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Činnosť obecnej polície
Obecná polícia v Bernolákove nezaháľala
ani za posledné obdobie. Svoju činnosť
zameriavala hlavne na dodržiavanie verejného poriadku v obci. S príchodom
leta a s príchodom uvoľňovania opatrení v čase pandémie obec začala „ožívať“
a hliadky OcP museli riešiť okrem iného
hlavne zvýšený počet hlásení rušenia
nočného kľudu. Preto upozorňujeme
občanov, aby boli voči svojim susedom
ohľaduplní.
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oznámení zo strany občanov riešili aj
priestupky zistené pri vlastnej hliadkovej činnosť, poskytovali súčinnosť iným
subjektom ako sú napr. zložky integrovaného záchranného systému, referentom
z OcÚ Bernolákovo, ale aj iným subjektom, preverovali hlásenia o poplachoch
z Pultu centrálnej ochrany a pôsobili preventívne v celej obci.
Obytná zóna
Výstavbou nových lokalít v obci pribúda
čoraz viac ulíc označených dopravnými
značkami „obytná zóna“. Chceme opätovne upozorniť občanov, že podľa zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke
v obytnej zóne je státie motorových vozidiel zakázané, ak dopravnou značkou
nie je určené inak. Nakoľko v obytných
zónach sa zväčša hrávajú deti na cestách, je parkovanie s vozidlami na týchto cestách nebezpečné hlavne pre naše
deti, ktoré môžu spoza zaparkovaného
auta vybehnúť do trasy idúceho vozidla
a môže to skončiť veľkým nešťastím.
Preto hliadky OcP zameriavajú svoju činnosť na kontrolu všetkých obytných zón
v obci a v prípade zisteného porušenia
riešia tieto dopravné priestupky v zmysle zákona.
Pozor na nich!
Výstavba v Bernolákove neprináša do
obce len nové lokality, ale aj nové príležitosti pre zlodejov. Hliadky OcP ob-

držali za posledné obdobie niekoľko
oznamov, že boli nehnuteľnosti občanov
vykradnuté a v niektorých prípadoch
boli odcudzené aj motorové vozidlá. Už
v predchádzajúcich článkoch sme vás
informovali o možnosti pripojiť svoju
nehnuteľnosť, svoje motorové vozidlo,
ale aj akýkoľvek hnuteľný majetok na
Pult centrálnej ochrany obecnej polície
v Bernolákove. Myslite na svoju ochranu a ochranu svojho majetku a v prípade akýchkoľvek informácií kontaktujte
hliadku obecnej polície v Bernolákove
na tel. č.: 0918 88 22 22 alebo prostredníctvom oficiálnej webovej stránky:
www.obecnapolicia.sk.
Hľadáme posily
Nakoľko stále 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 v Bernolákove alebo zasielať uvedené
podklady na emailovú adresu náčelníka
OcP: krampl@bernolakovo.sk, prípadne
sa informujte na tel. č.: 0918 656 166.
Ing. Marek Danko
Obecná polícia

Ako postupovať, keď chcete oznámiť korupciu
V našej spoločnosti prevláda názor, že
oznámiť korupciu nemá žiaden význam,
pretože aj tak sa nič nedokáže a oznamovateľ si len narobí problémy. Avšak ak
sa polícia dozvie o korupcii v čase, kedy
aktívne prebieha, má možnosť získať
množstvo dôkazov a prípad vyriešiť.
1. Trestné stíhanie korupcie majú v rukách výlučne štátne orgány. Občania
preto nemôžu podávať priamo na páchateľov žalobu, ale môžu polícii a prokuratúre oznamovať svoje podozrenia.
Občan tak môže urobiť ústne na ktoromkoľvek útvare polície alebo na prokuratúre či písomne. Pri ústnom oznámení
musí príslušný pracovník spísať zápisnicu, ktorú občan podpíše. Písomné oznámenie nemá presne určenú formu. Stačí
pravdivo a čo najpresnejšie opísať skutok. K podaniu môžu občania pripojiť aj
rôzne dôkazy (listinné – ich fotokópie).
Takéto podanie možno nazvať „Podnet
na začatie trestného konania“ alebo
„Oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že bol spáchaný trestný
čin“.
2. Oznamovateľ trestného činu nemusí
uviesť svoje identifikačné údaje (meno,

adresu trvalého pobytu, číslo telefónu
a pod.), ale pre orgány činné v trestnom
konaní má neanonymné oznámenie väčší význam. Ak z anonymného oznámenia
vyplývajú konkrétne poznatky, polícia je
povinná vybavovať aj takéto podanie.
Ak má svedok obavy, že by bol oznámením jeho totožnosti ohrozený jeho život
alebo zdravie alebo jemu blízkej osobe,
nemusia sa jeho údaje v spise uvádzať.
O tom, či sú tieto obavy opodstatnené,
rozhodne prokurátor.
3. Oznamovatelia môžu mať obavy z prípadných právnych následkov, ak sa podozrivému nepodarí preukázať vinu. Ak
si oznamovateľ preukázateľne vymýšľal
a klamal, môže skutočne na súde skončiť
on. Aj krivé obvinenie podľa ustanovenia
§ 345 Trestného zákona je totiž trestné.
Ak boli uvedené iba pravdivé skutočnosti, nemá sa oznamovateľ čoho báť.
4. Naopak, pri trestných činoch nepriamej korupcie a podplácania je možné
vyhnúť sa trestnosti, ak páchateľ úplatok
poskytol alebo sľúbil len preto, že bol
o to požiadaný a urobil to dobrovoľne
bez odkladu oznámenie orgánu činnému
v trestnom konaní. Ide o ustanovenie

§ 86 ods.1 písm. g) Trestného zákona,
tzv. účinná ľútosť, ktoré zaručuje beztrestnosť v prípade, ak občan sľúbil dať
alebo dal úplatok, pretože bol o to požiadaný.
SPÔSOB PODÁVANIA OZNÁMENÍ
1. Oznámenie môžete podať písomne, ústne do zápisnice, telefonicky,
e-mailom na adresu protikorupcia@
bernolakovo.sk
2. Písomné oznámenie podávate zodpovednej osobe alebo do podateľne
obce Bernolákovo, ktorá je povinná
oznámenie bezodkladne odovzdať
zodpovednej osobe.
3. Oznámenie ústnou formou do zápisnice sa uskutočňuje u zodpovednej
osoby.
4. Obec zriadila e-mailovú adresu
protikorupcia@bernolakovo.sk,
na ktorú môžu občania nahlasovať
korupčné konanie alebo podozrenia
na korupčnú činnosť.
5. Telefonické oznámenie podávate na
tel. čísle 0905 271 382.
Mgr. Petra Sabin Wenzlová
obecný úrad

Prijímateľ:		
Obec Bernolákovo
Kód projektu:
302011Y301
Názov projektu:
Revitalizácia prestupného dopravného
terminálu v Bernolákove
Kód výzvy:
IROP-PO1-SC121-2016-12
Prioritná os:
1- Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ :
1.2.1. – Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej
dopravy

Informácia o projekte:
Projekt si kladie za cieľ zvýšiť podiel počtu
osôb prepravených integrovanou verejnou osobnou dopravou prostredníctvom
jej zatraktívnenia. Realizáciou projektu
sa vybuduje nevyhnutná infraštruktúra
ako sú parkoviská, zastávky autobusov a
doplnková infraštruktúra pre cestujúcich
(cyklostojany, parkový mobiliár a pod.).
V rámci projektu sa zároveň rekultivuje a doplní existujúca zeleň. Realizáciou
projektu sa tak vytvorí kultúrny priestor
poskytujúci nevyhnutný predpoklad pre
uprednostnenie verejnej pred osobnou
dopravou.
Hlavnými aktivitami projektu sú:
− revitalizácia prestupného dopravného
terminálu
− vytvorenie parkoviska Park & Ride
(P+R), Bike & Ride (B+R) a Kiss & Ride (K+R)
V rámci aktivity projektu „Revitalizácia
prestupného dopravného terminálu“
bude zmodernizovaný predstaničný priestor, presunie sa zastávka prímestskej autobusovej dopravy do predstaničného

priestoru, zrealizuje sa obratisko autobusov, osadí sa drobný mobiliár, upravia sa
spevnené plochy (cesty a chodníky), existujúci cyklochodník sa prepojí so železničnou stanicou, rekultivuje a doplní sa zeleň.
V rámci aktivity projektu “Vytvorenie
parkoviska P+R, B+R a K+R“ bude vybudovaných 96 parkovacích miest (P+R), a osadia sa zastrešené stojany na bicykle (B+R),
počet miest pre bicykle bude po realizácii
projektu 48.
Predpokladaný dátum začatia hlavných
aktivít projektu:
marec 2021
Predpokladaný dátum ukončenia hlavných aktivít projektu:
február 2022
Celkové oprávnené výdavky projektu:
836 525,85 EUR
Miera spolufinancovania projektu EÚ:
95 %
Miesto realizácie projektu:
Obec Bernolákovo
Mgr. Richard Červienka
starosta obce

vých zelených plastových nádob. Do týchto nádob patria nevratné obaly zo skla
z alkoholických alebo nealkoholických
nápojov, poháre, sklenené črepy, menšie
tabuľové sklo. Rozmiestnenie kontajnerov
ostalo nezmenené a nádoby sa vyvážajú
v intervale každý druhý týždeň. Verím, že

aj táto informácia napomôže k zvýšeniu
miery triedenia odpadu. Zároveň všetkým
ďakujeme, že triedite odpad a prispievate
tak k zlepšeniu životného prostredia.

Prerastajúca zeleň

Vážení občania Bernolákova, dovoľujeme
si Vás upozorniť na prerastajúcu zeleň
spoza plotov Vašich rodinných domov
smerom do ulice a chodníka. Prechod
chodcov je v týchto miestach sťažený.
Z tohto dôvodu Vás žiadame aj touto cestou o súčinnosť pri oreze a pravidelnej
údržbe týchto drevín. Prosím, vyhnime
sa myšlienkam „čo je za mojím plotom,
to ma nezaujíma“. Naše okolie, obec či
krajina budú také, aké si ich urobíme. Aké
si ich urobíme my. Hlavným pravidlom je
zachovávať ohľaduplnosť voči ostatným.
Pokiaľ nedôjde k náprave a orezu drevín
z Vašej strany, obec vykoná orez vo vlastnej réžii tak, aby boli chodníky prechodné.
Ing. Róbert Láska
referát ochrany životného prostredia

Vývoz odpadu

Nové nádoby na sklo
Po vzájomnej dohode zo spoločnosťou
AVE SK, začala počas letných prázdnin
výmena opotrebovaných, starých a poškodených plechových zberných nádob
na sklo, ktoré sú rozmiestnené na stojiskách v rámci obce. Na sklo máme odteraz
v obci 24 kusov čisto nových 1 300-litro-

Ing. Róbert Láska
Referát ochrany životného prostredia

VÝVOZ ODPADU
Spoločnosť AVE SK opätovne upozorňuje občanov na dodržiavanie nasledujúcich bodov:
• Vykladanie nádob večer pred dňom vývozu (najneskôr pred 6.00 hod ráno).
• Otváranie spoločných stojísk pri bytovkách najneskôr o 6.00 hod.
• Vykladanie nádob z výklenkov a plechových boxov na kraj cesty. Výklenky a boxy sú totiž súkromným pozemkom ich
majiteľov a zamestnanci zberovej spoločnosti do nich nesmú zasahovať.

Bernolák 3/2020

Bernolák 3/2020

Obecný úrad

Nárast počtu udalostí
Dôkazom toho, že obecná polícia v Bernolákove naozaj nezaháľa, je aj štatistika
vykonaná za posledné obdobie, ktorej
výsledkom je početný nárast udalostí.
Za posledných osem mesiacov v tomto
roku je počet udalostí na rovnakom čísle
ako na konci minulého roka a presahuje
hranicu 2000 udalostí. Dôvody tohto nárastu sú hlavne dôraznejší výkon hliadok
v obci, výstavba a nárast obyvateľstva
v obci a samozrejme aj súčasná situácia
spojená s pandémiou. Preto chceme
občanom dať vedieť, že sme tu pre vás
všetkých a v prípade akejkoľvek potreby
nás kontaktujte na čísle 0918 88 22 22.
Hliadky okrem prijatých telefonických

Revitalizácia prestupného dopravného terminálu v Bernolákove
Obecný úrad

Obecná polícia

Pod lupou
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Uznesenie č. 5/8/2020
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení
a vybavenia interpelácií zo 7. zasadnutia obecného
zastupiteľstva konaného dňa 9. 6. 2020.
		
Uznesenie č. 6/8/2020
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky obce na II. polrok 2020.

zreteľa. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že uvedený pozemok je malej výmery
a priamo susedí so žiadateľovou nehnuteľnosťou,
čím je splnená podmienka čl. 10, bod 2. písmena b,
VZN č. 8/2020. Kupujúci odkúpi pozemky za cenu
stanovenú v súlade s VZN o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce Bernolákovo
č. 8/2020, vrátane úhrady za vypracovanie
geometrického plánu a ďalších nákladov súvisiacich s prevodom vlastníctva pozemku.

Uznesenie č. 7/8/2020
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu:
a. schvaľuje Mgr. Luciu Kancírovú za členku Komisie pre vzdelávanie, kultúru a voľnočasové aktivity
b. schvaľuje Ing. Barboru Hajachovú za členku Komisie pre vzdelávanie, kultúru a voľnočasové aktivity.

Uznesenie č. 14/8/2020
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
nesúhlasí so záberom verejného priestranstva na
pozemkoch vo vlastníctve obce Bernolákovo vedených na liste vlastníctva č. 2125, parc. č. 106/53,
parcela registra „C“, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, parc. č. 2776/2, parcela registra
„E“, druh pozemku ostatná plocha a parc.č. 106/1,
parcela registra „C“, druh pozemku záhrada,
k. ú. Bernolákovo Stavebnému bytovému družstvu
občanov so sídlom v Pezinku, na Bielenisku 4, za
účelom vybudovania trativodov – odvedenia zrážkových vôd z bytových domov na Družstevnej ulici
č. 26, 28, 30, 32 a Dukelskej ulici č. 7 a 9 podľa priloženej projektovej dokumentácie.

Uznesenie č. 8/8/2020
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
nesúhlasí so zámerom predaja časti pozemku parc.
č. 117/4, parcela registra „C“, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 10 m² a časti
pozemku parc. č. 105/4, parcela registra „C“, druh
pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere
cca 6 m², vedených na LV 2125 manželom Janke
Fillovej, Družstevná 2, 900 27 Bernolákovo a Ľubomírovi Fillovi, Rajecká 2, 821 07 Bratislava.
Uznesenie č. 9/8/2020
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu nesúhlasí so zámerom predaja pozemku parc.
č. 757/56, parcela registra „C“, druh pozemku
záhrada o celkovej výmere 132 m², vedenej na LV
2125 p. Elene Ederovej, rod. Kovaľčuk, Tabaková
662/17, 900 27 Bernolákovo.
Uznesenie č. 10/8/2020
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu súhlasí s kúpou pozemku parcelné č. 2373/88,
parcela registra „C“, druh pozemku orná pôda
o celkovej výmere 1293 m² vedenej na LV 6416 od
spoločnosti Villan, s. r. o., Gaštanová 4, 040 01 Košice za cenu 1 €.
Uznesenie č. 11/8/2020
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
súhlasí s kúpou časti pozemku oddeleného od pozemku parcelné č. 2776/121, parcela registra „E“,
druh pozemku vinica o celkovej výmere 1540 m²,
vedenej na LV 7452 od p. Karola Unterländera za
cenu 20 €/m². Kúpna cena bude vyplatená v splátkach.
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Uznesenie č. 13/8/2020
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
súhlasí so zámerom predaja časti pozemku parc.
č. 757/35, parcela registra „C“, druh pozemku ostatná plocha o výmere cca 7 m², vedenej na LV
2125 manželom Ing. Petrovi Hajzokovi, rod. Hajzok
a Alene Hajzokovej, rod. Svoreňovej, Obilná 3, 900
27 Bernolákovo. Ide o prípad hodný osobitného

Uznesenie č. 16/8/2020
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
súhlasí:
a) s bezodplatným zriadením vecného bremena
v prospech spoločnosti VGP Park Bratislava, a. s.,
Suché mýto 6, 811 03 Bratislava v práve stavby
a prevádzky technického vybavenia územia na pozemkoch vo vlastníctve obce Bernolákovo vedených na liste vlastníctva č. 6055, parc. č. 5146/1
o výmere 3938 m², parc. č. 5146/2 o výmere 3351
m², parc. č. 5801/8 o výmere 18406 m², parc.
č. 5145 o výmere 17252 m², parc. č. 5143 o výmere
2485 m² a parc. č. 5138/11 o výmere 18831 m²,
parcela registra „C“, druh pozemku ostatná plocha
b) s dohodou o spolupráci podľa Zámennej zmluvy
č.23/2020 zo dňa 20. 12. 2019, ktorá bude predmetom schvaľovania obecným zastupiteľstvom.
Uznesenie č. 17/8/2020
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu súhlasí so zámerom predaja pozemku parc.
č. 2744/312, parcela registra „C“, druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 91
m², vedenej na LV 2125, k. ú. Bernolákovo manželom Ferdinandovi Tomčíkovi a Alžbete Tomčíkovej,
rod. Lassuovej, trvale bytom Železničná 991/27,
900 27 Bernolákovo. Ide o prípad hodný osobitného zreteľa. Dôvod hodný osobitného zreteľa
spočíva v tom, že uvedený pozemok tvorí predzáhradku a nachádza sa na ňom prístupová cesta k
nehnuteľnosti žiadateľa, čím je splnená podmienka
čl. 10, bod 2 písmena c a d, VZN č. 8/2020. Kupujúci
odkúpi pozemky za cenu stanovenú v súlade s VZN
o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom

Uznesenie č. 18/8/2020
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
súhlasí s opätovným uzavretím zmluvy o prenájme
časti obecného pozemku pod stánkom na predaj
zmrzliny, parc. č. 2747/12, zapísanej na LV 2125
o rozlohe 18 m² na dobu neurčitú, s výpovednou
lehotou 2 mesiace pre spoločnosť Minimus plus,
s. r. o., IČO: 51269104 za cenu stanovenú sadzobníkom cien minimálnej výšky nájomného za užívanie nehnuteľností vo vlastníctve obce, príloha č. 3
VZN č. 8/2020, Trieda 1., 55 €/m²/ročne.
Uznesenie č. 19/8/2020
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
súhlasí so zriadením vecného bremena na základe
žiadosti p. Miloslava Majerčáka, Športová 29, 900
45 Malinovo v prospech Bratislavskej vodárenskej
spoločnosti, a.s., Prešovská 355, 821 02 Bratislava na pozemku vo vlastníctve obce Bernolákovo,
vedeného na liste vlastníctva č.2125, k. ú. Bernolákovo, parc. č. 2764/1, parcela registra „C“, druh
pozemku zastavaná plocha a nádvorie v rozsahu 3
m² - diel 5 GP 77/2019 zameraného Ing. Danielom
Turcárom dňa 10. 10. 2019 a úradne overeného
Ing. Ľudmilou Fodorovou dňa 6. 11. 2019 pod číslom G1-1992/2019 v zmysle predloženého návrhu
zmluvy o zriadení vecného bremena.
Uznesenie č. 20/8/2020
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
sa uznáša na Všeobecne záväznom nariadení, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na
čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, školskom klube detí, školskej jedálni, výdajni školskej
jedálne a základnej umeleckej škole č. 11/2020.
Uznesenie č. 21/8/2020
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
schvaľuje zámer dostavby multifunkčnej telocvične na Školskej ulici v Bernolákove a zvýšenie kapacity Základnej školy na Školskej ulici 1, Bernolákovo rekonštrukciou pôvodnej budovy. Zámer bude
spracovaný jednoduchou overovacou štúdiou
a následne rozprojektovaný do stupňov dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie, projektu pre stavebné povolenie a realizačného projektu s autorským dozorom.
Uznesenie č. 22/8/2020
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
schvaľuje uzatvorenie nájomných zmlúv na opakovaný nájom v nájomných bytoch na Hlavnej ul.
č. 112 v Bernolákove nájomcom:
1) Slávke Laššuovej na obdobie troch rokov,
od 16. 8. 2020 do 15. 8. 2023,
2) Viere Otočkovej na obdobie troch rokov,
od 1. 11. 2020 do 31. 10. 2023,
3) Emílii Halešovej na obdobie jedného roka,
od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021,
4) Jaroslavovi Kováčovi na obdobie jedného roka,
od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021,
5) Helene Šiškovej na obdobie jedného roka,
od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021,
6) Edite Roškovej na obdobie jedného roka,
od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021.
Uznesenie č. 23/8/2020
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
schvaľuje novelu Rokovacieho poriadku komisií
Obecného zastupiteľstva v Bernolákove zo dňa
14. júla 2020.
Uznesenie č. 24/8/2020
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
neschvaľuje žiadosť o povolenie použiť erb obce
Bernolákovo občianskemu združeniu Cesta úspechov na charitatívny účel.

Jaštery, hady, pavúky, chameleóny – jedinečný zážitok pre malých aj veľkých sa
uskutočnil dňa 8. augusta v Bernolákove
za budovou kultúrneho domu.
V rámci opatrení proti šíreniu nákazy
Covid 19 jediné väčšie podujatie tohtoročného leta prilákalo okolo 100 divákov
a veru bolo sa na čo pozerať.
Rodina Víghová, mimochodom stará cirkusantská rodina, po roku 1991 založila
vlastný Cirkus – Varietté Carlson, v ňom
predstavila svoju zbierku cudzokrajných
zvierat, medzi ktorými pútala pozornosť
hlavne trojmetrová anakonda a nevšedný pytón – albín. Našli sa veru aj odvážlivci, ktorí sa nechali odfotografovať
s hadom okolo krku, prípadne aspoň
s menším jašterom či chameleónom.
Chovatelia záujemcov poinformovali
o živote a chove týchto zvierat a iste v nejednej rodine po tomto zážitku pribudlo
aj terárium, prípadne plán do budúcna
na jeho založenie.
Počasie sa vydarilo, akcia sa konala
v podvečerných hodinách, aby sa zvieratá zbytočne neprehrievali, takže všetci
nadšenci bez rozdielu veku si po peknom
kúpacom dni mohli ešte užiť aj trochu
„divokej prírody“.
pracovníci kultúry

Lego opäť nesklamalo
Vlaky, autá, vesmírne lode, ale aj roboty
zavítali posledný septembrový víkend do
kultúrneho domu. Samozrejme, len vo
svojich lego podobách. Obyvatelia si tam
totiž mohli pozrieť výstavu LEGO® modelov zo súkromných zbierok zameranú
hlavne na vlaky, Technic a City. Výstavu
organizovalo občianske združenie AFOL
Slovensko (Adult Fans Of Lego) v spolupráci so súkromnými zberateľmi. Kulturák najmä počas upršanej soboty praskal
vo švíkoch. Vystavené modely zaujali
deti rovnako ako dospelých. Raz darmo,
z tejto kultovej stavebnice sme viacerí
ešte nevyrástli. V rámci sprievodného

programu mali deti možnosť zasúťažiť si
či prihlásiť sa na lekcie programovania.
„Najskôr nám lektorka Gabika vysvetlila,
čo budeme robiť a ukázala nám úvodné video. Potom každý tím dostal svojho
vlastného robota v krabici, ktorého sme
museli poskladať. Vôbec to nebolo ťažké, na tabletoch sme si pozreli návod.
A potom sme začali programovať. Robot
mohol ísť rovno alebo aj cúvať. Vedel meniť farbu svojho svetielka a dokonca sme
mohli nahrať zvuky, slová a vety, ktoré
potom opakoval. To bola sranda. Aj keď
Gabika nám zakázala škaredé slova... No
a nakoniec sme sa s našimi robotmi po-

mocou tabletu aj odfotili. Bolo to super...“,
takto zhodnotil lekciu programovania
návštevník Bruno. Tešíme sa, s čím prídu
títo „lego nadšenci“ do Bernolákova opäť
o rok a ďakujeme im za tohtoročnú výstavu, ktorú si prišlo pozrieť približne 700
obyvateľov.
Redakcia

...a ešte pár slov
od spoluorganizátorky výstavy
Gabiky Šimekovej

„Chcela by som poslať jedno veľké ĎAKUJEM všetkým, ktorí si našli čas a prišli sa
pozrieť a podporiť túto našu malú altruistickú akciu, najmä v tomto náročnom
a čudnom období. Ak sa ešte stále niekt
o čuduje, prečo to robíme, tak napríklad
aj preto, že... celý rok na naše LEGO padá
prach a toto je jediný spôsob, ako sa donútiť oprášiť ho. Zároveň je to super dôvod na utretie políc, na ktorých to LEGO
počas roka odpočíva. Ja pritom napríklad vždy nájdem aj nejakú vec, ktorú už
minimálne rok hľadám. A tiež veľmi ma
baví vymýšľať si historky o tom, ako som
sa k LEGU dostala, prípadne predstierať
a machrovať, že najväčší Technic je môj
,-)... ale najmä - veľmi rada sa stretávam
s partiou, ktorá túto akciu pomáha pripravovať. Všetci máme radi malých aj
veľkých ľudí a tešíme sa, keď sa im výstava páči.“
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Uznesenie č. 12/8/2020
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
súhlasí so zriadením vecného bremena na základe žiadosti p. Miloslava Majerčáka, 903 01 Tureň
č. 551 v prospech Západoslovenská distribučná
a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava na pozemku
vo vlastníctve obce Bernolákovo, vedeného na
liste vlastníctva č. 2125, k. ú. Bernolákovo, parc.
č. 2764/1, parcela registra „C“, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie v rozsahu 152 m² - diel
8 GP 3/2020 zameraného Ing. Borisom Chvostekom dňa 20. 3. 2020, autorizačne overeného Ing.
Stanislavom Zverinom a úradne overeného Ing.
Tiborom Orosom dňa 30. 3. 2020 pod č. 509/2020.
Cena odplaty za zriadenie vecného bremena bola
stanovená znaleckým posudkom č. 22/2020 zo dňa
23. 4. 2020, vypracovaného znalcom Ing. Miroslavom Velkom na sumu 1 350 €.

Uznesenie č. 15/8/2020
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu súhlasí so zámerom predaja pozemku parc.
č. 444/131 o celkovej výmere 63 m², oddeleného
od pozemku parc. č. 444/1, parcela registra „E“,
vedeným na liste vlastníctva č. 7191, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Bernolákovo
manželom Andrej Bogár a Mgr. Silvia Bogárová, trvale bytom Blagoevova 16, 851 04 Bratislava. Ide
o prípad hodný osobitného zreteľa. Dôvod hodný
osobitného zreteľa spočíva v tom, že uvedený pozemok dlhodobo tvorí oplotenú predzáhradku nehnuteľnosti žiadateľa, čím je splnená podmienka
čl. 10, bod 2 písmena c a d, VZN č. 8/2020. Kupujúci
odkúpi pozemky za cenu stanovenú v súlade s VZN
o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom
obce Bernolákovo č. 8/2020 a ďalších nákladov súvisiacich s prevodom vlastníctva pozemku.

obce Bernolákovo č. 8/2020 a ďalších nákladov súvisiacich s prevodom vlastníctva pozemku.

Výstava plazov s prednáškou v Bernolákove
Kultúra

Obecný úrad

Uznesenia z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 14. 7. 2020
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Historický kalendár

Bernolákovské ochotnícke Teátro v nadchádzajúcej divadelnej sezóne pripravilo ďalšiu vynikajúcu komédiu v podobe adaptácie úspešnej inscenácie Radošinského naivného divadla „Jááánošííík - Správa o hrdinovi alebo hra na hrdinu“.
Herci po vynútenej celospoločenskej infekčnej pauze usilovne skúšali a tešili sa na svoje bernolákovské publikum. Premiéry
novej divadelnej hry sa mali uskutočniť 03.10.2020 a 04.10.2020 o 18:00 h v KD v Bernolákove.
Kolektív BOT si okrem nového divadelného scenára pre bernolákovské publikum pripravil pri príležitosti svojho okrúhleho
„desaťročného“ výročia zaujímavú výstavu, ktorá dokumentuje tvorivú činnosť a personálnu kreáciu kolektívu BOT. Výstava
sa mala uskutočniť v termíne od 03.10. do 09.10.2020 vo vestibule Kultúrneho domu v Bernolákove.
Vzhľadom na epidemiologickú situáciu na Slovensku, z dôvodu zabezpečenia a dodržania stanovených epidemiologických aj
hygienických opatrení, stanovených k realizácii divadelného predstavenia a súčasne zabezpečenia aj komfortu pre divákov
na divadelnom predstavení boli plánované premiéry zrušené a dočasne preložené na poslednú dekádu v mesiaci november.
Sledujte nás na našom profile na Facebooku: BOT – Bernolakovské Ochotnícke Teátro.

Školy

Veronika Donáthová, člen BOT

Zo života ŠKD
Aktívne sa zapájame do témy roka

Každý rok pani riaditeľka Barborka Lipka
Rezníková vyberie tému školského roka,
ktorej sa prostredníctvom aktivít a projektov v škole venujeme. Tento školský
rok patrí téme „Čo nás učia rozprávky
a bájky“.
V našom školskom klube sme pre každý
mesiac vybrali rozprávku a bájku, ktorú si spoločne čítame, rozprávame sa
o nej, tvoríme na nej námety. A keďže
sme Školský klub detí Ferda Mravca, september patril mravčekovi Ferdovi a jeho
kamarátom. Októbrom nás prevedie príbeh O červenej čiapočke a bájka O levovi
a myši, november bude patriť Jankovi,
Marienke a ježibabe z medovníkovej chalúpky. Poučenie nám prinesie bájka o usilovnom mravcovi a lenivom svrčkovi.
Ku každému príbehu tvoria šikovné rúčky
našich detí pod vedením p. vychovávateliek zaujímavé obrázky a ilustrácie, z ktorých plánujeme ku koncu školského roka
usporiadať výstavu. Držte nám palce!
Mgr. Janka Fillová,
zástupkyňa vedúcej ŠKD
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Steblá tráv vlniace sa vo vetre. To je
svet lúk a pasienkov. Tieto rozsiahle trávové systémy pokrývajú približne pätinu
súše. Tvoria neodmysliteľnú súčasť harmonickej krajiny. Poskytujú domov, úkryt
a obživu mnohým druhom živočíchov.
Jedným z nich sú i motýle. Lúk a pasienkov ubúda. I motýľov. V našom školskom
klube vedieme deti k ochrane prírody
a životného prostredia. Prostredníctvom
„liahní motýľov“ deti spolu s p. vychovávateľkami sledovali proces ich vývinu. Od
larvy až po motýľa. Keď dorástli do krásy,
spoločne sme ich vypustili. Po jednom
vyleteli zo svojho dočasného domčeka
a smelo lietali.
Anička Hudáková a Mgr. Lucka Bačinská,
vychovávateľky ŠKD

na v Hlbokom, Júliusa Bottu v Revúcej
a Andreja Sládkoviča v Radvani. Zomrel
21. 6. 1956 v Buenos Aires.

5. 10. 1792 sa v Nitre-Pohraniciach
narodil Imrich Mikšík, kaplán v Čeklísi
v r. 1820 – 1827. Bol náboženský spisovateľ a bernolákovec.

7. 11. 1772 sa v Záhorskej Vsi narodil
Martin Škvorec. S Alžbetou Polgárovou
sú zakladateľmi bernolákovskej vetvy
Škvorcovcov.

DECEMBER

8. 10. 1872 sa v dome č. 176 narodil
Michal Nagy, starosta v období 1932 až
1934.

8. 11. 1414 bol korunovaný za rímskeho kráľa Žigmund Luxemburský. Bol
majiteľom hradu Čeklís.

10. 10. 1817 sa vo Viničnom narodil
Martin Jajcaj. V r. 1851 sa oženil s Teréziou Barkolovou a oni sú zakladatelia
bernolákovskej vetvy Jajcajovcov.

11. 11. 1725 sa v obci Érkeserü
(župa Bihar) narodil Anton Radič.
V Čeklísi bol farárom v r. 1769 – 1773.

10. 10. 1937 sa konali „Bernolákove dni
v Čeklísi“. Slávnostne bol odhalený
pomník Antona Bernoláka pred r-k farou, ktorý bol dielom akademického
sochára Frica Mottošku.
25. 10. 1786 sa v Malom Šúri narodil
Michal Máčaj. V r. 1811 sa oženil s Máriou Kováčovou a založili bernolákovskú vetvu Máčajovcov.
28. 10. 1918 v obci ešte nikto nevedel,
že sa skončila 1. svetová vojna. Až na
druhý deň prišla do obce táto radostná
správa. Vo vojne zomrelo vyše 40 mužov z Bernolákova.
31. 10. 1947 bolozIlavydovezenételoSilvestra Cvergla, umučeného počas II. svetovej vojny. Za veľkej účasti obyvateľov bol
pochovaný na bernolákovskom cintoríne
1. 11. 1947.

NOVEMBER
1. 11. 1781 panovník Jozef II. vydal patent o zrušení nevoľníctva.
2. 11. 1938 Čeklís pripadol Maďarsku na základe Viedenskej arbitráže.
Vo večerných hodinách bol obsadený
maďarským vojskom, zmenili sa predstavitelia obce a školy. Až 14. 3. 1939
bol Čeklís pripojený k novovzniknutému Slovenskému štátu.

17. 11. 1906 sa v Čeklísi narodil Michal
Hergovič, predseda národného výboru
v období 1955 – 1957.
18. 11. 1815 zomrel gróf František
Esterházy, majiteľ čeklískeho panstva,
stoličný hodnostár, radca uhorskej
dvorskej kancelárie. Na svojich majetkoch sa usiloval o moderné spôsoby
hospodárenia.
23. a 24. 11. 1990 sa konali komunálne voľby, v ktorých po monopole komunistickej strany už kandidovali obyvatelia za rôzne politické strany.
24. 11. 1791 sa vo Viedni narodil gróf
Jozef Esterházy. Vdova Helena Brezobrazova dala postaviť na bernolákovskom cintoríne memoriálnu kaplnku po
jeho smrti 12. 5. 1847.
27. 11. 1940 sa v Čeklísi narodil Vojtech Kondrót, matematik, básnik a prekladateľ.
29. 11. 1931 bol slávnostne otvorený
katolícky dom iniciovaný Katolíckou
jednotou.
30. 11. 1891 sa v Banskej Bystrici narodil sochár Frico Motoška. Je autorom
pomníka Antona Bernoláka v Bernolákove. Je autorom aj ďalších pomníkov
slovenských dejateľov – M. R. Štefánika
v Clevelande a v Hlohovci, J. M. Hurba-

30. 11. 1984 zomrel Vojtech Bognár,
predseda národného výboru v rokoch
1951 – 1953.

1. 12. 1905 sa v obci Bíňovce narodil
Anton Mikulka, farár v Bernolákove
v rokoch 1953 – 1962.
4. 12. 1854 sa v dome č. 171 narodil
Ján Škvorec. Bol richtárom v rokoch
1913 – 1915.
5. 12. 1992 vznikol detský tanečný súbor Niagara Bernolákovo.
7. 12. 1787 prichádza Anton Bernolák
na faru do Čeklísa pôsobiť ako kaplán.
15. 12. 1999 bol slávnostné odhalený
pamätník Monument 2000. Pamätník
vznikol na návrh pána Milana Kútyho
a zrealizovala ho firma Svarogo v parčíku pred Kultúrnym domom.
16. 12. 1850 bola uvedená do prevádzky železnica a cez Čeklís prešiel
prvý parný vlak.
19. 12. 1918 sa v Čeklísi narodil Károly
Géza József Rudolf Alfons Mária Fortuné Esterházy, posledný majiteľ rodového panstva v Bernolákove.
26. 12. 1920 sa v Čeklísi narodil Viliam
Voštinár. V r. 1942 sa pridal k bieloruským partizánom. Po vojne bol v Prahe členom hradnej stráže prezidenta
E. Beneša.
28. 12. 1915 sa v Čeklísi narodila Etela
Belajová vyd. Buzgovičová, prvá žena
na čele obce ako predsedníčka národného výboru v rokoch 1953 – 1955.
29. 12. 2009 zomrel Marcel Pápay,
predseda miestneho národného výboru v rokoch 1980 – 1986.
spracoval Jaroslav Vokoun
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Sledovali sme zázrak
zrodenia motýľov

3. 10. 1947 bol dokončený a odovzdaný do premávky most na Trnavskej
ulici nad Čiernou vodou. Bol zničený
Nemcami pri ich ústupe pred sovietskou armádou.

4. 11. 1882 sa v Čeklísi v dome č. 88
narodil Karol Kastl, starosta v rokoch
1927 – 1932.
4. 11. 1921 sa v Čeklísi narodil vojenský
pilot Karol Farský. Jeho pôvodné priezvisko bolo Farkaš. Bol prvým riaditeľom bratislavského letiska.

Október

História

Kultúra

predStavenie BOT
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SKLO

PAPIER

KOVY

VKM

wWW.triedImE.sk

PLASTY

SVET Je KRAjŠí

TRIEDIME

AK SPRáVNE

Bernolák 3/2020

PAPIER

Odev, obuv, handry a plyšové hračky môžete vytriediť
do kontajnerov určených na oblečenie alebo odniesť
na zberný dvor.

OBLEČeNIE

Nepotrebné domáce spotrebiče (televízory, elektrické
náradie a pod.) patria na zberný dvor, alebo ich môžete
odovzdať v predajniach elektrospotrebičov, prípadne
do zberných nádob na to určených.

ELeKTROODPAD

Drobný stavebný odpad (napr. betón, tehly, dlaždice)
a veľkoobjemový odpad (starý nábytok, umývadlá,
koberce a pod.) patria na zberný dvor, prípadne si
treba počkať na zber veľkoobjemového odpadu.

VEĽKOOBJEMoVÝ a STAvEBNÝ ODPaD

Opotrebované pneumatiky, akumulátory,
autobatérie a disky z áut je potrebné
odniesť na zberný dvor alebo na miesto
určené obcou. Pneumatiky môžete
vrátiť predajcovi alebo distribútorovi
pneumatík.

AUTOODPAD

Odpad síce netreba umývať, ale mal by obsahovať čo
najmenej nečistôt. Kuchynský olej je možné odovzdať
na čerpacích staniciach, rastlinné zvyšky potravín sa
dajú kompostovať, alebo odovzdať v rámci zberu
biologicky rozložiteľného odpadu.

Obal oznAčeNý

wWW.vezmisI.ma

patrí do TRieDEného zbEru.

TrieďtE odpaD, OPlAtí sa To. ZA vytriedEný oDpaD ObčAn Neplatí,
jeho zbEr HRadiA výrobcOVia pROstrednícTvom OZV ENvI - PAK.

Len vytriEdENý oDpaD sA dá zhoDnOtiť a recyklovAť.

wWW.envipak.sk

6.

4.
5.

sklu patrí zelEná, paPieru modRá, plastom žLTá, kOvom čerVEná a NápojOvým
kartónom ORANžOvá farbA. NApovie Vám aj oznAčeNiE Na obAle:
...
Riaďte sA prAvidlamI sVojeJ ObcE.

1. Snažte sA odpaD netvOriť Vôbec.
2. ZálohOvané ObAly NepatriA do kOša, vráťte ich do preDajnE.
3. DodržiavAjte fArEbnú aBecEdu triEDenIa:

Jednorazové plienky, ale ani mastný mokrý či
znečistený papier nepatria do triedeného zberu
papiera. Môžu totiž znehodnotiť
ostatný vytriedený obsah, ktorý sa
už nebude dať spracovať.

PApIER – čo dOň nepatrí

Aj keď sa niekedy môže zdať, že ide o plastový odpad,
zamyslime sa, či naozaj patrí do triedeného zberu
plastov. Nepatria tam napríklad odevy ani obuv, i keď
sú vyrobené z plastu. Rovnako tak žalúzie, hadice
od vysávača, maliarske potreby, kolieskové korčule,
koberce ani vence z cintorína. Všetok tento odpad
je potrebné odniesť na zberný dvor.

PLAST – čo dOň nepatrí

Inzulínové perá a injekčné striekačky sú považované za nebezpečný odpad, s ktorým nemožno ďalej
manipulovať. Je potrebné ich odovzdať v lekárni.
To isté platí pre nespotrebované lieky po exspirácii.
Na triediacej linke pracujú ľudia, ktorí sú vystavení
priamemu styku s odpadom a hrozí im riziko
poranenia alebo nákazy. Buďme k nim ohľaduplní.

Použité jednorazové rúška, respirátory ani
rukavice nepatria do triedeného zberu. Vložte
ich do plastovej tašky alebo vreca, pevne ho
uzavrite a vyhoďte do zmesového odpadu.

ZVYŠKY OLEJoV A PoTRaVÍN

POZoR NA ČASTÉ CHYBy

ČO NEPATRÍ DO TRIEDeNÉHO ZBeRU
ZDRAVOTNÍCKY a INFEKČNÝ MATERIÁL
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Tento rok akosi výletom nežičí. Naša organizácia zdravotne postihnutých Nádej
musela kvôli Covid-19 odvolať týždenný
pobyt v Piešťanoch, ako aj 10-dňový zájazd do talianskeho Lignanna. Čo sa nám
však podarilo, bol 4-dňový výlet naprieč
Slovenskom do Košíc. A nielen do Košíc.
Precestovali sme Slovensko doslova od
juhozápadu po severovýchod. Prvou zastávkou bol Pustý hrad pri Zvolene. Nie je
to bežná zrúcanina, ale hradný komplex,

Miesto, kde môžete zakotviť
ktorý sa skladá z Dolného a Horného
hradu. Patrí k najväčším hradným komplexom v Európe postavených na kopci
v nadmorskej výške 475 a 571 metrov
nad morom s rozlohou skoro 8 hektárov
nad sútokom riek Hrona a Slatiny. Príjemná vychádzka nám rozprúdila krv v
žilách, a tak sme mohli ďalej pokračovať
do útrob zeme v Domici. Jaskyňa Domica spolu s maďarskou jaskyňou Baradla
vytvárajú unikátny jaskynný komplex,

ktorý sa nachádza na území dvoch štátov s množstvom sintrových útvarov
a významným archeologickým náleziskom pravekého človeka pred 5-6 tisíc
rokmi. Žiaľ, kvôli nedostatku vody sme sa
na lodičkách nepovozili. Cesta pokračovala do Košíc, kde sme boli ubytovaní po
tri noci v príjemnom hoteli Crystal. Nasledujúci deň bol venovaný poznávaniu Košíc. Doobeda sme absolvovali prehliadku
centra Košíc so sprievodkyňou, ktorá nás
všade povodila a dala nám toľko informácii, koľko sa len do nás vmestilo. Ďalší deň
bol odpočinkový v meste Bardejov a Bardejovských kúpeľoch spojený s kúpaním.
Na spiatočnej ceste do hotela sme navštívili drevený kostolík v Tročanoch z 15.
až 16. storočia a tiež mesto Prešov. Po
stopách drevených kostolíkov sme pokračovali aj nasledujúci deň na samý severovýchod republiky v národnom parku
Poloniny, kde sme si prezreli gréckokatolícky drevený kostolík v Topoli a tiež
pravoslávny kostolík v Ruskom Potoku.
Nakoľko čas sa nám neúprosne krátil,
otočili sme to rovno domov do Bernolákova, kam sme sa vrátili plní zážitkov,
vedomostí a v dobrej nálade.

Ak hľadáte miesto, kde môžete užitočne
a príjemne využiť voľný čas, zastavte sa
u nás v Komunitnom centre Prístav na
Poštovej 55 v Bernolákove. Naše aktivity pripravujeme pre všetkých Bernolákovčanov už šestnásť rokov a aj tento šk.
rok sa tešíme na mamičky na rodičovskej
dovolenke spolu s ich detičkami, ktoré
môžu navštíviť naše materské centrum
– Klub mamičiek Koráb. Vonkajšie ihrisko
a veľká vnútorná herňa s hračkami, knižkami, domčekom a šmýkačkou sú pre vás
otvorené každý utorok a štvrtok od 16.00
do 18.00 h, v stredu od 9.30 do 12.00 h.

V stredu sa môžu mamičky zapojiť popri
hre s dieťatkom do anglickej konverzácie,
ktorú vedie p. Adele Riceová. Pre detičky
od 1,5 do 7 rokov otvárame v septembri
kurzy angličtiny Hocus & Lotus, ktoré
zábavnou a efektívnou metódou naučia
hovoriť cudzím jazykom nielen deti, ale aj
celú rodinu.
Pre školopovinné deti je štyrikrát do týždňa otvorený Klub DEPO, v ktorom sa
môžu deti zapojiť do voľných športových
a spoločenských hier. Klub DEPO je otvorený v pondelok, utorok a štvrtok od
15.00 do 18.00 h, v piatok od 16.00 do

19.00 h. Dospelí si môžu zdokonaliť svoju
angličtinu v kurzoch anglickej konverzácie, ktoré povedie p. Jason Rice. Medzi
ďalšie naše aktivity plánujeme zaradiť aj
v tomto šk. roku Párty pre deti, Raňajky
pre mužov, Večery pre ženy a tiež Stretnutia náhradných rodín, o ktorých nájdete podrobnejšie informácie na našej
webovej stránke www.kcpristav.sk alebo na FB®. Veríme, že si nájdete dôvod,
aby ste do nášho centra prišli vy aj vaše
deti. Budeme sa na vás tešiť.
Jana Kráľová
Komunitné centrum Prístav

Komunita

Komunita

Tour de Slovakia

Katarína Sikhartová
OZP Nádej

Dňa 18.11.2020 uplynie 30 rokov,
čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a dedko
Tomáš Verner.
Venujte mu, prosím, tichú spomienku.
Manželka a dcéry s rodinami.
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Márne Ťa naše oči hľadajú,
márne slzy po tvári stekajú.
Čas plynie ako tichej rieky prúd,
kto Ťa mal rád, nevie zabudnúť.

Spoločenská rubrika

Spomienka
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Bernolákovo alebo Benátky?

Každý z nás máme niektoré nesplnené
priania alebo sny. Pre mňa je takouto
doposiaľ nezrealizovanou túžbou to, že
som sa v detstve nenaučil hrať na nijaký
hudobný nástroj. Lepšie povedané, bol
som aj so starším bratom dvakrát v ĽŠU
(Ľudová škola umenia, dnešné ZUŠ). Najskôr na úspešne zvládnutom prijímacom
pohovore, lebo sme veľmi chceli hrať na
akordeón, a druhýkrát, keď sme sa šli odhlásiť, lebo rozvrh nám kvôli dochádzaniu do mesta absolútne nevyhovoval.
Možno aj preto sa vždy dívam s uznaním
a obdivom na každého, kto ovláda hru na
akýkoľvek hudobný inštrument. V našich
chrámoch bývajú bohoslužby sprevádzané nástrojom s prívlastkom „kráľovský“. Je ním organ. Aj v našom kostole
disponujeme takýmto nástrojom. Je to
jednomanuálový organ, ktorý vyrobil
majster Karl Klöckner v roku 1859. Niektoré pramene uvádzajú dokonca rok
1830. Nakoľko sa od neho zachovalo minimum nástrojov, náš organ patrí medzi
pamiatkovo chránené. Aj z tohto dôvodu
na základe stanoviska Krajského pamiatkového úradu v Bratislave sme teraz na
jeseň začali nie iba s čiastkovou opravou,
ale s prípravnou etapou komplexnej rekonštrukcie, ktorá potrvá zopár rokov
a bude finančne náročná. Chceme, aby
organ, ktorého tóny sprevádzajú bohoslužby viac ako stopäťdesiat rokov, bol aj
naďalej jedným zo sakrálnych klenotov.
Nie je to však len nástroj, ktorý dokáže
zaujať. Je to aj osoba toho, kto tomuto
nástroju dáva akoby ducha. Je ňou osoba organistu. V povojnových rokoch sme
mali za naším organom trio osobností.
Bol ním už nebohý pán Filip Pavlík, ktorý
u nás organoval od roku 1947 až do roku
1978. Na chóre v blízkosti organu sa aj
odobral do večnosti. Bol učiteľom a katechétom na tunajšej škole. Po zmene pomerov sa odmietol ako učiteľ podieľať na
ateizácii detí a mládeže. Postavil sa proti
zvesovaniu krížov v triedach. Nakoľko
bol pre režim nepohodlný a chystali sa

ho poslať do ostravských baní, povolanie
učiteľa radšej zamenil za prácu dojiča
na miestnom družstve. Popritom vykonával službu organistu. Aj iný pedagóg,
dokonca riaditeľ tunajšej školy, pán Fridrich Kolarovič, bol pre svoje zásadové
náboženské postoje v nemilosti vtedajšieho socialistického zriadenia. V našom
kostole organoval v rokoch 1980 - 1990.
Len nedávno, v auguste, sa dožil skutočne požehnaného jubilea, 100 rokov. Mal
som možnosť zažiť jeho prácu organistu na filiálke Sv. Martin, ktorá patrí do
farnosti Senec. Obdivujem nielen jeho
úžasný vek, ale aj jeho vitalitu a mentálnu sviežosť. Je to najstarší organista na
Slovensku. K liturgickému koloritu nášho
chrámu nepochybne patrí aj človek, ktorý je v porovnaní s p. Kolarovičom „mladé ucho“, veď v novembri oslávi ešte len
deväťdesiatpäť rokov. Je ním, ako ho
mnohí dôverne volajú, ujko Kornel Somora. Už v mladosti, najmä u saleziánov,
hrával na organe. Službu organistu v našej farnosti dočasne vykonával po smrti
pána Pavlíka v rokoch 1978-1980, potom
dosť často zastupoval pána Kolaroviča
počas jeho neprítomnosti a napokon
túto službu naplno a veľmi horlivo konal od roku 1990 až donedávna, pokiaľ
mu to zdravie dovolilo. Bohoslužby, sv.
omše, sobáše, pohreby a procesie sprevádzal hrou na organe a svojím spevom.
Za túto službu sme sa mu poďakovali
na slávnostnej bohoslužbe na Hody, 26.
júla 2020, keď pán organista aj napriek
očným ťažkostiam svoju službu symbolicky zavŕšil odohratím piesne ku cti k sv.
Anne pri rovnomennej kaplnke. Keď som
nastupoval do Bernolákova pred štyrmi
rokmi, jeden kolega kňaz mi spomenul,
že tu účinkuje nejaký veľmi staručký organista. Keď sa mi pán Somora prišiel
v kostole predstaviť, chcel som sa ho
spýtať, kto je ten „staručký“ organista.
Na počudovanie, bol to on, ale sálalo
z neho niečo oveľa mladšie, aj fyzickým
vzhľadom, aj mladosťou ducha. Chcel

by som aj z tohto miesta vyjadriť svoju
vďačnosť týmto osobnostiam. V modlitbách prosiť o večnú spásu a radosť
z nebeskej blaženosti pre zomrelého
pána Pavlíka a našim žijúcim jubilantom,
storočnému pánovi Kolarovičovi a „len“
deväťdesiatpäťročnému „ujkovi“ Somorovi popriať pevné zdravie, veľa síl a požehnanie od Najvyššieho. Zároveň som
vďačný za ochotu, s ktorou nám dekorujú
bohoslužby vo všedné dni aj nedele svojím umením noví organisti - pani Marianka Rajecová a čerstvý maturant a budúci
medik, Ondrej Matulník. V našom kostole máme možnosť aj po hudobnej stránke prežívať pluralitu, ktorú v mnohých
sférach nachádzame v cirkvi. Za sprievodu organu máme možnosť prežívať
liturgiu piesňami a bohatstvom textov
Jednotného katolíckeho spevníka, ktorý naštartoval kňaz - rodoľub Dr. Andrej
Radlinský koncom 19. storočia a neskôr
po pätnástich rokoch horlivej prípravy
v roku 1937 úspešne zredigoval geniálny
Mikuláš Schneider - Trnavský. Popri piesňach, ktoré sú kostolnou klasikou, nám
bohoslužby obohacuje aj mládežnícky
zbor FireFly a postupne sa profiluje aj
ženský spevokol, kde si veľmi vážim, že
mladé mamičky popri starostlivosti o rodinu a profesionálny rast v zamestnaní
si nájdu čas aj na nácviky a účinkovanie
v chráme. Od sv. Augustína pochádza
známy výrok: „Qui cantat, bis orat. - Kto
spieva, dvakrát sa modlí.“ To, čo vo vzťahu k nekonečnému Bohu nedokážeme
vyjadriť len slovami, dopĺňame hudbou
a spevom. Možno prichádzajú časy, keď
mnohým ľuďom prestane byť do spevu.
Nechajme sa inšpirovať postojom našich
predkov, ktorí spevom v chrámoch i na
poliach prispeli k tomu, aby ich duch nebol zašliapaný do zeme.

Vážení zástupcovia obce a občania,
len nedávno som sa stal občanom Bernolákova a nepredpokladal som, že budem v krátkej dobe riešiť problém, ktorý
sa netýka len mojej osoby, ale aj mnohých vlastníkov nehnuteľností na uliciach
Stromová, Figová, Brusnicová, Marhuľová, Višňová atď. V poobedňajších hodinách 16. augusta nás prekvapila búrka,
ktorá ukázala v plnej kráse silu matky
prírody, ale aj ľudské pochybenia a zlyhania a chcela nás upozorniť na ľudskú
ľahostajnosť a nezáujem riešiť veci verejné. Všetkým obyvateľom v Bernolákove
sa naskytol pohľad, ktorý núti človeka
k úvahe a hľadaniu odpovedí na otázku, čo nám prinesie budúcnosť a aké sú
možné riešenia. Zatopené ulice, rodinné
domy, záhrady, nefunkčná kanalizácia,
zle vyspádovane cesty bez odvodu dažďovej vody do kanalizácie a zúfalí obyvatelia Bernolákova – to bol obraz, ktorý sa
mi naskytol pri obhliadke zatopenej štvr-

te Bernolákova na uvedených uliciach,
kde som fotil pochybenie pri výstavbe
ciest a kanalizácií. Kládol som si otázku,
ako je možné prebrať takto odvedenú
prácu do majetku obce. Mysľou mi išla
myšlienka, koľko peňazí bude potrebných na odstránenie týchto pochybení
a či sa vôbec nájde niekto zo zástupcov
obce, kto nájde odvahu riešiť tieto veci.
Je možné prevziať do vlastníctva obce
cestu bez zabezpečeného zvodu dažďovej vody do kanalizácie, čím by sa zabránilo pravidelnému zatápaniu ulíc? Prešiel
som časť obce a fotil a pritom odpovedal
na otázku občanov, či som zástupcom
obce. Zrejme všetci títo zúfalí občania
Bernolákova čakali, že sa o vzniknutú situáciu bude niekto zaujímať a riešiť. Bol
som jedným z nich, ktorých trápila a trápi
otázka „ako ďalej?“ V histórii dokázali vysušiť oveľa väčšie územia ako je rozloha
Bernolákova a nedisponovali ani dnešnou technikou, ani dostatkom financií.
Ján Antonín Baťa dokázal vysušiť močia-

re a postaviť dnešné Partizánske a my si
dnes nevieme poradiť s vodou v uliciach
Bernolákova. Preto sa obraciam na vás,
vyššie oslovených, a chcem vás požiadať
o verejnú diskusiu a predloženie návrhu
možných riešení, ktoré by trvalo vyriešili príčinu tohto problému. Moji rodičia
a starí rodičia ma učili, že problém odstránim tak, že odstránim príčinu, ktorá
ho spôsobuje. Za seba navrhujem vybudovanie žľabov na zvod dažďovej vody
do kanalizácie v miestach a na stranách,
kde sa drží voda na cestách, a zabezpečiť
pravidelnú kontrolu funkčnosti kanalizačného systému. Pripájam fotografie,
ktoré som zhotovil, a ktoré demonštrujú
stav, ktorý sa bude opakovať, pokiaľ nebude príčina problému odstránená. Na
záver zostáva dúfať, že sa Bernolákovo
nezmení na Benátky.

Názory a postrehy

Názory a postrehy

Dvojnásobná modlitba

Martin Cirbus

Branislav Čaniga,
bernolákovský farár
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Porekadlo hovorí: svätá Anna chladná zrána, čo znamená, že leto sa prehuplo do druhej polovice.
Tento deň sa u nás slávia hody. Tohtoročné boli bez kolotočov a iných atrakcií. Slávnostná svätá omša sa slúžila pri Kaplnke
sv. Anny v prírodnom prostredí s menšou účasťou farníkov pre vyhlásené opatrenie proti nákaze koronavírusu.
15. augusta je prikázaný cirkevný sviatok Nanebovstúpenia Panny Márie, patrónky Slovenska. Pútnici prichádzajú na významné miesta po celom Slovensku zasvätené jej zjaveniam, ku kostolom a kaplnkám. Pokloniť sa a prosiť o záchranu nášho
národa pred ďalšou pandémiou.
Letné horúčavy prerušili prívalové dažde, krupobitia a búrky, ktoré pripomínajú búrlivé obdobia našich dejín, ktoré prežila
naša generácia. 21. augusta uplynie 52 rokov od napadnutia (vtedy ešte Československa) vojskami Varšavskej zmluvy. Bola
narušená bezpečnosť a suverenita nášho štátu. Svojou odvahou zaplatilo veľa nevinných.
Pred 76 rokmi, 29. augusta, vypuklo v Banskej Bystrici Slovenské národné povstanie. Bolo potlačené, ale bojovníci proti
nemeckým okupantom sa spojili s partizánmi v horách. Po dlhých bojoch o Duklu sa pripojili k 1. československému armádnemu zboru na čele s gen. Ľudvíkom Slobodom a po ťažkých bojoch oslobodili našu vlasť. Za našu slobodu padlo veľa
príslušníkov armády rôznych národností, civilov aj nevinných detí. Vážme si ich obete a nedopusťme, aby sa takéto zverstvá
opakovali. Nech nám pomáha Pán Boh a Sedembolestná Panna Mária.
Eva Šticová z Obilnej ulice
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Koniec leta
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Nie je bez zaujímavosti a dnes to nikoho neprekvapuje, že v koreňovej zóne
zohrávajú dôležitú úlohu huby. Ak hovoríme o pôde, tak v tomto prostredí
sú huby všade, všade tam, kde sa objavia korene. Vytvárajú totiž okolo koreňov akési rôsolovité obaly, ktoré okrem
iného kliesnia pre korene priechody
a uľahčujú prienik do útrob zeme. Je to
všestranná, koexistenčná vlastnosť húb,
známa pod menom mykoríza. A podhubie samotné funguje v tomto vzťahu ako
optické vlákno, ktoré zaručuje rýchle šírenie vzruchov a iných správ v podzemí.
Je to známa symbióza, ktorá, ako vieme,
pracuje na zásade: „Ja tebe, ty mne“.

A huby dostanú v tomto „intímnom“
vzťahu asimiláty a rastliny od nich to
najmenšie, čo od húb môžu dostať, natrávené živiny. Avšak hlavnou úlohou
a prínosom húb v pôde a v tomto vzťahu je šírenie vzruchov od jednej k druhej
rastline. Vraj jedna huba je v priebehu
storočia schopná rozšíriť podhubie na niekoľko štvorcových kilometrov a spojiť tak
do siete celé lesy alebo porasty bylín. Cez
takéto potrubia huby snímajú a vysielajú
signály od rastliny k rastline a umožňujú
vymieňať si informácie o hmyze, o suchu
a iných nebezpečenstvách. Je to akoby
v ilegálnej rozprávkovo-informačnej kancelárii.
Niekto už dávno, v hlbokej minulosti sa
divil a povedal, že rastliny nemajú síce
oči, ale napriek tomu vidia, nemajú nos,
ale napriek tomu cítia, nemajú uši a napriek tomu reagujú na zvuk. Nesmieme
však zabúdať, že rastliny majú svoje povrchy posiate nespočetnými lenticelami,
prieduchovými otvormi a rôznymi výrastkami, ktoré fungujú okrem iného ako
externé receptory, snímače zmien vonkajšieho prostredia. Napríklad prieduchy
listov nesú so sebou veľa tajomstiev. Už
samotný počet je prekvapivý, pohybuje
sa od niekoľkých desiatok po niekoľko
stoviek na ploche jedného štvorcového
milimetra, záleží od druhu rastliny. Cez
prieduchy sa uskutočňuje výmena vzduchu medzi rastlinou a vonkajším prostredím a samotná výmena je dvojsmerná. Z rastliny von vychádza vodná para
v sprievode vonných a esenciálnych látok
a oproti vchádza oxid uhličitý, dôležitý
pre potreby fotosyntézy. Výpar z rastliny je riadený prieduchmi, teda rastlinou.
Preto je odlišný od bežného výparu vody
z voľnej hladiny.
Dnes sa už začína otvorene, akosi „nahlas“ hovoriť o tom, že koreňová sústava
je miestom rastlinného vedomia. Je to
niečo podobné ako mozog v hlave človeka. Je to aj miesto, kde sa stretávajú
a syntetizujú informácie a vznikajú nové
reakcie ako odozva rastliny na momentálny stav ako atmosférického, tak aj podzemného prostredia. Text, ktorý práve
píšem, ma vedie k najdôležitejšej otázke:
Vedia rastliny myslieť? Sú naozaj tak rozumné a citlivé ako o nich podaktorí hovoria?... Na túto otázku mi musí postačiť
oficiálne publikovaná odpoveď v jednom
odbornom časopise. Podľa nej v koreňových špičkách rastlín sa nachádzajú
štruktúry podobné mozgovým. Okrem
signálnych dráh tam jestvujú početné
zariadenia a molekuly, aké nachádzame
u zvierat, tzv. neurálny, vláknitý systém.
V zrozumiteľnejšej reči to znamená, že
keď sa koreň v pôde derie dopredu, vznikajú v ňom vzruchy, a tie sa dajú snímať
a vyhodnocovať. Ak totiž koreň narazí

na prekážku vo forme jedu, mokrade
či tvrdého kamenia, vyhodnotí situáciu
a následne vyšle do rastovej zóny koreňa signály. Na ich základe akoby na
rozkaz koreň presmeruje svoje koreňové špičky a kritickú časť pôdy obíde. Či
v tomto možno hľadať základ inteligencie, pamäte a emócií, ťažko povedať.
Veľa súčasných vedcov totiž o tom pochybuje. Rozčuľuje ich dokonca hrozba,
že sa zotrú vžité hranice medzi rastlinnou a živočíšnou ríšou. Veď nakoniec
čas ukáže, čo bolo a čo nie je správne.
V prírode je totiž veľa zdanlivých podobností. Len si vezmite život medveďa
a porovnajte s jesenným opadaním lístia
rastlín. V jednom aj v druhom prípade
ide v podstate o akýsi druh hibernácie,
o zimný spánok, či vegetačný kľud.
Medzi otázkami, ktoré aj mne vŕtajú
hlavou, je otázka, či sa rastliny dajakým
spôsobom vedia vôbec vyjadrovať a ako?
Všetko to, čo v porastoch rastlín počujeme, napríklad v lese vŕzganie konárov,
šuchot lístia vo vetre, sa deje pasívne
a stromy či iné rastliny to nijako neovplyvňujú. Ale reč rastlín je ďaleko pôvabnejšia,
prejavuje sa totiž vonnými látkami. Však
i nám ľuďom nie sú cudzie, aj náš pach
oslovuje vedomie a podvedomie iných
ľudí, je základom dôležitého ľudského
párenia sa. Znamená to, že aj my poznáme tajnú reč vôni a tú rovnako ovládajú
aj rastliny. Nevýhodou vonných látok je,
že ich rýchlo odveje vietor, preto rastliny
komunikujú s prostredím aj iným spôsobom. Na obranu proti škodcom produkujú a do listov transportujú chemické látky,
napríklad triesloviny, ktoré škodcov odpudzujú alebo listom zmenia chuť.
Na záver som si ponechal komunikáciu,
teda osobitý spôsob reči medzi rastlinami a včelami. Ide vlastne o príjemné
vonné posolstvá kvetov, ktoré rastliny
neprodukujú náhodne. Kvitnúce stromy na seba upozorňujú, a tak pozývajú
včely na nektár a popritom mimovoľne
dosahujú opelenie kvetov. Samotný tvar
a farba kvetov je akýmsi reklamným signálom, pripomína významné upozornenie, už tisícročia ukazujú včelám a inému
blanokrídlemu hmyzu cestu k najdôležitejšej potrave na tomto svete. V dnešnom stave poznania môžeme povedať,
že stromy komunikujú (možno vedome)
prostredníctvom pachov, vôní, optickými a elektrickými signálmi pomocou
zvláštnych buniek, ktoré ich produkujú.
Takto špecializované bunky sú prekvapivo lokalizované v podzemí v koreňových
špičkách. Odtiaľ sa vône a pachy šíria aj
niekoľko desiatok metrov dlhým vodivým systémom cez korene, krčok, kmeň
a konáre až do nadzemnej, listovej časti.
Ján Navara

Pred zápasom 2. kola III. ligy ŠK Bernolákovo – OFK Dunajská Lužná sa uskutočnila pekná slávnosť. Predseda BFZ
Juraj Jánošík odovzdal zlatý odznak SFZ,
plaketu, Pamätnicu Bratislavského futbalového zväzu a pero rodákovi z Bernolákova, striebornému olympionikovi
z Tokia 1964, víťazovi PVP z roku 1969
a dlhoročnému hráčovi ŠK Slovan Bratislava, Ľudovítovi Cvetlerovi.
Ku gratulantom sa pridali Tibor Jančula,
bývalý slovenský reprezentant, majster
Rakúska a Slovenska, Martin Mravec,
prezident ŠK Bernolákovo a Andrej Mravec, kapitán ŠK Bernolákovo. Ľudovít
Cvetler od týchto pánov dostal darčekový kôš, upomienkové predmety a tričko ŠK Bernolákovo. „Toto ocenenie som
si mal prevziať už koncom roka 2018 k
svojim 80. narodeninám, ale vtedy som
sa zo zdravotných dôvodov na konferencii SFZ nezúčastnil. Potom sa hľadali
rôzne termíny, kde by mi odovzdali Zlatý
odznak SFZ, až sa našiel tento tu, v mojom rodisku. Samozrejme, som veľmi rád
a dojatý z tohto ocenenia, dostanú ho iba
ozaj výborní hráči, ktorí vo svojej kariére
skutočne aj niečo veľké dosiahli. Bývam
síce v Bratislave, ale v Bernolákove mám
záhradu, takže pokiaľ môžem, tak sa vždy
prídem pozrieť na domáce majstrovské
zápasy ŠK,“ povedal nám Ľudovít Cvetler, ktorý v našej lige (Slovan, Zbrojovka
Brno) odohral 300 zápasov a dal 80 gólov. Keby sme zarátali tri ročníky v belgickom Standarde Liége, bol by jednoznačne v klube stovkárov.

„Ľudovít Cvetler patrí medzi výrazné
osobnosti československého a slovenského futbalu. A tiež bol v mužstve Slovana,
ktoré vyhralo PVP. Už pred rokom a pol
mal na decembrovej konferencii SFZ dostať Zlatý odznak, potom sa termíny odovzdania neustále posúvali. Som však rád,
že aj funkcionári ŠK Bernolákovo nám podali pomocnú ruku a nakoniec sme mohli
oceniť výborného futbalistu a rodáka z tejto obce. Takýchto ľudí, ako je Ľudovít Cvetler, si treba vážiť a teší ma, že sme s ním
prežili pekný a vydarený podvečer,“ hovorí
Juraj Jánošík, predseda BFZ.
„Potešilo ma, že táto pekná udalosť sa
uskutočnila na našom štadióne Jána

Popluhára, pomenovanom po skutočnej
legende československého a slovenského
futbalu, ktorý v roku 2000 bol vyhlásený
za futbalistu storočia na Slovensku. Zakaždým budeme takéto akcie podporovať, Ľudovít Cvetler je tiež veľká osobnosť
nášho futbalu a vždy ho radi privítame
medzi nami. Ján Popluhár, Ľudovít Cvetler a Tibor Jančula, rodáci z Bernolákova,
sú veľkým vzorom a inšpiráciou pre našich mladých futbalistov,“ vraví Martin
Mravec, prezident ŠK Bernolákovo.
Milan Valko
manažér komunikácie PR BFZ

Úspech talentov z Bernolákova:
na online tanečnej súťaži získali krásne umiestnenie
Členky DTS Niagara zabodovali v dvoch
online tanečných súťažiach. Počas pandémie nového koronavírusu vymysleli česká
asociácia Line Dance a občianske združenie „Děti fitness aneb sportem proti drogám“ online súťaže, do ktorých sa mohli
zapojiť tanečné súbory z Českej republiky
aj Slovenska. Tanečníci sa ich zúčastnili
pod vedením trénerky Sandry Vaverkovej
a Otky Hirnerovej a vedúcej súboru Kataríny Koporcovej. Mohli súťažiť ako dvojice
alebo sólisti s výhradne vlastnými choreografiami, ktoré nesmeli presiahnuť čas
jeden a pol minúty. Seniorky z DTS Niagara Lucia Tanková a Michaela Papaiová
sa spolu s ďalšími 63 choreografiami prebojovali až do finále. V kategóriách „clogging“ a „country line dance“ si nakoniec
vytancovali 2. a 3. miesto.
Celý súbor je na svoje tanečníčky veľmi
hrdý a teší sa, že takto reprezentujú obec
Bernolákovo.
Katarína Biskupičová,
Sandra Vaverková
DTS Niagara

Bernolák 3/2020

14

Stromy sú prastaré „zázraky“ prírody.
Niektoré druhy v minulosti dorastali do
veľkých rozmerov. Výnimočne do výšky
viac ako päťdesiat metrov. Nie sú pohyblivé, rastú kolmo vzpriamené a celý
život sa rozvíjajú na jednom mieste. Na
tom istom aj umierajú a pokiaľ nestratia
stabilitu, ešte aj „po smrti“ odolávajú
náporu vetra. Napriek tomu a možno
práve preto sa dožívajú vysokého veku.
V Getsemanskej záhrade rastú a ešte
dnes úspešne vegetujú olivy, ktoré ak
majú pamäť, a ja verím, že majú, si pamätajú „Kristove roky“. Neprekvapuje
preto, že vo svete sa dnes grupujú skupiny ľudí, vedcov, ktorých dlhovekosť
stromov priam fascinuje a nedá pokoja.
Časť z nich považuje rastliny a najmä dlhoveké stromy dokonca za mimoriadne
inteligentné stvorenia. Podľa nich rastliny vedome komunikujú a nielen medzi
sebou, ale aj s inými druhmi v podzemí,
prostredníctvom koreňovej sústavy.
O nej samotnej sme zo školy vedeli a vieme len toľko, že sú to podzemné orgány,
ktoré rastlinu upevňujú v zemi, zásobujú vodou a minerálmi. Nič viac. Mysleli
sme si, že obvod koruny stromu verne
kopíruje aj obvod a šírenie koreňov do
strán. Pravda je však iná, korene stromu
siahajú horizontálne „ďaleko“ ďalej ako
je dvojnásobok šírky koruny. Pri niektorých „velikánoch“ je to obrovská základňa – akýsi statív, v ktorom je pretavená
a využitá aj tá najmenšia sila, od hrubých
až po jemné koreňové vlásky. Tak dochádza k spojeniu všetkých síl a zároveň aj
ku kontaktom so susediacimi sústavami
a k vzniku súvislých podzemných zárastov. Aj hĺbkový dosah je obrovský, najmä
ak si uvedomíme, že tendenciou koreňov
je rast za vodou, a tá býva na niektorých
miestach príliš hlboko. Pri stavbe Asuánskej priehrady sa ešte v hĺbke šesťdesiatich metrov nachádzali korene húževnatého agátu bieleho. Ťažko potom
hovoriť o nehybnosti rastlín. Najmä ak si
uvedomíme, že koreňová špička umožňuje prostredníctvom rastu koreňa akýsi
minimálny pohyb pripomínajúci pohyb
červov.

Zlatý odznak SFZ pre Ľudovíta Cvetlera
Šport

Názory a postrehy

Stromy rastú a umierajú postojačky
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16

Ktoré miesto máte v Bernolákove najradšej? Kde radi trávite čas? Kam sa
s chuťou opakovane vraciate? A čo tam
robíte?
Pre mňa je miestom s mimoriadnym čarom cyklochodník do Novej Dedinky. Staré
majestátne stromy na jednej strane, kľukatiaca sa Čierna voda na opačnej, malebné zákutia, labutia rodinka, korytnačky
vyhrievajúce sa na plávajúcich konároch,
vážky, motýle, kačice aj viac či menej obľúbené bobry, ondatry či vydry? Pardon,
ale nikdy presne neviem, čo je čo. Okrem
týchto romanticko-prírodných benefitov,
ktorých v našej obci nie je zasa až tak veľa,
má pre mňa tento cyklochodník ešte jednu pridanú hodnotu, pre môj život veľmi
podstatnú. Začala som vďaka nemu behať.
Áno, asi tri roky dozadu som si povedala, že
i napriek asfaltovému povrchu toto je ideálna trasa na beh nielen z hľadiska dĺžky,
ale aj scenérie. A hoci beh nikdy predtým
nepatril k mojim obľúbeným športom, rozhodla som sa opustiť hranice svojej komfortnej zóny a vyskúšať ho. Nuž a dostal
ma okamžite, mocne, až som z toho bola
sama prekvapená. Odvtedy som bežecké
tenisky nevyzula a momenty, kedy bežím
popri Čiernej vode s obľúbenou hudbou
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v slúchadlách, sú pre môj život (a duševné
zdravie) veľmi dôležité. Skrátka, je to pre
mňa návyk, radosť, vášeň, občas i tortúra,
ale v konečnom dôsledku absolútna psychohygiena.
Najradšej behám ráno, kedy je cyklochodník prázdny a všetko naokolo sa ešte len
prebúdza. Zavše stretnem rybára, prípadne dôchodcu na bicykli či rodiča s malým
„ranostajom“ v kočíku. Mimoriadne rada
behám v daždi. Behám aj keď mrzne. Aj
v horúcom lete behám. Vlastne počasie
ma ešte nikdy neodradilo. Jediné, čo ma
vie odradiť, je len moja vlastná lenivosť.
V telefóne mám niekoľko bežeckých playlistov, ktoré si púšťam podľa toho, na aké
tempo mám chuť. A teda verte, že niektoré pesničky vedia to tempo o dosť zrýchliť,
ani neviete ako.
Pocit, keď dobehnem po 6, 8 či 10 km do
cieľa a začnú sa mi vyplavovať endorfíny, je prudko návykový. Ale nie je to len
o splnenom cieli. Už samotný beh je pre
mňa istý spôsob meditácie. Dokonale si pri
ňom vyčistím hlavu, keď nemyslím na nič
iné, len na vlastné tempo, rytmus, dych.
Ľavá, pravá, ľavá, pravá... Pri behu nezriedka prídem na dobré nápady, dokážem
prehodnotiť mnohé situácie s potrebným

odstupom či vyriešiť čosi, čo sa zdá nemožné... Psychohygiena, meditácia, terapia. Všetko v jednom za necelú hodinku.
No neber to....
Mám rada, keď sa s bežcom či bežkyňou
pozdravíme a usmejeme na seba. Očami
si za stotinu sekundy povieme všetko to,
o čom tu píšem. Naopak, vie ma rozladiť,
ak nejaký bežec či bežkyňa nectí „bežecký bontón“, a nepozdraví sa. Týmto by
som rada apelovala na všetkých, ktorí,
rovnako ako ja, obúvajú niekoľkokrát týždenne bežecké tenisky a ktorí to možno
nevedia – vážení a vážené - my bežci sa
zdravíme. Patrí do bežeckej etikety. Je
jedno, kto pozdraví prvý, nezáleží na tom,
či ste mladšia, starší, žena, muž, rýchla či
pomalý. Ono dvihnutie tej ruky protibežcovi na pozdrav totiž nie je povinnosťou,
ale privilégiom. Skúste to nabudúce aj vy.
Neubudne z vás. Naopak, bude sa vám
bežať ešte o kúsok ľahšie. Verte mi. Lebo
napriek tomu, že beh je výsostne individuálny šport, my bežci sme komunita. Komunita, ktorá sa riadi heslom: Beh je láska.
Vidíme sa na cyklochodníku a nezabudnite: Ruka hore!
Katarína Barošová
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