schvaľuje začatie prác na zadávaných podkladoch pre vyhlásenie anonymnej verejnej súťaže a
prípravu samotnej anonymnej verejnej súťaže na
zhotovenie urbanisticko-architektonickej štúdie
riešenia centrálnej zóny obce
b) určuje časový rámec na vypracovanie zadávacích podkladoch pre vyhlásenie anonymnej
verejnej súťaže a prípravu samotnej anonymnej
verejnej súťaže na zhodnotenie urbanisticko-architektonickej štúdie riešenia centrálnej zóny do
konca decembra 2019, kedy budú následne pred-

ložené na rokovanie obecného zastupiteľstva na
odsúhlasenie
c) poveruje Komisiu pre tvorbu nového územného
plánu obce dozorom, koordináciou a usmerňovaním pri plnení tohto uznesenia a na komunikáciu
so súkromnými vlastníkmi pozemkov a stavieb
v rámci vymedzených území za účelom dosiahnutia vzájomného konsenzu na riešení a modernizácii
centra obce
d) odporúča konzultovať práce so Slovenskou komorou architektov a využiť ich publikáciu „Materiál súťažných návrhov Slovenskej komory architektov“
e) odporúča personálne posilnenie stavebného
úradu na zabezpečenie plnenia tohto uznesenia.

Vízia centra obce Bernolákovo
plán aktuálne zvolené zastupiteľstvo schvaľovať nebude, nakoľko iba jeho samotná tvorba bude trvať 4 až 6 rokov, ale presadíme, aby
práce na ňom išli maximálnou možnou rýchlosťou. Na každom nasledujúcom OZ bude
podávaná správa o progrese a vykonaných
prácach.
Súťaž na centrum obce a areál ZŠ sa už rozbieha. Prebiehajú konzultácie a hľadá sa cesta
ako 30 rokov ignorovania dlhodobého strategického plánovania dobehnúť najlepšie za 3
mesiace, bezbolestne, a čo najlacnejšie. Treba
si však uvedomiť, že kvalitné riešenia takýchto
komplexných problémov nevznikajú ani rýchlo, ani lacno, bude to bolieť a treba sa pripraviť aj na možnosť, že škola bude fungovať po
nevyhnutnú dobu v dvojzmennej prevádzke.
Víťazný návrh súťaže prinesie rozvojovú víziu
územia na najbližších 25 rokov. Riešené územie bolo vytipované na sústredenie väčšiny
poskytovaných verejných služieb z jednoduchého dôvodu, a to, že v tomto území vlastní
obec majoritu pozemkov. Riešenie by malo
byť nastavené na najpesimistickejší scenár
nárastu počtu obyvateľov obce /medzi 40-60
tisíc obyvateľov podľa v súčasnosti platného
ÚP/. Zároveň by malo byť komplexné, týkať by

sa malo aj dopravného riešenia, environmentálnych výziev súčasnosti, malo by vytvoriť
priestor pre občiansku vybavenosť a pod. Výsledkom bude ideové, priestorové a objemové riešenie, ktoré bude obsahovať etapizáciu
podľa naliehavosti, t. j. že v prvej fáze bude
riešený primárne školský areál, ale v komplexnej a logickej nadväznosti na celé riešené
územie. Vznikne tak priestor na vytvorenie
zásobníku projektov, lebo už budeme vedieť,
čo potrebujeme, kde to má stáť a ako to má
vyzerať.
Táto súťaž by mala byť pilotným projektom.
Takýto postup, ak sa osvedčí, by sa mal následne stať štandardom pre kreovanie ucelených častí územia, napr. historické centrum
s kostolom sv. Štefana, atď.
Rád by som touto cestou vyzval občanov, aby
sa o tento konečne systémový a úplne transparentný spôsob kreovania vášho verejného
priestoru zaujímali. Obec a aj poslanecký zbor
bude vďačný za každého kooperatívne participujúceho občana. Sme vďační za každú konštruktívnu spätnú väzbu.
Ing. Michal Peleš
poslanec OZ Bernolákovo
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Pre väčšinu z vás je odpoveď jednoduchá,
však? Plány na vianočné obdobie máte dávno
hotové a už len doťahujete detaily. Mnohí iste
budete s najbližšími doma v Bernolákove, niektorí sa ale vyberiete na sviatky tam, kde ste sa
narodili, kde máte rodičov, ak sa tu po presťahovaní ešte necítite celkom doma.
Tí, ktorí ostanú na Vianoce verní Bernolákovu,
možno budú mať štedrú večeru prvýkrát v novučičkom dome či byte, iní už tradične zasadnú
k stolu, ktorý si veľa pamätá a mohol by sám
napísať rodinnú kroniku, toľko detí pri ňom
sfúklo sviečky na narodeninovej torte či dospelých si pripilo na zdravie.
Predtým ako si rozbalíte darčeky ukryté pod
stromčekom, Vás, milí oteckovia, nejedna mamička pošle s deťmi na čerstvý vzduch, aby mala
pokoj na posledné prípravy. Možno sa vyberiete
s ratolesťami pozrieť si stromček pred obecným
úradom či pôjdete na niektoré z detských ihrísk,
poprechádzate sa popri Čiernej vode. Alebo sa
len prejdete ulicami a nazriete cez oblok, ako si
susedia vyparádili vianočný stromček. Podaktorí si nájdete čas na prechádzku aj po štedrej večeri, možno zájdete na cintorín zapáliť sviečku
a pôjdete na polnočnú omšu.
Keď budeme mať všetci spoločne šťastie, z ob-

lohy sa začne sypať sneh, rozozvučia sa zvony
na kostole sv. Štefana alebo zvonkohra v kaštieli a Vianoce budú dokonalé.
Aj ja som nedávno dostala otázku, netýkala
sa ale Vianoc. Istý kolega z obecného zastupiteľstva sa ma opýtal, kde sa vidím o 20 či 30
rokov a kde vidím Bernolákovo? Nebola som
na to pripravená, preto mi najprv mysľou prebehlo množstvo vlastných otázok. Veď vtedy
už budem na dôchodku, budem zdravá, vitálna? Budú pri mne stáť moji blízki, syn, muž...
vnúčatá? Čo mi osud nadelí? V duchu som sa
pousmiala nad svojimi predstavami.
Aké bude vtedy Bernolákovo? Spoznám ho vôbec o 20 rokov? Kto budú moji susedia? Bude
nás tu žiť 20 tisíc či ešte viac?
Menej to zrejme nebude, veď výstavba pokračuje prudkým tempom a to ešte nie sú
zastavané všetky lokality, ktoré boli poschvaľované pred rokom 2014. Hlavou mi víri čoraz
viac otázok. Budeme jazdiť po rovnako rozbitých cestách? Ostanú nástupištia na železničnej stanici stále tak úzke ako dnes? A kam sa
pomestia všetky autá, ktoré už teraz parkujú
kdekade okolo stanice? Bude mať Bernolákovo
verejnú dopravu? Koľko tu bude škôl a škôlok
a koľko zariadení pre seniorov? Bude stačiť to

jediné, ktoré vyrástlo v centre obce? Teraz sa
nás do kultúrneho domu zmestí 150, bude to
dosť aj o 20 rokov? Keď pôjdem na prechádzku k Čiernej vode, ako prejdem cez železničné
priecestie a križovatku Trnavskej a Hlavnej ulice? Ako budem v tom veku chodiť nakupovať?
Budeme mať stále to isté malé a nevyhovujúce
zdravotné stredisko? Dostanem sa na úrad,
kde síce postavili šikmú rampu, ale nespĺňa
parametre? Kam budú chodiť mamičky s deťmi
na prechádzky? Budeme ešte dedina, alebo už
dávno mesto?
Už si nespomínam, čo všetko som na môjho
mladšieho kolegu v rýchlosti vychrlila. Jedno
však viem presne, som tu doma a chcem tu žiť
aj o 20 rokov, ak mi bude dopriate. A nie je mi
ľahostajné, ako bude Bernolákovo vtedy vyzerať.
A to je aj dôvod, prečo vám píšem. Spolu
s kolegom, ktorý mi položil spomínanú otázku
a s ďalšími členmi zastupiteľstva sme totiž nedávno pripravovali zadanie pre urbanistickú
súťaž na riešenie centra obce, ktorá sa bude
zaoberať aj otázkou škôl. Úloha bola len zdanlivo jednoduchá – zohľadniť všetko, čo naši občania potrebujú pre spokojný život.
Čo všetko nám pritom napadlo... čo by sme po-

a priateľov. Položila som ju aj človeku, ktorý má
v našej obci v mnohom rozhodujúce slovo. Kde
vidí seba v Bernolákove o dvadsať rokov? Zarazilo ma, že som nedostala žiadnu konkrétnu odpoveď. Vy však určite máte nielen veľa potrieb,
ale aj veľa dobrých nápadov. Tak, ako sa dnes
pýtam na názor vás, budem sa pýtať naďalej aj
všetkých zodpovedných.
Keď teda budete sedieť pri vianočnom stole, či
už v Bernolákove alebo inde, kde sa zatiaľ cítite
najviac doma, spýtajte sa sami seba, v akej obci
chcete a budete žiť o dvadsať rokov. Aké bude
Bernolákovo, v ktorom prežijete Vianoce 2039?
Prajem Vám pokojné vianočné sviatky a šťastný
nový rok 2020.
Iva Pipíšková
poslankyňa OZ Bernolákovo

Podmienky poskytovania nájomných bytov v obci Bernolákovo
Obec Bernolákovo má k dispozícii 2 × 12 bytových jednotiek na Hlavnej ul. 112, ktoré sa
využívajú ako nájomné byty. Momentálne sú
všetky byty obsadené.
Nájomné zmluvy sa predlžujú rôzne, od troch
mesiacov do troch rokov, ak nájomník o predĺženie požiada. Ak nájomník dodržiava domový poriadok a svojím správaním nenarúša život
ostatných nájomníkov, nie je dôvod na nepredĺženie nájomnej zmluvy.
Byty sú štartovacie, pomáhajú prekryť prvé
problémy s bývaním. Poskytujú strechu nad
hlavou mladým rodinám, osamelým rodičom,
prípadne starším ľuďom. V priebehu rokov sa
podarí niektorým rodinám zabezpečiť si iné
bývanie, a tak sa byty uvoľnia.
Od mája 2018 do októbra 2019, za osemnásť
mesiacov, čo pracujem na obecnom úrade,
sa uvoľnili tri byty, ktoré boli ihneď obsadené záujemcami z poradovníka. Na základe
uvedeného môžeme konštatovať, že dostať sa
k uvoľnenému nájomnému bytu je dosť veľký
problém.
Ale aj napriek týmto skutočnostiam chcem informovať o podmienkach, ktoré musí žiadateľ
o nájomný byt splniť:

• výška príjmu nesmie presiahnuť trojnásobok životného minima (každý rok sa životné minimum upravuje) ak sa jedná o plnoletú fyzickú osobu – od 1. 7. 2019 je ŽM vo
výške 210,20 € – suma nesmie presiahnuť
630,60 €
• ďalšia posudzovaná osoba plnoletá
– 146,64 €
• nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa – 95,96 €
Ak sa jedná o občana ťažko zdravotne postihnutého jeho príjem nesmie presiahnuť
štvornásobok životného minima t. j. 210,20
€ × 4 = 840,80 €. K žiadosti je potrebné priložiť
zdravotné posúdenie.
Žiadateľ o nájomný byt nesmie byť vlastníkom
nehnuteľnosti, prípadne bytu v podiele jednej
polovice a nesmie byť stavebníkom bytu, resp.
rodinného domu.
K žiadosti o nájomný byt treba priložiť príjem
žiadateľa za predchádzajúci kalendárny rok, príjem spoločne posudzovanej osoby, ktorá bude
so žiadateľom žiť, rodný list dieťaťa, prípadne
potvrdenie o návšteve školy, súhlas so spracovaním osobných údajov žiadateľa, čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch žiadateľa.

Všetky tlačivá sú k dispozícii na referáte sociálnych vecí a zdravotníctva obce Bernolákovo:
Obecný úrad, Hlavná 111, číslo dverí 4, prízemie
Bc. Eva Jajcajová, 02/40 20 06 05, eva.jajcajova@bernolakovo.sk
Krátka informácia ohľadom bytov:
• byty sú jednoizbové, plocha bytu sa pohybuje od 31,42 m² po 45,26 m², k bytu patri hygienické zariadenie – sprcha a toaleta, chodba.
Vykurovanie je ústredné . Nájomné sa pohybuje vo výške od 130 do 190 € plus spotrebované
energie.
Všetky byty sú však obsadené. Aj napriek
tomu je možné žiadosti podávať. Je zostavený
poradovník žiadateľov o nájomný byt.

4 468 daňových poplatníkov, čo je v porovnaní s rokom 2018 nárast o 170 poplatníkov.
Fyzickým osobám bola vyrubená daň vo výške
225 644,34 €. Z tejto sumy bolo k 20. 11. 2019
uhradených 197 947 €.
Za rok 2019 evidujeme nedoplatky na dani
z nehnuteľnosti v sume 40 652,98 €. Touto
cestou sa obraciame na všetkých daňových
poplatníkov, ktorí z rôznych dôvodov neuhradili vyrubenú daň, aby využili možnosť
platby v pokladnici obecného úradu, priamo
hotovostnou platbou, prípadne i formou POS

terminálu. Je možné využiť i formu bezhotovostného prevodu prostredníctvom internetbankingu.
Tento rok sme po prvýkrát využili nový spôsob doručenia daňových rozhodnutí. Občania
si ich mohli vyzdvihnúť osobne na obecnom
úrade. Tento spôsob sa veľmi osvedčil. Aj
prostredníctvom tohto článku Vám chceme
veľmi pekne poďakovať za spoluprácu.

Pridelenie bytu rieši Komisia pre komunitné
plánovanie a bytovú politiku, je zložená z obecných poslancov a aktivistov obce Bernolákovo.
Komisia sa riadi poradovníkom záujemcov.
Hodnotí jednotlivé žiadosti a po ich schválení
predkladá starostovi obce svoje odporúčania.
Bc. Eva Jajcajová
referát sociálnych vecí a zdravotníctva

Dane v obci
Referát miestnych daní a poplatkov zverejňuje počet daňových poplatníkov – fyzických
a právnických osôb, daňových predpisov za
daň z nehnuteľnosti v obci Bernolákovo.
Právnické osoby
V tomto kalendárnom roku bolo právnickým osobám vydaných 150 rozhodnutí
s vyrubenou daňou vo výške 228 293,94 €.
K 20. 11. 2019 bolo z tejto sumy uhradených
215 338,30 €.
Fyzické osoby
V tomto kalendárnom roku bolo evidovaných

Anna Kubalová
referát miestnych daní a poplatkov

Taxi v Bernolákove je späť
Po krátkej prestávke máme v obci Bernolákovo opäť v ponuke taxislužbu. Nie každý má k dispozícii auto, vodičské oprávnenie, a preto
túto službu rád využije. Hlavne naši seniori majú možnosť to využiť cestou k lekárovi, na poštu a rôzne inštitúcie.
Taxi je k dispozícii na telefónnych číslach : 0904 029 660, 0940 315 407
Šofér taxislužby je skúsený vodič, jazdí 8 rokov, na jazdu využíva 5- miestnu Škodu Octavia. Jazdí aj mimo Bernolákova. Prijíma aj objednávky na cesty vopred. Na miesto zavolania je schopný pristaviť vozidlo do 10 – 15 minút.
Trasa po Bernolákove je spoplatnená od 3 €. Vodič je ochotný vás aj na mieste počkať, hodina čakania stojí 15 €, aj dohoda so zákazníkom je možná.
Bc. Eva Jajcajová, referát sociálnych vecí a zdravotníctva
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Kde budete tráviť Vianoce v roku 2039?

O raste obce sa postupne rozhodovalo od
roku 1995, veď do dnešného dňa má náš
územný plán viac ako 19 zmien a doplnkov.
Nevieme zastaviť výstavbu a prílev nových
obyvateľov. Najmä mladí ľudia k nám prichádzajú žiť a teším sa na to, že aj oni sa stanú
Bernolákovčanmi. Na to však potrebujeme
plán pre budúcnosť, aby sme sa stali modernou
a bezpečnou obcou s kvalitnými službami dostupnými pre všetkých bez ohľadu na to, či nás
tu bude žiť 10 tisíc ako už teraz alebo ešte oveľa
viac. Potrebujeme plán, ktorý rešpektuje fakt,
že Bernolákovo už dávno nie je malé, ale veľké,
a že už nemôže uvažovať v malom, aj keď takýto
plán nám samozrejme nikto neurobí zadarmo.
Otázku, ktorú mi položil kolega, si teraz kladiem
takmer každý deň. Pýtam sa aj svojich blízkych

Obecný úrad

Ak sa na obec pozrieme ako na firmu, ktorej
cieľom je prosperovať, rásť a poskytovať zázemie spokojným zamestnancom, verím, že
sa zhodneme, že takáto firma potrebuje plán.
Potrebuje víziu svojej budúcnosti. Musí vedieť
kam a prečo chce smerovať v súlade s potrebami svojich zamestnancov, teda v našom
prípade v súlade s potrebami svojich občanov.
Občania Bernolákova nezdedili z minulosti
žiadnu víziu, nemáme v zásuvke žiadne použiteľné projekty, žiadne koncepcie, nič. V minulom volebnom období sa ani nič koncepčné
v rámci územného rozvoja okrem PHSR (Plán
hospodárskeho a sociálneho rozvoja) nepripravilo. Hasilo sa, čo práve vybuchlo. Na koncepčnú prácu nemá Bernolákovo vytvorený
ani systém, ani podmienky a ani personálne
kapacity. Zmeny v chode obce ako digitalizácia, personálne posilnenie a podobné, ktoré
sme si predsavzali, budú behom na dlhšiu
trať.
V rámci územného rozvoja však svitlo na lepšie časy. Podarilo sa presadiť a prijať uznesenie OZ o vyhlásení urbanisticko-architektonickej súťaže na riešenie centra obce a areálu
ZŠ na Komenského ulici a taktiež obstaranie
nového územného plánu obce. Nový územný

trebovali a aj si zo srdca priali... od akútnej potreby ďalších tried v školských a predškolských
zariadeniach cez nový a hlavne väčší kultúrny
dom, bezbariérový a moderný obecný úrad a
poštu, priestory pre poskytovateľov služieb,
jedáleň pre seniorov, nové a väčšie zdravotné
stredisko... až po parkovanie v podzemných
garážach, zelené strechy, parky a bezpečné
ihriská, odklonenie dopravy či obecnú verejnú
dopravu, nové cesty, chodníky...
Podľa mňa je to úloha pre odborníka – urbanistu. Bez kvalitnej štúdie to jednoducho nezvládneme. Potrebujeme aj nový územný plán,
ktorý zohľadní súčasný a určí budúci vývoj.
Patrím v obecnom zastupiteľstve k tým, ktorí otvorene hovoria, že nestačí v Bernolákove
len čo to opraviť a prilepiť k tomu, čo už máme.
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Informácie pre voliča - 1. časť

Dátum a čas konania volieb
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa
konajú v sobotu 29. 2. 2020 od 7.00 do 22.00 h.
Právo voliť
Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov
veku a nenastala u neho prekážka práva voliť.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené
obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany
verejného zdravia.

Voľba poštou
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo
jej územia
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej
republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej
územia, môže požiadať obec trvalého pobytu o
voľbu poštou, a to
písomne (v listinnej forme) tak,
aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na
adresu obce (obecného úradu) najneskôr 50
dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr
10. 1. 2020)
Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa
neprihliada.
elektronicky (e-mailom) tak,
aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na
elektronickú adresu obce najneskôr 50 dní predo
dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 1. 2020).
Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa
neprihliada.
Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať tieto
údaje o voličovi:
• meno a priezvisko,
• rodné číslo,
• adresu trvalého pobytu,
• adresu miesta pobytu v cudzine.
Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, obec zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou,
na adresu miesta pobytu v cudzine
• obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky
obce,
• hlasovacie lístky,
• návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA
POŠTOU“ vypísanou adresou obce ako adresáta
a adresou voliča ako odosielateľa,
• poučenie o spôsobe hlasovania.
Po vykonaní hlasovania (podľa poučenia o spôsobe hlasovania) vloží volič hlasovací lístok do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce
a zalepí ju. Zalepenú obálku vloží do návratnej
obálky, ktorú odosiela. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ.
Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na
hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci
trvalého pobytu voliča najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t .j. najneskôr 28. 2. 2020).

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju
totožnosť predložením občianskeho preukazu.
Ak bol voličovi na jeho žiadosť vydaný hlasovací
preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom
hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná
komisia odoberie.
Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku opatrenú
odtlačkom úradnej pečiatky obce. Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname
voličov vlastnoručným podpisom.
Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do
osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do tohto
priestoru, okrsková volebná komisia hlasovanie
neumožní.
V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov volič vyberie jeden hlasovací
lístok toho kandidujúceho subjektu, ktorému
sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Tento hlasovací
lístok môže bez ďalšej úpravy vložiť do obálky
alebo na vybranom hlasovacom lístku môže
volič zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta
vyznačiť, ktorému kandidátovi dáva prednosť.
Volič môže zakrúžkovať poradové číslo najviac
štyroch kandidátov. Ak volič odovzdá prednostný
hlas viac ako štyrom kandidátom, taký hlasovací
lístok sa bude počítať v prospech kandidujúceho
subjektu a na prednostné hlasy sa nebude prihliadať.
Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie
lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky
vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých
alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.
Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok
pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto
skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo
vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby
podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací
lístok a vložila do obálky; takouto osobou nemôže byť člen okrskovej volebnej komisie. Obidve
osoby pred vstupom do osobitného priestoru na
úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy
a priebehu volieb.
Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže
ju do nej na jeho požiadanie a v jeho prítomnosti
vložiť iná osoba, ale nie člen okrskovej volebnej
komisie.
Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec
a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu
o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej
schránky, a to len v územnom obvode volebného
okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia
zriadená.
Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo
nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak
sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur. V prípade hlasovania mimo
volebnej miestnosti volič nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky znehodnotí
pred členmi okrskovej volebnej komisie.
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Starosta obce Bernolákovo podľa §8 zákona
č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov utvoril
volebné okrsky na odovzdávanie hlasovacích
lístkov a na sčítanie hlasov voličov a určil volebné miestnosti na území obce Bernolákovo
nasledovne:
Volebný okrsok č. 1
Volebná miestnosť: Kultúrny dom,
Hlavná 107, Bernolákovo
Zapisovateľka: Zdenka Nagyová
Tel. číslo platné v deň volieb: 02/40200615
Ulice: Bottova, Hlinkova, Hviezdoslavova, Chalupkova, Jesenského, Kalinčiakova, Komenského, Kukučínova, Kvetná, Lekárenská, Nálepkova,
Národného oslobodenia, Orechová, Plemenárska, Poštová č. 21–97, č. 14 A-80, Priemyselná,
Senecká cesta, Sládkovičova, Školská, Štúrova,
Viničná.
Volebný okrsok č. 2
Volebná miestnosť: Kultúrny dom,
Hlavná 107, Bernolákovo
Zapisovateľka: Bc. Veronika Hrušková
Tel. číslo platné v deň volieb: 02/40200622
Ulice: Azalková, Fialková, Chmeľová, Konvalinková, Krátka, Ľaliová, Ľanová, Lúčna, Muškátová,
Narcisová, Okružná, Orgovánová, Osiková, Poľná, Poľovnícka, Potočná, Pšeničná, Ražná, Roľnícka, Snežienková, Staničná, Stredná, Trnavská č.
89-199, č. 112-200, Tulipánová, Železničná.
Volebný okrsok č. 3
Volebná miestnosť: Dom služieb,
Viničná 2, Bernolákovo

Zapisovateľka: Bc. Jana Chalániová
Tel. číslo platné v deň volieb: 02/40200642
Ulice: Bernolákova, Budovateľská, Clementisova, Družstevná, Dukelská, Fándlyho, Gaštanová,
Grobská, Horný dvor, Sacky, Strojárenská, Svätoplukova, Tajovského
Volebný okrsok č. 4
Volebná miestnosť: Obecný úrad,
Hlavná 111, Bernolákovo
Zapisovateľka: Elena Molnárová
Tel. číslo platné v deň volieb: 02/40200601
Ulice: Hlavná, Hlboká č. 1-27, č.2-8A, Kaštieľ, Kollárova, Mostová, Poštová č. 1-19A, č. 2-14, Slaná,
Vršky, Záhradná.
Volebný okrsok č. 5
Volebná miestnosť: Základná škola,
Školská 1, Bernolákovo
Zapisovateľka: Ing. Denisa Danišová
Tel. číslo platné v deň volieb: 0915/357805
Ulice: Broskyňová, Brusnicová, Čerešňová,
Čučoriedková, Figová, Hlboká č. 29, č. 10-40,
Hrušková, Malinová, Marhuľová, Obilná, Sadová, Slivková, Slnečnicová, Stromová, Šípková,
Tabaková, Topoľový rad, Trnavská č. 2-110,
č. 1-87, Trnková, Višňová, Záhradkárska osada
Tabaková, Záhradkárska osada Trnavská.
Volebný okrsok č. 6
Volebná miestnosť: Základná škola
Školská 1, Bernolákovo
Zapisovateľ: Ing. Róbert Láska
Tel. číslo platné v deň volieb: 0918/160991
Ulice: Agátová, Borovicová, Buková, Dubová,
Dunajská, Jabloňová, Jelšová, Lesná, Lipová, Mierová, Nevädzová, Púpavová, Rezedová, Riečna,
Smreková, Šalviová.
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Do každej domácnosti bude najneskôr do 4. februára 2020 doručený jeden kus Oznámenia o čase
a mieste konania volieb a zoznam kandidátov uvedených na zaregistrovaných kandidátnych listinách.
Domácnosťou sa pre tento účel považuje každý
rodinný dom, aj viacgeneračný s viacerými domácnosťami a každý byt v bytovom dome. V prípade,
ak by do niektorej domácnosti toto Oznámenie
o čase a mieste konania volieb a zoznam kandidátov uvedených na zaregistrovaných kandidátnych
listinách nebolo doručené, môže sa volič informovať, či je zapísaný v zozname voličov. Túto informáciu dostanete na Obecnom úrade v Bernolákove
u p. Chalániovej Jany na tel. č. 02/40 200 614.
Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej
miestnosti zo závažných zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania
volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie
hlasovania do prenosnej volebnej schránky
a to len v územnom obvode volebného okrsku,
pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená. O prenosnú volebnú schránku je teda do
dňa konania volieb možné požiadať na Obecnom úrade v Bernolákove u p. Chalániovej Jany
a to osobne, na tel. čísle 02/40 200 614, resp. na
volby@bernolakovo.sk a v deň konania volieb
u príslušných okrskových volebných komisií na
tel. číslach, ktoré im boli pridelené.
Ďalšie informácie k voľbám je možné získať na
webovej stránke MV SR www.minv.sk/?volbynrsr, na Obecnom úrade v Bernolákove
u p. Chalániovej Jany na tel. čísle 02/40 200
614, resp. na volby@bernolakovo.sk a na webovej stránke obce www.bernolakovo.sk.

Knižnica bilancuje a ďakuje
Rok sa chýli ku koncu, všetci sa snažíme bilancovať, čo sa podarilo, čo nie, kam sme sa posunuli, aké výsledky sme dosiahli. Knižnica nie
je výnimkou. A veru je sa čím chváliť – počet
čitateľov sa zvýšil na 564, čo je takmer o 100
viac ako v roku 2018 a pribudlo veľa čitateľov
z radov detí – aj tých najmenších. Trúfam si povedať, že to je predovšetkým vďaka tohtoročnému rozpočtu, ktorý mi umožnil zakúpiť omnoho
viac nových knižiek ako predtým, ale myslím si,
že veľmi zavážia aj priestory knižnice, ktoré sú
naozaj pekné, ľudia sa v nich necítia stiesnene
a sú veľmi priateľské k malým deťom. Potešia,
samozrejme, reakcie nových členov, ktorí si pochvaľujú, že naša knižnica má aktuálne tituly,
ktoré práve vychádzajú a tiež je príjemné počuť,
že sme aj inšpiráciou ku kúpeniu detských titulov
– rodičia často kúpia knižku vďaka tomu, že ju u
nás objavili a veľmi sa dieťaťu páčila.
Ako knihovníčka tu pracujem tretí rok a najviac
ma potešia práve deti, ktoré si pamätajú, čo
sme spolu čítali v škôlke – a pritom teraz navštevujú druhý ročník ZŠ. Aj knižnično-výchovné
podujatia už prinášajú ovocie – deti vedia, ako
sa správať v knižnici, ako je potrebné vrátiť
knihu na pôvodné miesto, čo je chrbát knihy
a prečo ju zakladať chrbtom von, čo práve mnohé staršie deti ani netušia.
Tento rok nás začali vo veľkom objavovať práve mladé rodiny s deťmi – aj s úplne maličkými,
z čoho mám naozaj radosť, lebo verím, že
z nich vyrastú čitatelia. Nevadí, ak časom prejdú na elektronické čítačky – stále budú obdivovatelia literárnych výtvorov, stále budú vedieť
používať SLOVÁ – budú vedieť komunikovať, čo

v dnešnej pretechnizovanej dobe nie je úplnou
samozrejmosťou.
Vážim si aj starších čitateľov, že zostali papierovej knihe verní, hoci konkurencia - 10 až 20 programov TV je veľmi veľká a seriály valcujú značnú
časť populácie. Mnohí z nich majú často aj zrakové problémy a vyhľadávajú väčšie písmená, ale
napriek tomu na knihu nezanevreli.

V novembri sme si v rámci školského projektu
„My a modrá planéta“ s tretiakmi a štvrtákmi
vraveli a čítali o ochrane životného prostredia.
Chcem pripomenúť, že aj knižnice prispievajú
k tejto ochrane – knihu si požičiate, prečítate
a vrátite – nemusíte kupovať, zachránite strom.
„Zero waste“ čiže nulový odpad sa začína predovšetkým v civilizovaných krajinách skloňovať vo
všetkých oblastiach – dnes si môžete v rámci komunít požičiavať už takmer všetko, snáď okrem
zubnej kefky a partnera :) a určite aj knižnice sú
príkladom znižovania nielen ekologickej záťaže,
ale tiež záťaže našich financií a priestorových
možností. Sú samozrejme aj online knižnice,
ktoré sú úplne bezpapierové, ale nie všetci sme
zaťažení na elektroniku a predovšetkým do detských rúk patrí kniha v papierovej podobe.
Chcem sa touto cestou opäť veľmi poďakovať
ľuďom, ktorí si pri upratovaní domácich knižníc
spomenuli predovšetkým na Obecnú knižnicu
v Bernolákove a priniesli nám do daru mnoho
aktuálnych titulov, ktoré zase potešia iných čitateľov. Takže za nás všetkých knihomoľov ďakujem pani Adamčíkovej, Zamiešalovej, Gazdovej,
Gažovej, Ráckovej, Beutelhauserovej, Korbášovej, Sýkorovej, Kováčovej, Jaslovskej, Kráľovej,
pani K.Vranka, pánovi Linnerovi, Višňovskému,
Donáthovi, Takáčovi a mnohým ďalším, ktorým
sa ospravedlňujem, že som si možno v zápale radosti nezapísala ich meno a vďaka ktorým máme
o nejaké tituly v ponuke naviac.
Prajem všetkým krásne vianočné sviatky, veľa
lásky a pokoja, veľa dobrého čítania a do nového
roku predovšetkým veľa zdravia a šťastia!
Veronika Hrušková, Obecná knižnica
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Spôsob voľby
Volič môže voliť na území Slovenskej republiky
• vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo
• v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe
hlasovacieho preukazu.
Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak
• nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,
• má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia a o voľbu poštou požiada obec, v ktorej má trvalý pobyt.
Hlasovací preukaz
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej
republiky a v deň konania volieb nebude môcť
voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na
základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a
zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o
vydaní hlasovacieho preukazu.
Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.
Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu
• osobne, najneskôr posledný pracovný deň
pred konaním volieb (t.j. najneskôr 28. 2. 2020)
v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací
preukaz bezodkladne.
• v listinnej forme (poštou) tak, aby žiadosť
o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená
obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom
konania volieb (t.j. najneskôr 10. 2. 2020).
• elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť
o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená
obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom
konania volieb (t.j. najneskôr 10. 2. 2020). E-mailová adresa, na ktorú je potrebné doručiť žiadosť
je volby@bernolakovo.sk.
Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi
- meno a priezvisko,
- rodné číslo,
- štátnu príslušnosť,
- adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo
domu),

Informácie pre voliča - 2. časť

Knižnica
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Právo byť volený
Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky
môže byť zvolený občan Slovenskej republiky,
ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 21
rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
Prekážkou práva byť volený je
• výkon trestu odňatia slobody,
• právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný
čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
• pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

- korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí
hlasovací preukaz.
• prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho
preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom
konania volieb (t.j. najneskôr 28. 2. 2020).
Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi
- meno a priezvisko,
- rodné číslo,
- štátnu príslušnosť,
- adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo
domu).
Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu
trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné
dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací
preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.
Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej
žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme
iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je
povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

Voľby do NR SR

Voľby do NR SR
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Kultúrne pamiatky
Bernolák 4/2019

Bc. Miroslav Turenič
zástupca starostu

Ľudia, ktorí sa smejú alebo aspoň usmievajú, majú všeobecne pozitívnejší vzťah
k okoliu i ostatným ľuďom. Ľahšie znášajú
nástrahy dnešného „splašeného“ sveta.
Podnetom na smiech a zabudnutie na starosti je humor. V Bernolákove sa humoru
darí, čoho dôkazom je aj desať rokov existencie miestneho ochotníckeho spolku,
divadla BOT. Značka BOT (Bernolákovské
ochotnícke teátro) je zárukou príjemných
oddychových komédií, je originál najmä
tým, že je to divadlo autorské, zamerané
na vlastnú tvorbu a samozrejme je divadlom humoru. Ako toto dnes už odrastené
dieťa Petra Quardu vzniklo? Po nesmierne úspešnom muzikáli Malý princ, ktorý
mimochodom bol a je unikátnym dielom,
keď na pôde malého bernolákovského kulturáku, v klasickom vidieckom prostredí
vznikol ako vôbec prvý autorský muzikál.
Projekt, aký doposiaľ bežne vznikal len vo
veľkých kultúrnych centrách. Producent
tohto diela, Peter Quarda, sa odhodlal
nadviazať opäť na strmú cestu, cestu autorských projektov. Napísal svoj prvý scenár komédie Všetci na jedného, jeden na
všetkých. Paródia na Dumasových Troch
mušketierov. Nastal malý problém. Kto
bude hrať. Preto oslovil niektorých známych zo svojho okolia a tiež do časopisu
Bernolák dal inzerát s oznamom o tom,
že novovznikajúce divadlo hľadá hercov.
Tak sa podarilo v októbri 2009 dať dokopy
partiu divadelných nadšencov. Scénografku Števku Ábelovú už mal z projektu Malý
princ. Taktiež kostýmovú návrhárku a zároveň realizátorku kostýmov Danku Quardovú mal overenú zo spolupráce na Malom
princovi. A tiež prví herci Lucka Kancírová
a Peťo Kolarovič prešli plynulo z muzikálu
do BOT. No a ostatní buď prišli na základe
inzerátu alebo ich producent a autor presvedčil, že rozdávať humor je skvelá vec.
A tak sa začala realizácia prvej inscenácie.
Réžie sa ujala Lucka Kancírová a v apríli
2010 bola premiéra. Komédia mala obrov-

ský úspech a na základe tohto umelecký
vedúci Peter Quarda napísal ďalší scenár,
v ktorom nadviazal na predchádzajúcu hru.
Vznikla komédia Všetci na jedného, jeden
na všetkých II. Túto taktiež vynikajúco režijne zvládla Lucka Kancírová. Scénu opäť
skvele zrealizovala Števka Ábelová, parádne kostýmy vyhotovila Danka Quardová.
Premiéra tejto komédie bola v apríli 2011.
Potom prišlo trochu sychravejšie obdobie
pre divadlo. BOT-áci napriek tomu zrealizovali prevzatú komédiu Stanislava Štepku
Pavilón B, ktorú upravila a zrežírovala opäť
Lucka Kancírová. Premiéra bola vo februári 2012. Po väčšej tvorivej pauze a personálnych zmenách sa divadelníci znovu dali
dokopy a v roku 2015 začali opäť skúšať
v bernolákovskom kultúrnom dome novú
komédiu Mafiánky, ktorá mala premiéru
na jar 2016. Scenár a tentokrát aj réžiu
vytvoril Peter Quarda. Scéna a kostýmová spolupráca osvedčená Števka Ábelová.
V roku 2017 BOT realizovalo hru nádejného autora Tomáša Beníka, Dve tváre jedného klamstva. Komornejšia inscenácia
v réžii Lucky Kancírovej mala premiéru
v máji 2017. Následne na jeseň začali divadelníci skúšať novú situačnú komédiu
z pera Petra Quardu Lúpež v ČĽUP banke.
Réžiu opäť vytvoril autor a premiéra bola
v apríli 2018. Potom už stabilizovaný herecký a tvorivý tím začal skúšať hru, ktorá je dodnes s veľkým ohlasom prijímaná
nielen v Bernolákove. Komédia Čo sme
komu urobili?!? posunula BOT medzi veľmi

žiadané amatérske divadlá. Autor scenára
a režisér Peter Quarda tradične spolupracoval s osvedčenou scénografkou Števkou
Ábelovou. Veselé situačné komédie trvale profilujú BOT a plnia cieľ, spokojného
a usmiateho diváka. A ako vraví zakladateľ a umelecký vedúci, toto je aj krédom
a hlavným cieľom teátra. A tiež to, že bernolákovčania majú, ako sa na kultúrnu
obec patrí, svoje vlastné divadlo, ktoré
nielen že zabáva divákov v Bernolákove
a iných mestách i obciach, ale plní aj spoločenskú funkciu, spája komunitu miestnych
nadšencov divadelného umenia a kultúry.
Tak nech žije najmenej ďalších 10 rokov
Bernolákovské ochotnícke teátro!
V divadle BOT v rokoch 2009-2019 pôsobili ako tvorivý a realizačný tím a herci nasledovní členovia:
Všetci na jedného jeden na všetkých
premiéra apríl 2010
Peter Quarda – scenár, produkcia
Lucka Kancírová – réžia
Števka Ábelová – scéna
Danka Quardová – kostýmy
Tomáš Kastl – inšpicient, šepkár
Herci: Peťo Kolarovič, Lucka Kancírová,
Rišo Červienka, Hela Zúbková, Elen Molnárová, Evina Antoniová, Monika Kocková, Zlatka Šatková, Marta Drobná
Všetci na jedného jeden na všetkých II
premiéra apríl 2011
Peter Quarda – scenár, produkcia
Lucka Kancírová – réžia
Števka Ábelová – scéna
Danka Quardová – kostýmy
Dominik Štofko – hudba
Miška Zbitáková – inšpicient, šepkárka
Herci: Peťo Kolarovič, Lucka Kancírová,
Rišo Červienka, Hela Zúbková, Evina Antoniová, Majka Zbitáková, Tomáš Kastl,
Monika Kocková, Zlatka Šatková, Alžbetka
Prekopová

Bernolák 4/2019

Objekt vodojemu sa nachádza v lokalite archeologického náleziska a ruiny hradu Čeklís medzi kostolom sv. Štefana kráľa a kaštieľom. Vodojem je
dlhodobo nevyužívaný, bez potrebnej údržby, a tak
je v zlom stavebno-technickom stave s výrazným
úbytkom hmoty korunných murív ozdobného cimburia a vežičky vrátane omietkových štukových vrstiev v takmer celom rozsahu fasád. V rámci Grantov
EHP a Nórska 2014 – 2021 bol na priamu podporu
bilaterálnej spolupráce zriadený špeciálny fond pre
bilaterálne vzťahy, ktorý pre Slovensko zastrešuje
Úrad vlády SR. Obec Bernolákovo sa v rámci výzvy
CLT01 uchádza o finančnú podporu z týchto fondov
vo výške cca 200 tis. € za účelom pamiatkovej obnovy kultúrnej pamiatky vodárenskej veže Várdomb,
ktorá je súčasťou hradu Čeklís. K tomuto projektu sa
uskutočnilo aj verejné prerokovanie 21. novembra
v kultúrnom dome.
Návrh predpokladá celkovú sanáciu narušeného stavebno-technického stavu (statické problémy nosných konštrukcií, sanácia oceľovej nádrže vodojemu
a zvýšená vlhkosť murív) a adaptáciu veže na novú
funkciu malých expozičných priestorov a vyhliadkovej veže. V rámci samotných murív hradu pôjde
o domurovanie známych častí podľa výskumu. Keďže nie je známa žiadna podoba hradu z akéhokoľvek
obdobia, rozsiahlejšia obnova hradu nie je možná.
Veža by mala prejsť slohovou pamiatkovou obnovou
do posledného uceleného známeho stavu na začiatku 20. storočia – t.j. šedo-pieskovo-okrové štukovanie medzi kvádrami a úzka vežička so špicatou
strechou. Vyhliadková veža by tak bola jedinečnou
v širokom okolí s úžasným výhľadom na Bratislavu
a Bernolákovo. Súčasťou projektu je aj návrh prístupovej komunikácie pre peších, návrh prvkov drobnej
architektúry (lavičky, informačný systém) a elektrická prípojka, ktoré neležia na parcele NKP Várdomb
a ani nie sú jej priamou súčasťou. Zachovaná ostane
aj oceľová nádrž, z ktorej sa po zakonzervovaní stane jedinečný expozičný priestor.
V druhej fáze by mal vzniknúť priestor pre outdoorové komorné kultúrne podujatia ako stredoveké
slávnosti, deň/noc na hrade, street art, malé koncerty či divadelné predstavenia. Samotná vyhliadková veža s expozičnými priestormi a informačným
systémom v priestore prezentácie ruín hradného
areálu bude vhodným priestorom pre vzdelávanie
mládeže (formy exkurzie), ale aj pri mimoškolských
aktivitách (forma rôznych umelecko-remeselných
workshopov, kultúrnych podujatí a aktivít spojených
so záchranou hradu Čeklís). V poslednej fáze, ktorá
nie je súčasťou tejto výzvy, sa počíta s vytvorením
pešej promenády s cyklochodníkom od kostola
s napojením chodníka po dolnú čerpaciu stanicu
Gépház (žiaľ, ešte bývalé vedenie obce ju predalo
v roku 2006 na rekonštrukciu do súkromných rúk),
ktorá slúžila na čerpanie vody z artézskych studní do
vodojemu.
Projekt počíta so zapojením širokého okruhu miestnych remeselníkov a po dokončení zapojenie aj
miestnych organizácií do života hradu Čeklís.
Je pred nami ešte dlhá cesta. Projekt pre Nórske
fondy obec podala v novembri, nasleduje proces
kontroly na Úrade vlády SR, kde po schválení všetkými komisiami odchádza na schvaľovanie k zahraničným partnerom. Výsledok o úspešnosti získania
grantu môžeme očakávať v druhej polovici roku
2020. Veríme, že budeme úspešní, a po všetkých
formalitách budeme môcť začať s obnovou začiatkom roku 2021.

Desiate narodeniny BOT
Kultúra
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Obnove vodárenskej veže Várdomb
a hradu Čeklís môžu pomôcť Nórske fondy
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Kultúra

Mafiánky
premiéra apríl 2016
Peter Quarda – scenár, réžia, produkcia
Števka Ábelová – scéna, kostýmy
Marek Sasko – technická spolupráca
Majka Zbitáková – šepkárka
Herci: Hela Zúbková, Rišo Červienka,
Ďuri Ďorko, Veronika Donáthová, Gabika Maruškanicová, Evina Antoniová,
Katka Vrábelová, Deni Kancírová
Dve tváre jedného klamstva
premiéra máj 2017

Ako „sa hráme“ v našej materskej škole

Tomáš Beník – scenár
Lucka Kancírová – réžia
Števka Ábelová – scéna
Herci: Veronika Donáthová, Ďuri Ďorko,
Peter Quarda

V tomto školskom roku v septembri sa materská škola otvorila pre 264 detí vo veku od
3 do 6 rokov. Na deti čakali vkusne a prakticky pripravené triedy, z toho tri novovymaľované a tiež zariadené aj novým nábytkom.
Na upravenom školskom dvore ich čakali
preliezky, hojdačky, šmykľavky a iné náradie
a náčinie pre pohybové aktivity. Postupne
boli na dvore vysadené nové stromy, ktoré
budú skrášľovať a ekologicky dotvárať životné prostredie, ale hlavne v letných mesiacoch poskytovať pre deti tieň.
Zvládnuť a pripraviť výchovno-vzdelávacie
aktivity a program pre toľko detí je určite náročné a nie jednoduché. Všetko zabezpečuje
tím 23 pedagógov, 6 prevádzkových zamestnancov a 5 zamestnancov školskej kuchyne.
Pracujeme podľa Štátneho vzdelávacieho
programu upraveného na naše podmienky
do Školského vzdelávacieho programu. Denne realizujeme naplánované výchovno-vzdelávacie aktivity. Po začiatočnej adaptácii,
ktorú už väčšinou zvládli aj tie najmladšie
deti, sa práca rozbehla naplno. Poznanie,
adaptáciu a socializáciu detí rozvíjajú aj rôzne iné aktivity z Plánu práce školy. Prebehli
zoznamovacie opekačky s rodičmi spojené
s krátkym programom detí „Čo už vieme“,
púšťaním šarkanov a vyrezávaním tekvíc.
Predškoláci absolvovali kurz plávania v Bratislave. Zážitkovým učením a praktickým po-

Lúpež v ČĽUP banke
premiéra apríl 2018
Peter Quarda – scenár, réžia, produkcia
Števka Ábelová – kostýmy, scéna
Majka Zbitáková – šepkárka, inšpicientka
Herci: Hela Zúbková, Lucka Kancírová,
Gabika Maruškanicová, Katka Vrábelová, Rišo Červienka, Ďuri Ďorko, Evina
Antoniová, Veronika Donáthová
Čo sme komu urobili?!?
premiéra apríl 2019
Peter Quarda – scenár, réžia, produkcia
Števka Ábelová – scéna, kostýmy
Anka Mrázová – šepkárka, inšpicientka
Herci: Ďuri Ďorko, Katka Vrábelová,
Hela Zúbková, Veronika Donáthová,
Evina Antoniová, Rišo Červienka, Majka
Zbitáková

Čeklíske echo
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u detí pohybové schopnosti a zručnosti zaujímavou a vekuprimeranou zábavnou formou.
Postupne sa na ňom zúčastnia aj ďalšie triedy. Na vychádzkach spoznávame našu obec,
jej okolie a históriu, bezpečnostné pravidlá
a pravidlá cestnej premávky. Zážitky si fotíme a potom použitím ďalších digitálnych
technológií využívame na rozvoj schopností
a zručností detí. Veľkým zážitkom pre všetky
deti boli aj profesionálni záchranári a taktiež zvierací terapeuti (canisterapia) v našej škôlke. Deti prakticky oboznamovali so
spôsobom ochrany zdravia i záchrany života
človeka.
No a v tomto období sa pripravujeme na
spoznávanie zvykov a tradícií, ktoré sa viažu k vianočnému a novoročnému obdobiu.
V triedach pripravujeme výzdobu rozvíjaním
výtvarných a pracovných zručností, fantázie
a tvorivosti detí. Dramatizujeme rôzne scénky, recitujeme, tancujeme a spievame vo vianočnom naladení. Z tried sa ozývajú koledy
a priania, ktoré zaznejú rodičom, všetkým
zamestnancom na vianočných besiedkach.
A toto prajeme i Vám

kov s pani učiteľkami a pani vychovávateľkami prichádzajú v sprievode príjemnej hudby.
V očiach im svietia svetielka radosti a očakávania. Trochu obáv v nich predsa len ostalo.
Ako sa predvedú a zvládnu nové úlohy, vďaka ktorým môžu byť slávnostne pasovaní za
platných členov cechu žiakov našej školy?
Celé publikum radostne tlieskalo po tom, ako
prváci zaspievali prvácku hymnu „My sme
smelí prváci“, upratali pódiový les, v ktorom
boli vyhodené plasty a papiere, vyčistil rieku,
z ktorej sa stratili všetky rybky a pomohli tak
našej planéte Zem zvládať závažné problémy,

ktoré vznikajú z neochoty ľudí triediť odpady.
Po zložení prváckeho sľubu kráľovná Barborka slávnostne pasovala všetkých prvákov do
cechu žiakov našej školy. Na záver nám pani
riaditeľka odovzdala krásne darčeky, hry do
všetkých oddelení ŠKD. Vedúca nášho školského klubu detí, Katarína Koporcová, a pán
Ján Juházs pripravili senzačnú tancovačku,
čím sa zabavili všetci prítomní. Už je za nami
prvácka pasovačka, ktorá sa všetkým veľmi
páčila.
Bc. Zuzana Kováčová
ŠKD Ferda Mravca

„Šťastie, zdravie, pokoj svätý
vinšujeme Vám...“
Mgr. Ružena Noskovičová
učiteľka MŠ

Prvácka pasovačka
Čo to šuští? Čo to šuchoce? Nie, nie sú to
obaly, ani vrecká. Sú to naše nové detičky.
Prváčikovia všetkých tried Základnej školy
v Bernolákove, ktoré očakávajú vo vestibule
kultúrneho domu v Bernolákove svoj veľký
nástup na scénu. Netrpezlivo ich očakávajú
rodičia, starí rodičia, blízki priatelia a naša
kráľovná Barborka, pani riaditeľka školy,
Mgr. Barbora Lipka Rezníková v nádherných
zelených šatách zlatom vyšívaných. Pani zástupkyňa, Mgr. Ivana Tallová, všetkých víta
a pozýva na začatie slávnostného ceremoniálu prváckej pasovačky. Deti prvých roční-

Základná a materská škola v kaštieli
Na referáte sociálnych vecí a zdravotníctva
sa často stretávame s otázkami od občanov
ohľadom školy a škôlky v kaštieli. Rodičia sa
pýtajú, o aký druh školy ide, aké sú kapacity oboch zariadení, či plnohodnotne dokážu zabezpečiť povinnú školskú dochádzku
a aj plnohodnotné vzdelávanie. Aby sme veci
uviedli na pravú mieru, uvádzame tieto skutočnosti:
Súkromná základná škola v kaštieli
Kmeňovou školou je Súkromná základná škola, Lazovná 6, 974 01 Banská Bystrica. Žiaci
sú v tejto škole aj zapísaní. V Bernolákove sa
vyučuje formou doučovania. Žiaci majú individuálny učebný plán, po jeho absolvovaní je
daný termín skúšok a testov v kmeňovej škole v Banskej Bystrici. Ide o výučbu, v ktorej sa
využívajú prvky Montessori pedagogiky so zameraním na učenie s dôrazom na individuálny
prístup k dieťaťu. V jednej triede je najviac
dvanásť detí. Ak si dieťa vyžaduje osobitný prístup, má mierne poruchy učenia, má poruchu

ADHD, formu spomalenú, nie zrýchlenú, škola
poskytuje špeciálne vzdelávanie a výchovu.
Vo výchove sa kladie dôraz na individualitu
dieťaťa, spoznanie jeho jedinečnosti a výnimočnosti. Tieto črty sa zistia individuálnym
prístupom vyučujúceho, ktorý vystupuje ako
rovnocenný partner žiaka, jemne ho vedie
a rešpektuje ho. Žiaci zvládajú domáce úlohy
v škole. Pracujú v menších skupinách s cieľom
individuálneho rastu podľa daností každého
dieťaťa v súlade s jeho nadaním. Výška školného je 300 €, obed stojí 3 €.
Súkromná materská škola v kaštieli
Kapacita je 12 detí od dvoch rokov. Nie je
podmienkou, že musia byť samostatné. Dieťa je možné prijať aj v priebehu školského
roka, ak nie sú kapacity naplnené. Predškoláci môžu kontinuálne pokračovať do základnej
školy. Výška školného je 300 €. Rodič si môže
vybrať stravovanie pre svoje deti:
1) individuálne (t. j. zabezpečí stravu sám)
2) zo školskej jedálne – 50 € mesačne

3) formou celodenných jedál „Čo jedia zdravé deti“ – 80 € mesačne
Z histórie výučby Montesorri
Mária Montessori sa narodila v roku 1870
v Taliansku. Bola významnou talianskou
lekárkou, ako prvá žena vyštudovala v Taliansku medicínu. Po ukončení štúdia medicíny sa venovala psychológii a pedagogike.
V roku 1929 založila spoločne so synom Medzinárodnú asociáciu Montessori. Bola trikrát nominovaná na Nobelovu cenu za mier.
Zomrela v Holandsku v roku 1952. Základné
heslo Montessori filozofie znie: „Pomôž mi,
aby som to dokázal sám“. Hlavným cieľom
tejto filozofie je formovať sebavedomé, tvorivé, slobodne uvažujúce deti. Najznámejší
výrok Márie Montessori znie: „Neexistujú
výnimočné deti, len deti rozvité“. O tomto
svedčia aj mnohí úspešní ľudia s montessori
vzdelaním.
Bc. Eva Jajcajová
referát sociálnych vecí a zdravotníctva

Bernolák 4/2019

Bernolák 4/2019

Školy

V sobotu 7. septembra sa pred kultúrnym domom uskutočnil desiaty ročník populárneho minifestivalu folk & country hudby Čeklíske echo. Napriek tomu, že počasie
ešte dopoludnia naznačovalo nepriazeň, popoludní sa dážď aj hrozivé mraky čiastočne rozplynuli a podujatie sa podarilo zrealizovať za relatívne príjemného jesenného
počasia. Tak ako aj v rokoch predchádzajúcich dramaturgia zahrňovala viac hudobných štýlov. Ako prvá sa predstavila skupina Jednofázové kvasenie, ktorá zahrala
vlastné folkové pesničky s príjemnými textami. Ďalším zoskupením bola česká kapela
Forbes. Predviedla prevažne vlastný bluegrassový repertoár, ale zahrali aj niekoľko
prebratých skladieb. Ako perličku zahrali s banjovým aranžmánom známu pesničku
Pavla Hammela Učiteľka tanca. Po kapele Forbes sa predstavili Belasí. Country-rock
v ich prevedení bol tiež príjemný a dobre naladil početné publikum. Na záver sa vykonala menšia prestavba aparatúry a na pódium prišla legenda českej muziky, Roman
Horký s kapelou Kamelot. Zahrali niekoľko úplne nových songov ale samozrejme aj
svoje najväčšie hity. Vďačné a skvelé publikum nechcelo kapelu pustiť, za čo sa im
českí muzikanti odvďačili niekoľkými prídavkami. Veľmi kvalitne obsadený minifestival aj napriek nie úplne ideálnemu počasiu bol bodkou za bohatým a pestrým kultúrnym letom v Bernolákove.

znávaním sa deti zoznámili s rôznymi druhmi ovocia a zeleniny počas návštevy výstavy
v kultúrnom dome, ale i výstavkami v materskej škole. Zaujímavý a poučný bol i samozber jabĺk v Dunajskej Lužnej. Na stretnutiach
so starými rodičmi sme besedovali o ich detstve, dramatizovali rozprávky, spievali, recitovali, tancovali, tvorili z prírodnín a popíjali
čajík, jedli koláčiky pripravené p. učiteľkami
a p. kuchárkami. Spolupracujeme aj s miestnymi organizáciami. Na pozvanie sme v
kultúrnom programe potešili a pozdravili
dôchodcov z našej dediny vystúpením v KD.
Veľmi dobre spolupracujeme s obecnou
knižnicou. Pani knihovníčka pre nás i v tomto roku pripravila veľmi pekné, podnetné
a aktuálne rozprávky a aktivity. Detskú spisovateľku M. Ďuríčkovú sme si pripomenuli
čítaním jej kníh, rozprávok a zbierok. Následne sme k jej 100-ročnici pripravili internú výstavku z prác detí. Nezabúdame ani na kultúrne vyžitie detí. Divadlo na hojdačke nám
v KD zahralo divadelné predstavenie „Fedor
z krajiny Mala“ a realizujeme vzdelávacie
aktivity „Deti deťom“, v rámci ktorých si pozveme kamarátov z inej triedy a zahráme im
naše detské predstavenie. Navštívili nás a zaspievali sme si s milými Čeklísankami.
Život dravých vtákov, ich krásu a spôsob života deťom prezentovali sokoliari. Začali sme
realizovať Projekt BigHugGym, ktorý rozvíja

Školy

Pavilón B
premiéra február 2012
Lucka Kancírová – réžia, úprava scenára
Stanislav Štepka – scenár
Števka Ábelová – scéna, kostýmy
Táňa Vokounová – hudobný doprovod
Peter Quarda – produkcia
Herci: Lucka Kancírová, Katka Barošová,
Monika Kocková, Elen Molnárová, Rišo
Červienka, Majka Zbitáková, Peter Quarda, Luboš Štica, Hela Zúbková, Peťo
Kolarovič
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ZUŠ začala školský rok po novom

Školský rok 2019/2020 znamenal pre našu školu zmeny. Výtvarníkov už nečakali pri zápise
štyri, ale iba dve triedy, zmenšil sa tým životný
priestor pre našich 120 žiakov. Pedagógovia
výtvarného odboru sa tejto situácie zhostili
excelentne – vyučovanie beží rovnako systematicky ako doteraz. Bolo však potrebné vynechať prácu s veľkoplošnými formátmi, ktoré sa
už v jestvujúcich miniaturizovaných podmienkach zhotovovať nedajú.
Zmena nastala aj v organizovaní interných
koncertov – namiesto spoločenskej sály spojenej školy na tento účel využívame zasadaciu
sálu kultúrneho domu. Ďakujem obci i vedeniu
kultúrneho domu, že na vystúpenia našich malých žiakov môžeme využívať pódium. Doteraz
v uvedených priestoroch prebehli dva koncerty – boli príjemným prekvapením pre početné
obecenstvo – v Bernolákove rastie nová generácia mladých hudobných talentov.
Literárno-dramatický odbor pripravil v októbri pre svojich priaznivcov derniéru absolventského predstavenia Namotaná. Aj keď bolo
potrebné urobiť zmeny v obsadení, naši mladí
herci sa za jeden mesiac zodpovedne pripravili.
Dokázali zaujať svoje obecenstvo a predviedli
skvelú komédiu s veľkým oduševnením. Veľmi
pekne ďakujem pánovi Tomášovi Antaličovi za
viacnásobné bezplatné zapožičanie dodávky na
prevoz scény a kulís, pre školu je to veľká pomoc.
Žiaci ZUŠ už aktívne pracujú spolu so svojimi
pedagógmi na tvorbe programu na náš tradičný vianočný koncert. Výtvarníci tvoria vianočnú scenériu, ktorou vždy pretvoria javisko na
zimnú krajinu, tanečníci dolaďujú posledné kroky a figúry, zabezpečujú a prispôsobujú deťom
tanečné kostýmy, hudobné učebne sa napĺňajú
krásnymi melódiami...
Adventnú náladu otvoríme dvoma spoločnými
koncertmi s našou družobnou školou – ZUŠ
Vrbenského v Bratislave. Verím, že pre naše
obecenstvo pripravíme opäť hodnotné programy, ktorými spríjemníme čas najkrajších sviatkov roka – Vianoc.
V mene celého pedagogického tímu našej školy
prajem občanom Bernolákova príjemné prežitie vianočných sviatkov a úspešný nový rok naplnený zdravím a rodinnou pohodou.
Mgr. Jarmila Bošková
riaditeľka ZUŠ

A ako Slniečko vzniklo? Približne pred dvomi
rokmi sa stretlo pár ľudí s myšlienkou, že by
radi vytvorili nejaký priestor na hranie pre
deti, ideálne aj s priestorom pre rodičov.
Pre tento účel sme vytvorili občianske združenie s názvom Občianske združenie Slnečné pozemky Bernolákovo a dohodli sme si
stretnutie s pánom starostom. Pán starosta
nás vtedy veľmi milo prekvapil, lebo obec už
mala pripravený rozpočet na detské ihrisko
v tejto lokalite, kde zároveň pre tento účel
vyčlenila priestranný pozemok. Boli sme nadšení z jeho prístupu, a tak sme sa rozhodli pre

oveľa väčší projekt. Rozhodli sme sa prvotnú
myšlienku detského ihriska povýšiť rovno na
veľkú oddychovú zónu, ktorá bude určená
na trávenie voľného času všetkým vekovým
kategóriám. Pán starosta a poslanci obecného zastupiteľstva túto myšlienku podporili
a vyčlenili z rozpočtu ďalšie financie. Vedeli
sme, že takýto projekt bude finančne i časovo veľmi náročný. Napriek tomu sme boli
odhodlaní získať potrebné finančné zdroje
dodatočne a priložiť naše ruky k dielu.
A tak sme sa do toho pustili. Nasledovali
stretnutia s architektom Ing. arch Tomášom
Sabinom, ktorý zrealizoval návrh oddychovej
zóny, podávanie žiadostí o dotácie, hlasovanie za dotácie, stretnutia, dodatočné návrhy
a brigády. Podarilo sa nám získať dve dotácie
Bratislavského samosprávneho kraja (BSK),
za ktoré sa financovalo napríklad workoutové ihrisko, altánok a dopravné značenie. Postupne sa k nám pridávalo čoraz viac a viac
susedov, ktorí svojou troškou prispievali či
už finančne alebo osobne na brigádach. Niekedy sme narazili aj na prekážky, napríklad
potrápili sme sa s dodávateľom terénnych
a záhradkárskych prác. Ale ako sa hovorí,
všetko zlé je na niečo dobré. Oddychovú

zónu obec síce otvorila podstatne neskôr ako
pôvodne plánovala, no spoločnými silami sa
obci a nám podarilo dokončiť aj veci, ktoré
sme si trúfali dokončiť až v horizonte piatich
rokov.
Dovolíme si tvrdiť, že sa nám podaril zrealizovať naozaj krásny projekt. Týmto z celého
srdca ďakujeme všetkým, ktorí priložili ruku
k dielu. V prvom rade pánovi starostovi a poslancom obecného zastupiteľstva za úžasný
prístup a financie, všetkým členom Občianskeho združenia Slnečné pozemky Bernolákovo za množstvo voľného času a energie,
susedom Slnečných pozemkov, ktorí prispeli
formou 2 % daní, dobrovoľnými finančnými
príspevkami alebo účasťou na brigádach
a hlasovaním za projekty. Ďakujeme a zároveň veríme, že o oddychovú zónu sa budeme
všetci starať poctivo, budeme v nej udržiavať
poriadok a budeme k tomu viesť aj naše deti
tak, aby nám robila radosť čo najdlhšie. Zároveň všetkým prajeme, aby ste na Slniečku zažili veľa príjemných chvíľ, radosti a oddychu.
Ing. Renáta Machová
OZ Slnečné pozemky Bernolákovo
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Základná umelecká škola

Tretiu októbrovú sobotu starosta obce v spolupráci s Občianskym združením Slnečné pozemky Bernolákovo slávnostne otvoril brány
novej oddychovej zóny na konci Ľanovej ulice. Ak ste na Slniečku ešte neboli, určite si
nájdite čas a choďte sa naň pozrieť. Nájdete
tam priestranné detské ihrisko, workoutové
ihrisko a dopravné ihrisko s horizontálnymi
aj vertikálnymi dopravnými značkami. Súčasťou oddychovej zóny je taktiež priestranný
altánok, lavičky, veľa zelene a veľká trávnatá
plocha určená na športové aktivity a hry. Jednoducho, nájdete tam fantastický priestor na
trávenie voľného času pre deti aj dospelých.

Nové v Bernolákove
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Slávnostné otvorenie novej oddychovej zóny Slniečko
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Občianske združenie Pingpong pre všetkých,
ktoré vzniklo minulý rok, sa aktívne venuje
deťom v trénovaní stolného tenisu. Pravidelne sa zúčastňujeme na turnajoch pre neregistrované deti. O aktivitách od začiatku tohto
roka do mája sme informovali v predchádzajúcom čísle Bernoláka.
14. júna sme sa zúčastnili na medzinárodnom
turnaji v Rakúsku – Bruck/Leita. Samuel Poór
získal 2. miesto. Janko Dulai, Natália Horáková, Jakub Belan, Oliver Nguyen sa umiestnili
do 9. miesta.
V lete od 7. do 11. augusta sme zorganizovali
v spolupráci s miestnym klubom sústredenie

v Dobšinej. Bolo nás celkom 33, z toho 17 detí
a 16 rodičov. Okrem stolného tenisu sme si
užili aj krásnu prírodu Slovenského raja. Taktiež sme tam zorganizovali turnaj našich detí
s miestnymi deťmi a priateľský zápas dospelých s domácim tímom.
28. septembra sme v zostave 13 detí boli na
turnaji v Rastislaviciach, kde v kategórii do 12
rokov získal Oliver Nguyen zlatú a Karin Aksamitová bronzovú medailu. V kategórii do 15
rokov získal Samuel Poór zlato.
Na ďalšom turnaji v Horných Orešanoch 16.
novembra nás už bolo 15 a tiež sa nám darilo.
V kategórii do 12 rokov získal Oliver Nguyen

Bernolákovský plážový volejbal vo výsledkoch
1. miesto, Janko Dulai 2. miesto a Karin Aksamitová 4. miesto. V kategórii do 15 rokov
získal David Tamáši 3. miesto a Samuel Poór
4. miesto, takže jedno zlato, jedno striebro
a trikrát bronz.
Tešíme sa na ďalšie turnaje a tréningy vo vynovenej telocvični základnej školy. Ďakujeme
pani riaditeľke základnej školy, pánovi starostovi, sponzorom za podporu a taktiež všetkým dobrovoľným sparring partnerom, ktorí
venujú svoj voľný čas na tréningy s deťmi.

Opäť po roku vám prinášam informáciu
z diania v plážovom volejbale v Bernolákove. I v roku 2019 sa všetky podujatia plážovej sezóny uskutočnili na pieskovom ihrisku
v areáli Jána Popluhára. Sezónu začali „plážisti“ ako vždy turnajom zmiešaných dvojíc počas Dní obce Bernolákovo. Najviac sa darilo

dvojici Kristína Úradníčková a Pavol Girovský.
Na tradičnom predhodovom turnaji Volenka
sa z víťazstva tešila dvojica Lucia Teplanová
a Dominik Poór. Po záverečnom turnaji sezóny Čeklíska prestíž sa najviac usmievali Lucia
Teplanová a Michal Kovosi. Dlhodobú letnú
ligu ženských dvojíc najlepšie zvládli tak ako

pred rokom Ľubica Mečírová s Beátou Sikhartovou. Dúfajme, že i v budúcich rokoch vám
budem môcť sprostredkovať takéto pozitívne
informácie aj v súvislosti so zapojením sa bernolákovských mládežníkov do týchto aktivít.

Šport

Šport

„Pingpong“ pre všetkých

Ing. Alexander Molnár

Gabriela Mišíková Navarová
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Osobný odber možný na Jelšovej 34.
Bernolákovčania môžu rátať
so zľavou 10 % na celý sortiment.
Kompletnú ponuku nájdete na www.itwine.sk
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Doprajte si dobré víno.
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Detský domov Nádej Bernolákovo má 90 rokov!

Rybársky krúžok pri ZŠ Bernolákovo začal svoj
druhý rok. V tomto školskom roku budú žiaci získavať opäť teoretické a praktické skúsenosti. Okrem lovu rýb sa budú venovať aj ochrane prírody
a životného prostredia. Rybársky krúžok navštevuje v tomto školskom roku 16 žiakov ZŠ Bernolákovo a vedie ho Roman Müller. Žiaci už majú
za sebou prvé teoretické hodiny, kde sa venovali
rybárskemu zákonu a vyhláške, pripravovali si
montáže na lov na plávanú a učili sa viazať rybárske háčiky. V praktickej hodine navštívili Šúrsky
kanál, kde sa noví žiaci venovali lovu na bič, na
plávanú a žiaci, ktorí navštevujú krúžok už druhý
rok, lovu na plávanú s udicou. Za možnosť ísť loviť na Šúrsky kanál ďakujeme Strednej odbornej
škole pôdohospodárskej a veterinárnej v Ivanke
pri Dunaji a Ing. Jaroslavovi Šubjakovi, ktorý nášmu krúžku umožňuje navštevovať tento ich revír.

To, že máme v obci Bernolákovo detský domov, to vie asi každý. To, že sa detský domov
v tomto roku premenoval, to vie už málokto.
Ale že sme nedávno oslávili 90. výročie jeho
založenia, to je veľká vec!
Z histórie
Detský domov Nádej v Bernolákove bol založený v roku 1929 dcérou prvého prezidenta
ČSR Alicou Masarykovou. Pôvodne poskytoval starostlivosť sirotám. Postupne sa jeho využitie a priestory menili v závislosti od potrieb
aktuálnej doby. Prešiel mnohými priestorovými zmenami, ale aj zmenami vo filozofii starostlivosti o deti. Z predchádzajúcej internátnej formy prešiel na rodinný typ poskytovanej
starostlivosti.
Súčasnosť
Dnes sa staráme o celkom 70 detí, pričom sú
deti umiestnené v samostatných skupinách
s jednotlivou kapacitou 10 detí na skupine. Okrem toho máme 12 profesionálnych rodičov,
ktorí sa o deti v celkovom priemernom počte
24 starajú vo vlastných priestoroch. Tiež poskytujeme starostlivosť aj mladým dospelým,
ktorí po dovŕšení plnoletosti môžu uzatvoriť s
centrom dohodu o ďalšej starostlivosti.
V kmeňovej budove sú tri samostatné skupiny. Jedna skupina už obýva prvý rodinný
dom. V tejto chvíli je možné konštatovať, že
tento model rodinného typu je maximálne
podobný rodinnému životu, ako ho poznáme.
Vo vedľajšej obci Veľký Biel máme zakúpený
pozemok, kde by sa malo začať s výstavbou
rodinného domu pre druhú skupinu. A takto

Roman Müller
vedúci rybárskeho krúžku
pri ZŠ Bernolákovo
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V sobotu 1. júna, na Deň detí sa uskutočnili 1. detské rybárske preteky Detského rybárskeho krúžku pri ZŠ v Bernolákove o pohár starostu obce Bernolákovo na Šúrskom potoku. Počasie nám prialo, takže aj rybky pekne brali a deti si schuti zachytali. Pretekov
sa zúčastnilo 17 detí. Deti z rybárskeho krúžku a Bernolákova bolo pätnásť, dve deti boli
hostia z družobnej organizácie SRZ MO Kuchyňa z detského rybárskeho krúžku v Kuchyni.
Súťažiaci boli rozdelení do štyroch sektorov. Súťažili o prvé tri miesta v sektoroch, ďalej
o celkové prvé tri miesta pohára starostu obce a nechýbala ani kategória o najväčšiu
rybu.
Týmto sa chcem poďakovať za podporu projektu obci Bernolákovo, pánovi starostovi
Mgr. Richardovi Červienkovi, zástupcovi starostu Bc. Miroslavovi Tureničovi, ktorý prišiel
deťom odovzdať ceny, ZŠ Bernolákovo, OZ Školáčik, Strednej odbornej škole pôdohospodárskej a veterinárnej v Ivanke pri Dunaji – Ing. Jaroslavovi Šubjakovi, sponzorom, všetkým rozhodcom a rodičom.

Spolupráca
Vzhľadom na regionalitu naše centrum prioritne a najintenzívnejšie spolupracuje
s obcou Bernolákovo. Pán starosta a všetci
zamestnanci obecného úradu sú vždy, keď
to potrebujeme, veľmi nápomocní a ústretoví. Touto cestou by som rada vyjadrila veľké
poďakovanie za doterajšiu spoluprácu. Túto
v posledných dňoch spečatili oslavy založenia
nášho centra.
Ja, ako riaditeľka CDR Bernolákovo, som takúto „okrúhlu“ oslavu ešte nezažila. Preto

som veľmi rada, že všetko prebehlo výborne
a hostia sa dobre cítili. Čo však ja vnímam ako
najväčšiu hodnotu v rámci osláv je to, že sa tu
stretli bývalí „domováci“ a bývalí zamestnanci
domova. Je to neopísateľný pocit vidieť, ako
sa v istom čase spoja osudy detí, ktoré potrebovali lásku a osudy dospelých, ktorí sa o tieto
deti starali a svoju lásku a pozornosť im venovali. A po mnohých rokoch sa stretnú a rozprávajú sa, akoby sa rozišli včera. Mám veľkú
radosť, že prišlo na oslavu výročia mnoho
našich bývalých kolegov a ešte väčšiu radosť,
že prišli deti, ktoré majú svoje miesto v živote,
svoje vlastné rodiny, partnerov, vlastné deti.
Na jednu vec som však pri oslavách zabudla
a touto cestou by som to chcela napraviť.
Veľké ĎAKUJEM patrí všetkým mojim kolegom, ktorí sa podieľali na prípravách a priebehu osláv nášho výročia. Som šťastná, že mám
okolo seba takých ochotných, pre vec zapálených ľudí, ktorí v sebe, aj napriek ťažkej, vyčerpávajúcej, ale krásnej a zmysluplnej práci stále
nachádzajú silu a motiváciu pomáhať, tešiť sa
zo spoločných úspechov a mať úsmev na tvári.
Vidíme sa opäť o 10 rokov pri oslavách storočnice?
Mgr. Timea Selnekovičová
riaditeľka Centra pre deti a rodiny Bernolákovo
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Rybárske preteky

Výsledky:
1. sektor
1. Baričič Filip, 38 bodov, DRK Kuchyňa
2. Müller Simon, 33 bodov, DRK Bernolákovo
3. Valocka Adrian, 20 bodov, Bernolákovo
2. sektor
1. Príkopská Lucia, 25 bodov, DRK Bernolákovo
2. Pleško Kristián, 23 bodov, Bernolákovo
3. Baričič Martin, 15 bodov, DRK Kuchyňa
3. sektor
1. Vas Dávid, 49 bodov, DRK Bernolákovo
2. Chocholáček Patrik, 20 bodov, Bernolákovo
3. Trubač Martin, 17 bodov, Bernolákovo
4. sektor
1. Mesíček Lukáš, 23 bodov, DRK Bernolákovo
2. Otiepka Jakub, 21 bodov, DRK Bernolákovo
3. Rimovský Marek, 15 bodov, Bernolákovo
Celkoví víťazi o pohár starostu Bernolákova
1. Vas Dávid, 49 bodov, DRK Bernolákovo
2. Baričič Filip, 38 bodov, DRK Kuchyňa
3. Müller Simon, 33 bodov, DRK Bernolákovo
Celkový víťaz o najväčšiu rybu
Müller Simon, pleskáč zelenkavý 25 cm,
DRK Bernolákovo

by sme mali pokračovať do presťahovania poslednej samostatnej skupiny z kmeňovej budovy. Týmto postupne naplníme ciele v rámci
priestorovej deinštitucionalizácie.
Novelou zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele
bola okrem iného vykonaná zmena v názve
domova na Centrum pre deti a rodiny Bernolákovo. Zmena názvu však nie je bezvýznamná. Činnosť centra sa rozšírila o vykonávanie
opatrení ambulantnou a terénnou formou
a tiež na dobrovoľné pobytové opatrenia pre
deti a rodičov. Laicky povedané – snažíme sa
pomáhať rodinám v kríze tak, aby dieťa nemuselo byť vynímané z rodiny.
Tieto činnosti vykonávajú pracovníci centra
na základe odporúčania úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Ten vytipuje rodinu, ktorej
by táto forma pomoci mohla pomôcť a rodina
sa na báze dobrovoľnosti pustí do spolupráce
s odborníkmi, ktorí poskytnú rodine pomoc
a sprevádzanie tak, aby citlivo reagovali na
potreby a zdroje rodiny.

Komunita

Šport

Mladí rybári
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foto: Miroslav Pochyba

Spolok záhradkárov v Bernolákove zorganizoval v septembri výstavu ovocia, zeleniny
a kvetín. Na výstave sa prezentovalo 22 záhradkárov, ktorí vystavovali 171 exponátov.
Okrem známych druhov boli vystavené i exotické druhy ovocia a tiež výrobky gazdiniek,
napr. zaváraniny a džemy, ktoré boli k dispozícii i na ochutnanie.
Tohto roku nebola vyhlásená súťaž pre školopovinné deti, nakoľko termín výstavy nevyhovoval vzhľadom na začiatok školského
roku. Menia sa tiež klimatické podmienky pri
dozrievaní ovocia a zeleniny tak, že každý rok
je v tomto ohľade iný. Organizátori výstavy
tiež nevedeli odhadnúť správny termín, ten
sa určuje rok vopred.

Pre verejnosť bola výstava otvorená v nedeľu
8. septembra. V pondelok 9. septembra si prišli
pozrieť exponáty deti MŠ a žiaci ZŠ. Deti i žiaci
obdivovali exponáty a ktoré nepoznali, zisťovali, o aký druh sa jedná. Výstavu navštívilo okolo
800 návštevníkov, z toho bolo viac ako 700 detí
a žiakov. Z uvedeného sa dá usúdiť, že sa pomaly stráca chuť záhradkárov pestovať kvalitné
ovocie a zeleninu a radšej záhradky upravujú
trávnikmi, okrasnými kríkmi, drevinami, bazénmi... Veľa nových domov je obohnaných vysokým múrom. Je to dané asi vysokým počtom
ľudí z celého Slovenska, ktorí sa do nových častí dediny prisťahovali. Vzhľadom na uvedené
skutočnosti bude výbor zvažovať, či vôbec má
význam takúto výstavu organizovať. Na druhej
strane bola by to asi aj škoda, pretože už ani dedinské deti by nevedeli poznať, o aké ovocie či
zeleninu sa jedná.
Spolok záhradkárov týmto ďakuje všetkým
vystavovateľom za vystavené exponáty, ktorými obohatili výstavu i spoločenské dianie v
obci. Poďakovanie patrí i obecnému úradu za
podporu činnosti spolku záhradkárov. Je mi
ľúto, že nikto z obecného úradu ani z poslancov sa neprišli na výstavu pozrieť.
Milan Slaný
predseda Spolku záhradkárov

Plán činnosti
spolku záhradkárov
na rok 2020
1. Hodnotiaca členská schôdza bude v sobotu
22. februára o 15.00 v kultúrnom dome.
2. Výstava vín s ochutnávkou bude 4. apríla od
16.00 do 22.00 v kultúrnom dome. Vzorky
vín bude možné odovzdávať 13. a 14. marca od 17.00 do 20.00 v domove dôchodcov.
1 vzorka sú 3 fľaše s obsahom min. 0,75 l
3. Výstava ovocia, zeleniny a kvetov je plánovaná na 20. septembra od 14.00 do 19.00
v kultúrnom dome. Exponáty budú preberané 17. septembra 2020 v kultúrnom dome
od 14.00 h do 19.00 h. V pondelok 21. septembra bude dopoludnia výstava otvorená
pre deti MŠ a žiakov ZŠ.
4. Odborné prednášky a zájazdy budú realizované podľa prijatého plánu z ČS.

Dňa 22. októbra sa na výzvu Miestneho spolku SČK v Bernolákove v spolupráci s Miestnym spolkom SČK v Chorvátskom Grobe uskutočnil bezpríspevkový odber. Zúčastnilo sa ho 41 darcov, avšak aktuálny zdravotný stav dovolil darovať krv iba 38 z nich, z toho bol
1 prvodarca, 11 darcov z Chorvátskeho Grobu a 2 darcovia dobrovoľného hasičského družstva Bernolákovo.
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Lakatoš Pavol
Marton Róbert
Nagyová Jana
Nagyová Jana
Nagyová Lenka
Skákala Leonard
Szalaiová Zuzana
Šumichrast Igor

Švarda Miroslav
Vaverková Sandra
Vysučáni Ivan
Zamborská Andrea
Členovia
hasičského družstva:
Maruškanič Milan
Rakús Jakub

kolektív spolu s organizáciou Nádej umiestnil
na 1. mieste. V tomto mesiaci sme tiež navštívili Lanžhot na Morave, rodinu Osičkovú,
ktorá nám pripravila pekný kultúrny program
s občerstvením.
V septemberi sa päťdesiatjeden našich členov zúčastnilo na rekreačnom pobyte v Demänovskej doline v Nízkych Tatrách. Užili
sme si týždeň pohody, krásneho počasia spojeného s vychádzkami a vysokohorskými túrami ako aj kultúrou. Počas týždňa sme navštívili Liptovský Ján, kde sme si pozreli Mini
Slovensko – 16 miniatúr, záhradnú železnicu.
Vo štvrtok sme boli na nákupoch v Novom
Targu. S pobytom v Demänovskej doline boli
všetci účastníci spokojní. V tomto mesiaci
sme sa výžívali aj kultúrne, lebo 54 našich
členov sa zúčastnilo na divadelnom predstavení RND Malý veľký muž. Bol to muzikálový
príbeh zo života Milana Rastislava Štefánika.
V októbri naši členovia absolvovali druhý
7-dňový kúpeľný pobyt v hoteli Prameň
v Dudinciach. Taktiež sa naši seniori zúčast-

nili na brigáde na miestnom cintoríne organizovanej pani Malochovou.
V mesiaci november sme opäť navštívili
Radošinské naivné divadlo, generálku hry
Mužské oddelenie. Zorganizovali sme posedenie s jubilantmi pri hudbe spojené s tombolou a občerstvením. Tento mesiac sme zakončili predvianočným výletom do Kittsee.
V mesiaci december členky výboru pripravia
a odovzdajú pre našich starších členov balíčky ako pozornosť nášho klubu k Vianociam.
Touto cestou chceme poďakovať obecnému
zastupiteľstvu za schválenie dotácie z rozpočtu obce pre naše občianske združenie –
príspevok na dopravu pre týždňové pobyty,
vďaka ktorej bola umožnená ľahšia preprava
našich dôchodcov aj s ich batožinou.
Záverom dávame do pozornosti, že klubovňa seniorov bude v zimnom období otvorená každý štvrtok od 14. do 17. hodiny.

žijú v Bernolákove. Tak tomu bolo aj tento
rok. V sobotu 19. októbra sa stretli starší
občania v hojnom počte v kultúrnom dome.
Na úvod sa im tradične prihovoril starosta
obce. Potom sa na pódiu objavili populárni
muzikanti zo skupiny Senzus, ktorí svojimi
pesničkami prítomných zabávali takmer dve

hodiny. Bernolákovskí dôchodcovia posedeli
pri občerstvení i vínku, pobesedovali so známymi, zaspievali si spolu s kapelou, viacerí si
zatancovali. V preplnenej sále vládla príjemná atmosféra, kde starosta obce posedel so
svojimi skôr narodenými spoluobčanmi až do
záveru podujatia.

M. Zemanová, M. Čambalová
Klub dôchodcov

Darcovia
z Chorvátskeho
Grobu:
Andraščíková Dominika
Bálintová Katarína
Belančíková Alena
Bugár Michal
Ježeková Lucia

Komara Ján
Nogová Zuzana
Suchá Jana
Turiničová Dominika
Turiničová Marcela
Zemešová Dagmar

Všetkým darcom i ostatným, ktorí prišli v tento deň do kultúrneho domu v Bernolákove a darovali alebo chceli darovať krv, im všetkým patrí veľká vďaka od starostu obce a predsedníctva Miestneho spolku Slovenského Červeného kríža v Bernolákove, vďaka za ich
postoj a obetavý humánny čin.
Odber sa uskutočnil s finančnou podporou Autoškoly pána Radovana Hanica, ktorému touto cestou ďakujeme.
Z dôvodu, že po spracovaní krvi bolo zistené, že veľa krvi od bezpríspevkových darcov nespĺňalo všetky parametre pre použitie
pre pacientov, ďalší bezpríspevkový odber krvi sa uskutoční až dňa 16. júna 2020 mobilnou odberovou jednotkou v Kultúrnom dome
v Bernolákove v čase od 8.00 do 10.30 hod.
Predsedníctvo Miestneho spolku SČK v Bernolákove praje v roku 2020 všetkým dobrovoľným bezpríspevkovým darcom krvi, pevné
zdravie, šťastie, spokojnosť v rodinách, aby vo svojom humánnom úsilí pokračovali ešte po mnohé roky.
Mária Nagyová
predsedníčka MS SČK v Bernolákove

Deň úcty k starším

Mesiac október je všeobecne ponímaný ako
mesiac, kedy si na Slovensku častejšie pripomíname spoluobčanov, ktorí už odovzdali
svoj diel práce, povinností, času vo svojich
zamestnaniach, v rodinách, v spoločnosti.
Býva zvykom, že v októbri si starosta obce
nájde čas na stretnutie so seniormi, ktorí

Vážení spoluobčania,
prihováram sa Vám v tomto čase, keď sa
každý z nás náhli, nevie sa zastaviť v návale povinností. Vo veku seniora prichádzajú
zdravotné a iné problémy. Vtedy potrebuje
pomoc a milé slovo blízkeho človeka. Deň
úcty k starším je oslavou troch generácií
ako v rozprávke o troch grošoch, ale nemusí
to tak dopadnúť. Presvedčila som sa o tom

sama. Osud sa so mnou kruto zahral. Nastali zdravotné ťažkosti. Ako sa vraví, v núdzi
poznáš priateľa. Našla sa dobrá kamarátka
zo zboru Čeklísanky, Helenka, ktorá ma odviezla autom na podujatie, na ktoré som sa
tešila, na Deň úcty k starším do kultúrneho
domu. Za ochotu jej touto cestou ďakujem.
Tešila som sa na toto podujatie. 19. októbra
sála kultúrneho domu praskala vo švíkoch.
Po príhovore p. starostu Richarda Červienku
sa začala veselá nálada. Do tanca a na po-

čúvanie hrala známa skupina Senzus, ktorej
hity sprevádzané humorom nás rozveselili a
sálou sa ozýval veselý spev. Pri kávičke, čaji
so zákuskom a pohárom vínka sme sa veselo zabávali, spomínali a cítili sa príjemne.
Touto cestou aj v mene ďalších prítomných
ďakujem p. starostovi a usporiadateľom,
ktorí pre nás, seniorov, pripravili toto pekné
podujatie.
Eva Šticová z Obilnej ulice
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Fenešová Andrea
Greguš Branislav
Hruška Peter
Jajcaj Juraj
Jaslovská Dáša
Koštúr Peter
Kováč Tomáš
Krupičková Monika

Rok 2019 sme začali účasťou na februárovom Plese seniorov Bratislavského kraja
v priestoroch Incheba Expo Arény. Zároveň
sme vo februári na výročnej členskej schôdzi
zhodnotili aktivity klubu za rok 2018 a schválili plán aktivít na rok 2019.
V mesiaci marec sme absolvovali nákupný
výlet do Kittsee.
V apríli sa naši členovia zúčastnili kúpeľného pobytu v Dudinciach v hoteli Prameň.
Štyridsaťšesť dôchodcov relaxovalo a upevňovalo si svoje zdravie pod lekárskym dohľadom. Taktiež sme sa zúčastnili večerného
posedenia s hudobnou skupinou Hergotovci v Slovenskom Grobe. Nálada bola výborná, nakoľko účinkujúci hostia urobili príjemnú zábavu.
Mesiac máj sa niesol v znamení Trdlofestu
v meste Skalica. Počasie bolo veľmi príjemné, a tiež sme sa povozili loďou po Baťovom
kanáli v Strážnici.
V júni boli v našej dedine poriadané Dni
obce. V súťaži vo varení fazuľovice sa náš

5. Spolok záhradkárov privíta do svojich radov
každého občana, ktorého baví záhradkárčenie.

Ďakujeme darcom krvi
Barkolová Anna
Bošková Eva
Bučeková Jana
Daňko Peter
Donáth Ľudovít
Donáth Martin
Donáthová Jana
Dvoráková Kvetka

Zo života Klubu dôchodcov v roku 2019
Komunita

Komunita

Výstava ovocia, zeleniny a kvetín
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Myslel som si, že písať o vode je ako nosiť drevo do lesa alebo liať vodu do mora. Ale nie je to
celkom tak, voda je totiž substancia, ktorá má
v sebe veľa záhad a my vieme vysvetliť len niektoré. Mnohé ostávajú nevysvetlené, nepoznané. Aj J. Gagarin, keď ako prvý človek vzlietol do
kozmu, od prekvapenia zvolal: „Ako krásne modrá je naša Zem.“ Ani to sme dovtedy nevedeli
a časom sa skutočne potvrdilo, že z kozmického
pohľadu sa planéta Zem naozaj javí ako modrá.
Dnes nám to už došlo a je nám to už celkom jasné
a vedia to i deti, že za túto farbu vďačí naša Zem
vlastne vode. Ona je totiž univerzom, vesmírom
nášho bytia. Už len to, že sama o sebe zaberá až
71 % z celkového povrchu planéty a na súš pripadá len „úbohá“ jedna tretina, hovorí za všetko.
Skutočne voda na Zemi je všade, máme ju doma,
je v jazerách, v potokoch a v riekach. Je v útrobách Zeme, dokonca aj pod horúcim pieskom
púští a časť vody je neustále prítomná v atmosfére. A napokon je trvalou súčasťou rastlinných
pletív, tkanív živočíchov a človeka a obsahujú ju
aj minerály a horniny. A aj naše životy od počatia
po zrod sa tiež vyvíjajú vo vode. Odhady hovoria,
že na zemeguli je temer 1,5 miliardy kilometrov
kubických vody. Neviem si to vôbec dosť dobre
predstaviť. Jednak je však isté, že nás všade obklopuje, od pólu k pólu. Jej rozsiahly výskyt a všadeprítomnosť zrodili v nás všeobecnú predstavu
o jej jednoduchosti. Chemici ju dokonca vtesnali
do jednoduchého vzorca – H₂O. Avšak za touto
jednoduchosťou sa ukrýva veľa anomálií, zvláštností, ktoré sú paradoxne pre náš život nesmierne dôležité a užitočné. Vlastne sú pre tento svet
nenahraditeľné. Práve preto prekvapuje, že na
každom kroku prekračuje nám známe fyzikálne
zákonitosti. V minulosti to privádzalo mnohých
vedcov a mysliteľov do rozpakov a údivu. Niektoré spomeniem, pretože aj keď o vode až tak veľa
toho nevieme a čo aj vieme, nemôžeme do detailov vysvetliť, najmä jej zdanlivú jednoduchosť.
Jedna z prvých očividných anomálií vody spočíva
v tom, že okolo nás sa môže naraz vyskytovať
ako „čarodejka“ v troch skupenstvách. V pevnom, plynnom a tekutom. A väčšina organizmov
planéty žije priamo v nej bez ohľadu na to, či ide
o živočíchy alebo rastliny. Dokonca sa dokázalo
tvrdenie, že najväčšia časť životne najdôležitejšieho kyslíka je práve produktom sladkovodných
a morských rastlín. Ak aj dnes človek hľadá život
vo vesmíre, hľadá najskôr vodu, pretože ona je
základom života na Zemi a zrejme to platí aj v ďalekom vesmírnom priestore. Po skúsenostiach
na Zemi sa to aspoň tak zdá a predpokladá.
Ako kvapalina má voda neobyčajne veľkú univerzálne rozpúšťaciu schopnosť. Je schopná
osemdesiatkrát znižovať väzby medzi molekulami látky, ktorú do nej pridáme. Preto rozpúšťa,
hoc len slabo, zlato, striebro, platinu a sklo. Fakty
hovoria o tom, že v morskej vode sa doteraz zis-
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blížia sa najkrajšie sviatky v roku, Vianoce.
Pred mojimi očami ako vo filme ožívajú spomienky z detstva. Písal sa rok 1944, bola II.
svetová vojna. Bola zima, okolo nás biela
perina snehom pokryla strechy domov. Bol
Štedrý večer. Bývali sme v dome na Hradskej (terajšej Trnavskej), mamička v jedálni
chystala večeru, otecko dával v obývačke

darčeky pod stromček. Spojovacie dvere
do spálne boli presklené a nás, deti, lákalo
svetlo, ktoré odtiaľ vychádzalo. Sviatočnú
atmosféru narušilo zvonenie pri dverách,
svetlá áut a dupot vojenských čižiem. Na
ubytovanie bol k nám pridelený nemecký
dôstojník. Na jeho príkaz sa musel vianočný stromček odniesť do spálne. Nakoľko bol
veľmi vysoký, ledva sa tam zmestil. Večerali
sme v kuchyni. Naši rodičia to ťažko prežívali,
ale snažili sa zo všetkých síl, aby nám urobi-

vlastne o dôležitý akumulátor a distributér slnečnej energie. Len tak môžu teplé vody Golfského
prúdu omývať vody Európy a zvyšovať teplotu
vody v Nórskom a Barentsovom mori. Len preto
niektoré prístavy v severných vodách nezamŕzajú a sú celoročne prístupné lodiam.
Skupenské teplo vody je síce vysoké. Ale je rovnaké pri premene vody na ľad ako aj pri topení
sa ľadu. Uvoľnené teplo, napríklad pri premene
vody na ľad zohrieva vzduch a zem. Preto v zime,
keď padá sneh, pociťujeme oteplenie atmosféry
a vďaka tejto pozoruhodnej vlastnosti vody existuje na Zemi postupný prechod od jari cez leto
a jeseň k zime.
Premena kvapalnej vody na jej tretie skupenstvo
– paru, je spojená s najväčšou spotrebou energie vôbec. Tento proces v podstate spomaľuje
vyparovanie vody a chráni naše vodné nádrže
pred nadmerným vysychaním v horúcom počasí. V tejto súvislosti sa núka pripomenúť špecifický výpar z povrchu vegetácie, zahrnutý do celkového pojmu „evapotranspirácia“. Suchozemská
vegetácia je v dôsledku tohto súborného výparu
jediným ale najdôležitejším vodným a tepelným
regulátorom prízemného ovzdušia planéty, na
ktorej žijeme. Rozkladom vody vegetácia produkuje do ovzdušia planéty kyslík a redukuje
cez proces fotosyntézy obsah oxidu uhličitého
v ňom. Deje sa tak cez anatomické a morfologické vlastnosti listov rastlín, cez ich prieduchový
aparát.
To, čo sme doteraz spomenuli, ani zďaleka nie
sú všetky anomálie vody, ktoré už veda pozná
a vie si vysvetliť. V legendách a v Písmach sa od
vekov hovorí ako Ježiš Kristus, ako boží syn poznal a dal svetu najavo, ako dokonale pozná silu
vody a všetky jej tajomstvá. Od vekov sa totiž
traduje a píše napríklad o jej rýchlej premene vo
víno a o Kristových schopnostiach ovládať prostredníctvom vody počasie. Poznal a vedel využiť
povrchové napätie vody bez toho, aby ho voda
pohltila, bez pričinenia inej sily chodil po nej.
Jeho genialitu, jeho božskosť neznižuje ani skutočnosť, že túto vlastnosť využívajú aj iní tvorovia, vodné chrobáky, v trópoch niektoré jašterice a podobne. Ide o väčšiu, vzájomnú súdržnosť
povrchových molekúl vody. Ona je jedným zo
základov pohybu vody v cievach rastlín.
Na záver len dodám, že vodu si ľudia vždy vážili
a v priebehu času ju povýšili dokonca na hlavný
znak krstu len preto, že krst v nich symbolizoval
a dodnes symbolizuje Božiu moc. Voda zmýva
hriechy a prináša nový život – hovorí sa v Písme
svätom. Aj my už dnes vieme veľa o tom, ako je
potrebná, je totiž vo forme dažďa a snehu jediným veľkoobjemovým čistiacim prostriedkom
atmosféry Zeme, žiaden iný, okrem gravitácie
a ňou vyvolanej sedimentácie cudzích látok
neexistuje.
Ján Navara
li radosť. S láskou nás obdarovali. Mamička
trpela na astmu, neustále hrozilo, že dostane záchvat. Našťastie nemeckí vojaci nám
neublížili. Verím, že podobné udalosti dnešné deti nezažijú. Prajem všetkým občanom
Bernolákova pokojné a radostné vianočné
sviatky. Nech nás ochraňuje svätá rodina
a malý Ježiško. Do nového roka 2020 vinšujem veľa zdravia, šťastia a lásky i porozumenia.
Eva Šticová z Obilnej ulice

Mám pocit, že po smrti maestra, akým bol
Karel Gott (1939 – 2019), veľmi často počuť
jeho hudbu v našich rádiách. Zaiste je za
tým aj nostalgia za týmto umelcom. Jedným
z jeho hitov bola pieseň, ktorá začína týmto
veršom: „Čas letí jako bláznivý, já nechytím
ho, ani vy, tak zbývá nám jen vzpomínání, jež
do písní se skrylo nám.“ Už od dávnych čias
ľudí fascinoval čas a to, ako plynie. Spomeňme slávny výrok antického filozofa Herakleita (540 – 480 pr. Kr.): „Pantha rhei – všetko
plynie.“ Alebo príslovie starých Rimanov:
„Tempus fugit – čas uteká.“ Ako sa blížime
k záveru kalendárneho roku, túto pravdu si
uvedomujeme akosi nástojčivejšie. Čím sa dá
vyjadriť čas, ktorý máme na tomto svete? Je
obsahom nášho pozemského príbehu len to,
že raz na našich náhrobných kameňoch bude
naše meno a pod ním uvedený rok narodenia
a úmrtia a celý život medzi týmito dátumami
má zastúpiť len znamienko spojovníka? Každý
rok nášho života nám niečo dáva a niečo berie. Niekto si postaví dom, iný oň príde v exekúcii. Niekto vstupuje do manželstva, inému
sa vzťah rozpadáva. V niektorej domácnosti
sa tešia z prírastku do rodiny, inde smútia
nad stratou milovanej osoby. Veľký kresťanský mysliteľ sv. Augustín, ktorého fascinoval
fenomén času, sa zamýšľal nad tým, aký je
vlastne zmysel deliť čas na minulý, prítomný
a budúci. Budúcnosť tu ešte nie je, minulosť
tu už nie je a prítomnosť, skôr než si ju uvedomíme, už patrí minulosti. Z určitého pohľadu
je primeranejšie deliť čas na chronologický,
biologický a eschatologický. Čas chronolo-

gický, ktorý je zároveň fyzikálnou veličinou,
ktorý máme vopred natlačený do kalendárov a hodiny ho neúprosne odbíjajú. A tak
plynú sekundy, minúty, hodiny, dni, týždne,
mesiace a roky. Tu vidno, aký je rozdiel medzi časom a jeho prežívaním. Inak plynie čas
u dieťaťa, inak u starca. Dieťa sa nevie dočkať, kedy vyrastie a bude veľké. Človek v seniorskom veku si uvedomuje, že činnosť, ktorú
pred rokmi vykonal šmahom ruky, mu teraz
trvá akosi dlhšie. Biologický čas je ako hodiny, ktoré postupne spomaľujú, až sa napokon
úplne zastavia. Iný druh času predstavuje čas
eschatologický. Má v sebe hlbokú duchovnú
dimenziu, ale jeho prejavy nachádzajú svoj
odraz aj v bežnom živote. Dá sa povedať,
že je to čas spojený s očakávaním. Nevesta sa teší, kedy nadíde deň svadby. Študent
s obavami sleduje, ako sa blíži čas maturitnej
skúšky. Prežívanie času na eschatologickej
rovine nám pripomína, koľko vzácnych darov
sme do života dostali, vrátane daru času. Za
tieto dary máme byť vďační. Zaletia pritom
naše myšlienky aj k Darcovi všetkých darov?
Zároveň nás napĺňa aj obavami a smútkom.
Koľké dary a talenty sme premrhali alebo
nechali nevyužité! Koľko času v našom živote
sme premárnili, a pritom nariekame, ako ho
máme málo! Spomeňme si na čas strávený,
no neraz skôr premárnený pred televízorom
alebo na sociálnych sieťach. Eschatologický
čas má v sebe čosi, čo Biblia v spisoch písaných gréčtinou nazýva „kairos“ – príhodný
čas, čas spásy. Vzbuďme v sebe túžbu vedieť
správne pochopiť, uchopiť a prežívať prítom-

né okamihy. Veď ako sa blížime k Novému
roku a budeme si navzájom vinšovať šťastie,
zdravie a Božie požehnanie, dobre vieme,
že v chronologickom čase a jeho plynutí nič
nezmeníme. V biologickom ponímaní by sme
naše novoročné priania asi skôr vyjadrili tak,
že si s úsmevom alebo úškrnom (záleží od
okolností) prajeme spomaľovanie spomaľovania. Ale v eschatologickom chápaní sú
naše novoročné vinše a predsavzatia vyjadrením túžby, aby sme dar času využili čo najkrajšie a zmysluplno. Mám vo zvyku už celé
roky, že farníkom v kostole na začiatku nového roka vyjadrujem svoje priania myšlienkou
veľkej postavy kresťanstva v Nemecku, akým
bol evanjelický teológ Dietrich Bonhoeffer
(1906 – 1945). V čase, keď bol kvôli svojmu
protinacistickému zmýšľaniu internovaný
v koncentračnom tábore Flossenbürg a tušil, že ho čaká poprava, si pred koncom roku
1944 napísal do svojho denníka slová, ktoré prezrádzajú nádej, ktorú mal ukotvenú
v Najvyššom. Tieto slová naplnené dôverou
v Božiu prozreteľnosť sú aj mojím novoročným prianím Vám, milí Bernolákovčania:
„Zázračne skrytí v moci dobrých síl čakáme
tíško, čo nám bude dané. Vo dne i v noci pozná Boh náš cieľ a bude s nami v každom novom ráne.“

Branislav Čaniga
bernolákovský farár

Pamätáte sa?
Otázka, ktorá nie je nečakaná, v rôznych
obmenách je nám adresovaná často,
každodenne používame pamäť, neraz sa
na ňu sťažujeme, že nám už tak neslúži, koľko sme toho zabudli, resp. na čo
všetko by sme si chceli presne spomenúť
a nie vždy sa nám to darí. Niektoré detaily si však zachovávame v pamäti až príliš
jasne, tie príjemné i tie nepríjemné.
Pamätáte sa? Možno vypoviete tichú
protiotázku: Ale na čo? Iste, mal by som
otázku spresniť. Takže ešte raz, pamätáte sa na vôňu Vianoc? Neviem, ako vám,
ale mne sa pri takto formulovanej otázke
v mysli, v duši vybaví čaro Vianoc s neopakovateľnou atmosférou, čas príjemnej vône, ktorá prenikla celú faru (pre
mňa domov), i ten dvor, sneh bol akýsi
belší; čas toho krásneho očakávania,
kedy Ježiško prinesie stromček, aké dary
si pod ním nájdem... Je to vôňa, ktorú
inokedy necítiť, aj keby sa varilo a pieklo
to isté, na Vianoce je to jedinečné. Iste,
nie sú to Vianoce vlaňajšie, v pamäti som
musel ísť späť do obdobia, keď viera dieťaťa nebola poznačená realitou komerčných reklám, pochybnosti Ježiška Krista
– milujúceho Boha, ktorý prináša dary,
prináša pokoj, robí život šťastným, vnáša radosť a pohodu do rodiny. Na tieto
Vianoce sa pamätám, iste aj vy a pri spomienke nemôžeme zakryť ten šťastný a
pokojný výraz na tvári. Podobne, ako na
Vianoce, keď sme boli postavení do úlohy
rodičov, sami plní očakávania, ako budú

prežívať tieto chvíle tí, ktorých nám Pán
požehnal a snažili sme sa sprostredkovať
tú jedinečnú vôňu sviatkov našim najmilším – deťom, vnúčatám...
V istých etapách života je možno vôňa
Vianoc nevýrazná a spomenúť si na ich
niektoré detaily je namáhavé, i keď tradícia štedrovečerného stola je nesená generáciami ďalej. Asi sa v nás niečo mení,
lebo podstata Vianoc ostáva nemenná,
mení sa len ich prežívanie a vnímanie.
Ak som spomenul tradíciu, i ona má svoj
pôvod. V každej rodine, položená na základoch viery, vyznania, symbolov. Aká je
tá naša? Je na pevných základoch Božieho zjavenia? Nezabudnime ani na tých,
ktorí nám vôňu Vianoc sprostredkovali
s láskou a iste nám chýbajú. Veríme, že
prežívajú tie pravé Vianoce nebeského
Betlehema v radosti a sláve.
Pamätáte sa? Je mojím želaním pre vás
všetkých, aby ste na túto otázku mohli
odpovedať, že vôňa tohtoročných Vianoc
je neopakovateľná a s Božím požehnaním
jedinečná.
Prajem vám bezstresové pokojné a radostné prežitie Vianoc v Božom náručí
a požehnaný nový rok.

Rastislav Hargaš
farár Evanjelickej cirkvi a.v.

Srdečne pozývame
do spoločenstva veriacich
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi
augsburského vyznania Bratislava-Rača,
dcérocirkev Bernolákovo
02/44 88 34 03, 0903 79 49 26,
raca@ecav.sk, ecavraca.sk
Evanjelický kostol Bernolákovo
24. 12. o 14.30
štedrovečerné služby Božie
25. 12. o 10.30
1. slávnosť vianočná – Služby Božie
26. 12. o 10.30
2. slávnosť vianočná – Služby Božie
Sviatosť Večere Pánovej so spoveďou
29. 12. o 10.30
nedeľa po Vianociach
Služby Božie
31. 12. o 14.30
Závierka občianskeho roka – Silvester
Služby Božie
1. 1. o 10.30
Nový rok
obrezanie Krista Pána – Služby Božie
Infocentrum Ivanka pri Dunaji
(Pamätná izba M. R. Štefánika,
nám. sv. Rozálie)
24. 12. o 13.00
štedrovečerné služby Božie
31. 12. o 13.00
Závierka občianskeho roka – Silvester
Služby Božie
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Vážení spoluobčania,

tilo 77 rozpustených chemických prvkov – takmer celá Mendelejevova periodická sústava.
A medzi ľuďmi oddávna koluje zaujímavý fakt,
že posvätená voda v kostoloch dlho nepodlieha
skaze a nešíria sa v nej tak rýchlo baktérie. Snáď
práve preto, že pri svätení sa vkladá do nej antibakteriálny strieborný krížik a ten zanecháva vo
vode, hoc len nepatrne, baktericídne vlastnosti.
Mimoriadne veľkú úlohu v našom živote zohrávajú vodné roztoky. Voda sama o sebe nie je len
prostredím a priamym účastníkom životne dôležitých fyziologických procesov, ktoré prebiehajú
v rastlinách a v živočíchoch. Vodné roztoky sú
totiž nezastupiteľným základom pôdnej výživy
rastlín, pohybu látok v nich a podobne. Vodné
roztoky spájajú prostredníctvom príjmu a vedenia vody rastlinami povrch planéty s atmosférou
a tvoria s ňou jeden neoddeliteľný celok. V cievach rastlín sa voda dakedy dostane aj viac ako
30 či 40 m nad povrch Zeme. A nie menej zaujímavé sú aj iné vlastnosti vody, ktoré sú takisto
anomáliami, výnimkami v prírode. Na pohľad len
taká „maličkosť“, veľká väčšina látok sa pri topení zväčšuje, ale voda, aj napriek tomuto pravidlu, sa zmenšuje. A naopak pri mrznutí sa jej objem začína zväčšovať. Je to vlastnosť, ktorá ako
jedna z mnohých formovala a dodnes formuje
v priebehu miliónov rokov podobu našej planéty. Voda preniká do pórov a kapilár pôdy, do puklín skál, v nich zamŕza a trhá ich na drobné časti.
Pri tom sa môžu v procese zvetrávania vytvoriť
obrovské tlaky, viac ako 250 MPa. Len tak mohli
a môžu vznikať materské horniny, z ktorých sa
vlastne od vekov tvorili prvotné pôdy, schopné
prinášať človeku úžitok. To bol asi ten impulz,
dobový predel, že z človeka zberača sa stal chovateľ a pestovateľ.
Veľký význam pre prírodu má schopnosť vody
maximálne zmenšovať svoj objem pri teplote
+4° C. Ak sa totiž voda v jazerách ochladzuje,
ako ťažšia klesá dolu až dovtedy, kým v celej
hĺbke nedosiahne spomínanú teplotu. Pri ďalšom ochladzovaní sa stáva ľahšou a už neklesá
na dno, pláva na povrchu a ako kožuch chráni
hlbinnú vodu pred ochladením na nižšie teploty. Jej obyvatelia sa môžu cítiť celkom v bezpečí.
Ak by nebolo tejto anomálie, všetka voda v riekach, rybníkoch i jazerách by sa premenila na
súvislé ľadové kryhy, ktoré by sa ani počas leta
nemohli všetky a všade roztopiť. Podnebie by sa
zmenilo a vodné nádrže by ostali bez života.
Pre reguláciu podnebia na Zemi sú veľmi dôležité iné vlastnosti vody – tepelné. Ide o pohlcovanie tepla a aj o teplotu vyparovania a topenia
sa. Vedci totiž zistili, že pri rovnakých vonkajších
tepelných podmienkach sa vodná nádrž zohrieva pomalšie ako suchý piesok na brehu, avšak
o toľko ráz dlhšie si udrží svoje teplo. Pohlcovať
a hromadiť slnečné teplo je špecifická vlastnosť
a jej klimatický význam je nedoceniteľný. Ide

Tempus fugit
Názory a postrehy

Názory a postrehy

Neobyčajné vlastnosti vody
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Spoločenská rubrika

V súlade s nariadením Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46ES (všeobecné nariadenie
o ochrane údajov) a so zákonom
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže časopis Bernolák v Spoločenskej rubrike zverejniť len údaje osôb, ktoré dajú
písomný súhlas na spracovanie
osobných údajov v tejto rubrike.
Fyzické osoby, ktoré budú mať záujem o zverejnenie svojho jubilea,
sobáša, narodenia dieťaťa a pod.
v Spoločenskej rubrike v časopise
Bernolák, budú mať možnosť vyplniť príslušné tlačivo so súhlasom
na ref. matriky na Obecnom úrade
Bernolákovo, resp. toto tlačivo bude
zverejnené a vyplniteľné na webovej stránke obce www.bernolakovo.
sk. Na základe tohto písomného súhlasu budú môcť byť narodenia detí,
sobáše a úmrtia našich spoluobčanov zverejnené v časopise Bernolák.

V dňoch 14. a 21. septembra sa v kultúrnom dome uskutočnil slávnostný
zápis do Pamätnej knihy obce Bernolákovo.
Na prvom zápise privítal starosta obce v spolupráci so Zborom
pre občianske záležitosti našich
najmenších
spoluobčanov
spolu
s rodičmi. Pozvanie na druhý zápis prijali naši seniori, ktorí oslávili významné
životné jubileá - 80 a 85 rokov.

jubilantky

Krásne životné jubileum - 90 rokov oslávili 27. októbra pani Alžbeta Cverglová
a 12. novembra pani Helena Somorová. Naše spoluobčianky pri tejto významnej
príležitosti navštívil starosta obce Mgr. Richard Červienka spolu so zástupkyňami
ZPOZ-u a MS SČK v Bernolákove. Obom jubilantkám zaželali do ďalších rokov veľa
zdravia, spokojnosti, radosti a životného optimizmu.

poďakovanie
Starosta Bernolákova, pracovníci obecného úradu, členovia redakčnej
rady a tiež členovia Bernolákovského ochotníckeho teátra by chceli
vysloviť veľké poďakovanie pánovi Petrovi Quardovi za jeho dlhoročný
prínos pre kultúru v Bernolákove. Ako vedúci referátu kultúry pripravil
mnoho pekných, častokrát nezabudnuteľných podujatí pre obyvateľov
obce. Rovnako sa s veľkou vášňou venoval divadlu BOT, či už v úlohe
herca, scenáristu alebo režiséra. S veľkým nasadením organizoval Dni
obce a iné kultúrne akcie, častokrát na hranici svojich fyzických síl, len
aby všetko dobre dopadlo. Dokázal zažehnať „búrky“ v medziľudských
vzťahoch a všetko napokon doklepnúť do zdarného konca.
„Peter, ĎAKUJEME ti za tvoju prácu, zanietenie a dobré srdce. Želáme
ti radostný dôchodok, veríme, že sa nebudeš nudiť a sľubujeme, že sa
budeme snažiť aj naďalej rozvíjať kultúru v obci tým správnym smerom. Kedykoľvek sa zastav skontrolovať to :)“
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Zápis
do pamätnej knihy
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Nové pravidlá
pre zverejňovanie
údajov
v spoločenskej
rubrike
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Historický kalendár
január
1. 1. 1993 vznikla Slovenská republika.

21. 2. 1819 sa v obci Lok narodil Ondrej Kubrický. Pôsobil ako kaplán v Čeklísi. Zomrel v Bratislave 19. 1. 1887.

13. 1. 1894 sa v dome č. 68 narodil Karol Horváth. V r. 1947 bol predsedom národného výboru.

24. 2. 1958 v Salzburgu zomrel Karol Eszterházy, posledný gróf v Bernolákove.

15. 1. 1813 v Nových Zámkoch zomrel kodifikátor slovenského jazyka, Anton Bernolák.
V r. 1787 – 1791 bol kaplánom v Čeklísi.
19. 1. 1851 sa v Jablonovom na Záhorí narodil
Blažej Jurča. V r. 1873 sa v Bernolákove oženil
s Teréziou Hergovičovou, mali 8 detí a po nich je
tu v súčasnosti široké potomstvo.
19. 1. 2003 zomrel učiteľ, matematik, básnik
a prekladateľ Vojtech Kondrót. Časť života prežil
v Bernolákove a témy z našej obce boli súčasťou
jeho tvorby. (pozri Bernolák 1/2016 str. 11 – 12)
23. 1. 2009 zomrel spevák a operetný herec Jozef Kuchár. Pochádzal z Bernolákova.
25. 1. 1894 sa v Liptovskom Mikuláši narodil
spisovateľ a maliar Janko Alexy. V SNG je jeho
obraz z r. 1933 – Anča z Čeklísa.
30. 1. 1767 bolo vydané cisárske privilégium,
ktoré zaručovalo viaceré výhody pre vlastníkov kartúnky (manufaktúra na tkaniny z bavlny)
v Čeklísi.
Február
6. 2. 1758 sa vo Viedni narodil František Eszterházy. Na svojich majetkoch sa usiloval o moderné spôsoby hospodárenia. Bol dvorský komorník, župan Mošonskej stolice a radca uhorskej
dvorskej kancelárie. Zomrel v Čeklísi, jeho potomkovia tu žili do r. 1945.
6. 2. 1870 sa v dome č. 58 narodil Matej Kinčeš.
V r. 1919 – 1920 bol richtárom.
10. 2. 1897 sa v dome č. 74 narodil Jozef Kormančík. V r. 1946 bol predsedom národného
výboru.

Marec
1. 3. 2003 sa konal Benefičný koncert na zachovanie vzácnej barokovej pamiatky – Kaplnky sv.
Anny. V kultúrnom dome vystúpili Ján Hrivňák,
Jarmila Bošková, Lucia Bošková, Jana Jurčová,
Lucia Kancírová, Alena a Mária Hajzokové, Jana
Hladíková, Kornel Somora, Mária Schweighoferová, J. Hladík, folklórny súbor Stromček a detský tanečný súbor Niagara. Výťažok koncertu
bol 72 000 Sk.
8. 3. 1943 zomrel Matej Jadroň v obci Vasilievka
v ZSSR. Bol vojak slovenskej armády, ktorá bojovala proti Červenej armáde.
9. 3. 1632 bol vyhotovený urbár mestečka
Čeklís za čias grófa Michala Thurzu. Vďaka tomu
máme 33-stranový opis obce a majetkových
pomerov jej obyvateľov v 17. storočí.
14. 3. 1939 bola obec pripojená k Slovensku
(Čeklís sa vrátil). V tento deň bol vyhlásený samostatný Slovenský štát.
17. 3. 1903 sa v Hlohovci narodil Jozef Mutkovič. V Bernolákove mal obchod so zmiešaným
tovarom. Dňa 14. 3. 1939 bol vymenovaný za
komisára pre obec Bernolákovo. Neskôr sa táto
funkcia zmenila na vládneho komisára. Túto
funkciu vykonával do 2. 4. 1945 (pozri Bernolák
2/2018 str. 12 – 13).
29. 3. 1938 sa v Čeklísi narodil Laco Déczi. Svetoznámy trubkár vystupuje s kapelou Celula
New York. V r. 2009 sa stal čestným občanom
Bernolákova (pozri Bernolák 1/2018 str. 14 –
15).
31. 3. 2008 Pamiatkový úrad SR vyhlásil hrad
Čeklís za kultúrnu pamiatku.

Starosta obce
a zamestnanci
obecného úradu
prajú občanom
príjemné prežitie
vianočných sviatkov
a šťastný nový rok 2020.
foto stromčeka: Marek Nagy

Prvý antikvariát v Bernolákove
Nájdete nás na
Hlavnej 142/A
vedľa salónu Elena

Otváracie hodiny:
PO: 16:30-19:30
UT: 12:30-19:30
ŠTV: 16:30-19:30
SO: 09:00-13:00

Bernolák

Čeklíska kniháreň
@cekliskakniharen
Su aj horšie zločiny ako
pálenie kníh. Jeden z nich
je nečítať ich.
-Joseph Brodsky
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