Vo väčšine z nás doznievajú sviatočné pocity z prežitých Vianoc, no kalendár nám neúprosne naznačuje, že stojíme
na prahu ďalšieho roka. Odbitím polnoci sme privítali rok 2018, podávajúc si ruky, vyslovovali sme želania a nádeje
pre tento rok. Rok minulý zostáva už len v našich spomienkach. Každý z nás sa ho snažil napĺňať podľa svojich
vlastných predstáv a možností. Chcem poďakovať všetkým, ktorým záleží na rozvoji našej obce a ktorí sa v uplynulom
roku akýmkoľvek spôsobom pričinili o jej rozvoj a zveľadenie, o obohatenie jej kultúrneho i duchovného života.
Vážení spoluobčania, dovoľte mi aspoň takto symbolicky vám podať ruku a zaželať v novom roku pevné zdravie,
pokoj v rodinách, veľa pracovných a osobných úspechov. Chcel by som vás poprosiť, aby ste sa v novom roku
nastavili na dobro, vzájomné pomáhanie si a pochopenie sa navzájom. Urobme všetci spoločne všetko preto, aby
naša krásna dedina Pernek bola miestom, kde chceme žiť plnohodnotný a spokojný život, miestom, kam sa s
hrdosťou a radosťou budeme vracať nielen my, ale aj naše deti, rodina a priatelia, miestom, ktoré budeme nazývať
naším domovom.
Váš starosta

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva
26.
23.
25.
17.
19.
10.

2. 2018 (Pondelok)
4. 2018 (Pondelok)
6. 2018 (Pondelok)
9. 2018 (Pondelok)
11. 2018 (Pondelok)
12. 2018 (Pondelok)

cestovného ruchu.
Združenie svojou činnosťou
napomáha vytvárať podmienky na plnenie úloh obcí.
„Zjednodušene povedané, ide o vytvorenie možnosti
získať dotácie z projektov, do ktorých sme sa pre nízky
počet obyvateľov nemali šancu zapojiť.“ Máme za sebou
prvú
väčšiu
aktivitu,
a to
zapojenie
sa
do výzvy Ministerstva životného prostredia - Operačný
program Kvalita životného prostredia.

Ste srdečne pozvaní.

Výber poplatkov a daní
Výber dane z nehnuteľnosti, dane za psa a poplatkov
za prenájom hrobových miest v hotovosti na rok 2018
sa začne 2. 4. 2018 na Obecnom úrade.

Krátky návrat do roka 2017
Vstup obce do Združenia obcí Malokarpatské
podhorie
Pernek sa minulý rok pripojil k šiestim ďalším susedným
obciam a založili sme Združenie obcí Malokarpatské
podhorie. Predmetom činnosti združenia sú starostlivosť
o životné prostredie (spočívajúca v zhromažďovaní,
v odvoze, v uskladňovaní a spracúvaní tuhého
komunálneho odpadu a biologicky rozložiteľného
odpadu, v odvádzaní a čistení odpadových vôd), rozvoj
miestnej dopravy, školstva, kultúry a lokálneho
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Spoločný projekt Perneka a Jablonového na
rozšírenie kapacít v škôlke
Jedným z problémov, ktorý sme riešili, bola aj kapacita
materskej školy. Momentálne je situácia taká, že
materská škola je jednotriedna, pričom maximálny
počet detí v tejto triede je 23. Táto kapacita ale
neumožňuje pokryť 100 % žiadostí a každoročne
evidujeme aj neuspokojené žiadosti, ktorých počet sa
v posledných rokoch pohyboval od 2 do 6. Vzhľadom
na tento stav a demografický vývoj sú úvahy o otvorení
ďalšej triedy v horizonte najbližších piatich rokov
neopodstatnené. Preto sme sa rozhodli spojiť sily
so susednou obcou Jablonové, kde je situácia
s neuspokojenými žiadosťami omnoho naliehavejšia.
V prípade úspechu nimi podaného projektu nám obec
Jablonové garantuje umiestnenie až desiatich detí v ich
materskej škole. Najnovšie správy sú také, že tento
projekt bol podporený a materská škola v Jablonovom
by mala byť pripravená v prípade potreby prijať aj deti
z Perneka na začiatku školského roka 2018/2019.
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Nový systém zberu odpadov
Máme za sebou prvý rok skúseností so systémom
vývozu odpadov spoločnosťou Tekos. Hoci sa viacero
spoluobčanov bálo plombového systému, myslíme si, že
sme si pomerne rýchlo zvykli na označovanie popolníc
plombami. Tento systém priniesol obci a taktiež
občanom, ktorí separujú odpad, výrazné úspory. Ročné
náklady obce na vývoz odpadu klesli v porovnaní
s predchádzajúcim rokom zhruba o 5.000 €. Počas
celého roka sme pozorovali zvýšený výskyt žltých vriec
na uliciach v dňoch zberu plastov. To signalizuje vašu
zvýšenú ochotu separovať odpad. Taktiež podľa
vyjadrenia pani riaditeľky tunajšej školy je veľký záujem
o možnosť odovzdať papier do kontajnerov. Veľmi si
ceníme váš prístup k separácií odpadu, ktorým
prispievate k ochrane nášho spoločného životného
prostredia. Musíme sa priznať, že sme na začiatku
minulého roka mali pri zmene systému vývozu odpadu
obavy, či sa nebudú v okolí našej obce hromadiť čierne
skládky. Ale zatiaľ sa naše obavy nenaplnili. Čierne
skládky síce sú, ale nie vo väčšej miere ako pominulé
roky. Koncom tohto roka si urobíme vyhodnotenie
jednotlivých domácnosti z pohľadu zakúpených plomb
za dva roky. Individuálne budeme riešiť rodiny,
u ktorých budeme mať podozrenie z nepoužívania
smetných nádob.

Nový pernecký web
Po pomerne dlhých peripetiách sa koncom roka podarila
spustiť nová obecná webová stránka. Ešte trochu
bojujeme
s niektorými
technickými
vecami
a dolaďujeme. Ale verím, že je pre vás prehľadná
a priniesla nové články a informácie. Ak ste si na stránke
nenašli to svoje, budeme radi, ak nám napíšete
a rozšírime záber stránky. Aj touto cestou chceme
poďakovať autorke stránky a koordinátorke prác
Zuzane Zajičkovej, technickému pomocníkovi Zoltánovi
Bohušovi, grafikovi Tomášovi Salamonovi a taktiež
manželom Pehaničovým, ktorí robili textové kontroly
a prispeli aj viacerými odbornými článkami.

s dodávateľskou firmou bola podpísaná v júli. Krátko po
podpise zmluvy sa začalo s vytyčovacími prácami na
zameranie existujúcich sietí, vody, elektriny, plynu
a podobne. Prvé výkopové práce boli realizované 22. 9.
Pokládka potrubia sa začala od budúcej čističky, ktorá
bude stáť za obcou vpravo pri ceste do Jabloňového.
Súčasťou rozvodnej kanalizačnej siete sú aj prípojky
k jednotlivým domom.

Obnova pamätníka (múrik a zeleň)
Úprava priestranstva okolo pamätníka padlých vojakov
z druhej svetovej vojny sa začala už v roku 2016
posúdením zdravotného stavu pôvodných drevín
a výrubom nevhodných. V jarných mesiacoch roka 2017
bol zbúraný pôvodný, už rokmi zničený múrik
a oplotenie okolo pamätníka. Stavebná firma Jozefa
Hackla postavila na pôvodnom mieste nový múrik.
Nasledovala výsadba nových drevín a trávnika. Celkové
náklady na revitalizáciu tohto priestranstva boli 2 562 €.
Pri výbere dodávateľov prác sme vyberali z viacerých
ponúk tie najvýhodnejšie.

Investičné aktivity obce
Kanalizácia
Administratívno–dokumentačné
práce
spojené
s kanalizáciou sme začali už pred mnohými rokmi.
Sledovali a reflektovali sme na všetky možnosti získania
peňazí na tento zámer. Až v roku 2017 sa nám však
podarilo získať dotáciu vo výške 200 000 €
z prostriedkov Environmentálneho fond. Naša
spoluúčasť na projekte je 10 596 €. Z týchto
prostriedkov sa podarilo zrealizovať len časť prvej etapy
po súpisné číslo 338, keďže celková vysúťažená cena na
celú prvú etapu bola 300 726 €. Zmluva o dielo
PERNECKÝ SPRAVODAJ JANUÁR 2018
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Lokálne opravy chodníkov a realizácia
bezbariérových priechodov pre chodcov
Aj v tomto roku sme investovali financie do zlepšenia
stavu miestnych komunikácií. Zamerali sme sa na
lokálne opravy najviac poškodených častí chodníkov
a úpravu priechodov pre chodcov na bezbariérové. Tieto
opravy a úpravy realizovala firma TEKOS a obec do nich
investovala 2 255 €.

Nové dvere a dlažba v kultúrnom dome
Pri pôvodnom projekte sme veľmi šetrili s financiami, čo
sa nám sčasti na niektorých miestach spätne
vypomstilo. Troje dvier sa vekom a poveternostnými
podmienkami zdeformovali a veľmi cez ne fučalo. Išlo
o všetky bočné dvere, nie vchodové. Za nové dvere sme
zaplatili 2 368 €.
Na vonkajších schodoch, smerom k javisku a
do kuchyne, sa odlepila dlažba. Museli sme ju nahradiť
novou, na schody sme aplikovali hydroizoláciu, aby sme
predišli ďalšiemu poškodeniu vodou.

Zbúranie drevenice a revitalizácia verejného
priestranstva
Úvahy o odstránení budovy drevenice podporila
informácia, že naša obec bola úspešná v žiadosti o
dotáciu z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na
podporu vidieka pre rok 2017. Táto budova nebola už
dlhšiu dobu aktívne využívaná a hrozilo jej samovoľné
zrútenie v prípade napadnutia väčšieho množstva
snehu. Ešte pred samotnou demoláciou sme dali
analyzovať materiál, ktorým bol obložený interiér. Záver
z tejto analýzy potvrdil prítomnosť azbestu. To
znamenalo jediné – demontáž a likvidáciu tohto
materiálu bolo treba zveriť špecializovanej firme. Toto
tvorilo aj najvyššiu položku z celej demolácie (6 375 €).
Po odstránení azbestovo-cementových dosiek nám už
nič nebránilo pustiť sa do rozoberania budovy. Ujali sa
toho naši dobrovoľní hasiči a v priebehu dvoch sobôt
sa ju podarilo odstrániť.
Najprv odstránili okná a vnútorné opláštenie budovy.
Zvyšné drevo rozdelili na to, ktoré je možné využiť, a to,
ktoré nebolo možné zachrániť, hasiči v rámci svojho
cvičenia
v kameňolome
kontrolovane
spálili.
Nasledovalo

odstránenie zvyšných stavebný sutín,

ktoré stálo 1 400 €.
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V ďalšom kroku sme sa už pustili do samotného projektu
revitalizácie priestoru. Tento projekt sme žiadali
podporiť sumou 13 624 €, z čoho nám bolo dotačnou
komisiou
Bratislavského
samosprávneho
kraja
schválených 11 000 €. V rámci podmienok sme museli
dodržať kombináciu troch aktivít – vytvorenie spevnenej
plochy, osadenie nového parkového mobiliáru (lavičky,
smetné koše) a obnova verejnej zelene (výsadba
stromov a kríkov, výsev trávy). Na samotnom projekte
revitalizácie sa obec podieľala sumou 1 242 €, čím sme
splnili
podmienku
povinného
10-percentného
spolufinancovania.
Definitívnu podobu priestoru dalo osadenie detského
ihriska, ktoré nebolo súčasťou pôvodného plánu. Suma
za toto ihrisko bola 2 400 € vrátane dopravy a montáže.
Dúfame,
že
tento
priestor
bude
občanom
a návštevníkom obce slúžiť pri trávení voľného času

alebo ako priestor na konanie rôznych podujatí.

Vybudovanie nových chodníkov na cintoríne
V starej časti cintorína nikdy nebol vybudovaný chodník.
Chodilo sa len po tráve, čo bolo počas dažďa veľmi
nepríjemné. V novej časti cintorína bol chodník urobený
na navážke, čo časom spôsobilo praskanie položeného
betónu. Po výberovom konaní zhotoviteľa sme začali
v jeseni budovať nové chodníky, na ktoré bola použitá
zámková dlažba. Pri realizácií sme sa stretli
s nepríjemným problémom, ktorý spôsobovali veľké
terénne nerovnosti. Aby na nových chodníkoch
nevznikali jamy, v ktorých by stála voda, museli sme
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pristúpiť ku kompromisnému riešeniu. Tento kompromis
mal
za
následok,
že
v niektorých úsekoch je
chodník trochu viac nad
terénom, ako bol pôvodný.
V rámci prác na cintoríne
sme vytvorili aj nové stojisko
na smetné nádoby.
Celkovo sme spevnili 263 m2
plochy, s nákladmi: stojisko
na kontajnery 367 €,
chodníky 11 330 €.

Nová školská kuchyňa
Novému zaradeniu školskej jedálne sa podrobnejšie
venuje pani riaditeľka školy vo svojom príspevku. Nové
vybavenie kuchyne si však vyžadovalo aj novú
elektroinštaláciu a vodoinštaláciu. Celkovo nás nová
kuchyňa stála 14 704 €.

Čo sa nám celkom nepodarilo
Garáž
Kúpa jednej ďalšej garáže je v stave rokovania
s vlastníkom, ktorým je spoločnosť Agropartner.

Oprava plota na cintoríne
Prvé práce na oprave plota začali koncom minulého
roka. Na starom cintoríne pri vchode sú urobené nosné
stĺpy na oplotenie. V prácach budeme pokračovať tento
rok.

Voda do starého cintorína
Pri budovaní nových chodníkov sa položili chráničky, aby
sa tadiaľ dala doviesť voda. Vodovodný kohútik bude
umiestnený pri vchodovej bráne, v časti detského
cintorína.

Chodník dolný koniec
Obecným zastupiteľstvom bolo vyhodnotené, že by
nebolo efektívne pustiť sa v tomto období do generálnej
opravy chodníkov v časti dolný koniec. Práve v tejto
časti obce sa v súčasnosti vykonávajú a plánujú
vykonávať výkopové práce pre kanalizáciu. Realizátor
projektu kanalizácie má v zmluve podmienku vybudovať
nové chodníky na miestach, kde ich naruší svojimi
prácami.
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Rekonštrukcia domu smútku
Zámer tejto rekonštrukcie bol viazaný na pridelenie
dotácie z Programu rozvoja vidieka, keďže táto výzva
bola v priebehu roka vyhlasovateľom stiahnutá, od
uvedeného zámeru sme boli minulý rok nútení ustúpiť.

Podujatia
Jarného upratovania okolia
Perneka sa už tradične
zúčastnil pomerne veľký
počet ľudí, bolo nás viac
ako
50.
K tradičným
účastníkom podujatia tento
rok pribudli aj podbabskí
chatári a naši Rómovia.
Upratovali
sa
časti
Podbabská
dolina,
Kostolná
dolina,
Kršáčka,
Jabloňovská cesta, Kuchynská cesta, časť borového lesa
smerom na Malacky, rómska osada. Spolu sme
vyzbierali viac ako 30 m³ odpadu. Prvýkrát sme
vyzbieraný odpad aj separovali na plasty, sklo
a zmiešaný odpad. Pri zvážaní odpadu sme využili dva
obecné traktory a svojim súkromným traktorom
pomohol pán Prokop (Lízala). Musíme s potešením
skonštatovať, že každý rok nachádzame menej a menej
čiernych skládok. Na druhej strane to neznamená, že už
nie sú. Ďakujeme všetkým, ktorí nebudú čisté lokality
v budúcnosti zavážať odpadom, ktorý nepatrí
do prírody.

Privítanie novo narodených detí
Tento rok sme vítali medzi našich občanov 11 detí, ktoré
sa narodili v roku 2016. Starosta obce im zaželal všetko
len to najlepšie do života. Celej akcii dalo slávnostný ráz
vystúpenie tatka a syna Hozlárových. Po oficiálnej časti
sa rodičia mali možnosť porozprávať so zástupcami
obce na príjemnom malom raute. Našim malým
občiankom aj touto cestou prajeme krásnu a pohodovú
cestu životom.

Detské divadlo
Posledný aprílový deň si naše deti mohli pozrieť
divadelné predstavenie Kohútik a Sliepočka. Zaujímaný
a pútavý program pripravil divadelný súbor Žihadlo.
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Odomykanie studničiek
V polovici mája sme sa stretli na druhom ročníku
putovania za studničkami. Pri tejto príležitosti sme
obnovili tradíciu našich predkov, a to odomykanie
studničiek. Ľudia dakedy verili, že kto otvorí aspoň jednu
studničku, bude počas nasledujúceho roka zdravý. Naše
adoptované studničky nás čakali pekne upravené
a vyčistené.
Začo
patrí
poďakovanie
našim
spoluobčanom.

Celé podujatie spríjemnili svojím programom deti
z Materskej a Základnej školy v Perneku. Ktoré aj touto
formou vyjadrovali lásku a vďaku svojim mamám
a starým mamám. Na počúvanie i do tanca zahrala
skupina Martina Johanesa.

Deň detí
Prvú júnovú sobotu sa v Sádku za Pernekom celé
popoludnie rozliehal detský smiech. Permoník
s pomocníkom privítali takmer sedemdesiat detí
s rodičmi a často aj so starými rodičmi. Tak ako vlani
museli deti plniť rôzne úlohy, za ktoré dostávali svetielka
do svojich papierových lampášikov. Na rozdiel
od minulého roka sme trochu zväčšili okruh a rozšírili
počet stanovíšť. Priamo v Sádku deti čakala skupina
Rytmika, s ktorou deti odušu bubnovali a vydávali rôzne
zvuky. Spoločné súťaže pokračovali aj na lúke, tiež
vďaka našim hasičom si deti mohli vyskúšať striekať
vodu z hasičských striekačiek. Deti boli nadšené, rodičia
už menej, keďže v momente sa takmer všetky deti
premenili na malých mokrých vodníkov.

Cestou sme pri každej studničke upevnili šípku
s názvom. Takto dostalo meno 7 studničiek, a to:
Studnička pod Skalkou, Studnička na Dzilných,
Studnička pod Klencom, Beňových studénky, Pramene,
Studnička pod Sádkom, Studnička na baňách.

Stavanie mája
Posledný aprílový deň sme sa mohli vďaka našim
hasičom opäť stretnúť už na tradičnej akcii stavania
mája. Na malom priestranstve pred budovou Obecného
úradu sa zišiel pomerne veľký počet našich občanov.
Pod postaveným májom hrala živá hudba, rozvoniavali
klobásy.
Príjemné
rozprávanie
a nálada
trvali
do nočných hodín.

Deň matiek

Gulášmajster spod Heštúna
Tak ako deň detí aj táto akcia sa niesla v znamení vody.
Ešte v deň konania súťaže sme stáli pred požiarnou
zbrojnicou a ťažko sa rozhodovali či variť guláš v Sádku
alebo pred kultúrnym domom. Zvíťazil Sádok a tak 9
súťažných družstiev počas celého varenia dvíhalo hlavy
k oblohe a privolávalo slnko. Napriek tomu, že bol len
začiatok septembra, bola pomerne veľká zima a po
obede už aj dážď. Ani nepriaznivé počasie neodradilo
približne 150 ochutnávačov. Zahriať mohol nielen dobrý
guláš, niečo ostrejšie tekuté, ale aj tanečné pohyby
počas vystúpenia country kapely Klaret a tiež našich
steperov.
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Viaceré družstvá darovali svoj zisk z predaja guláša
na účely a potreby Základnej a materskej školy
v Perneku.

Aj touto formou sa chceme poďakovať všetkým
vám, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom pomohli
v rámci jednotlivých podujatí a prispeli tak k ich
úspešnej realizácií.
Z nášho Perneckého života
Základná a materská škola Pernek v roku 2017

Hodová zábava
November a sviatok svätého Martina je už dlhoročne
spojený s našimi hodmi a našou hodovou zábavou.
Tentokrát bol o lístky veľký záujem. Na zábave sme
stretli nielen tradičných návštevníkov a tanečníkov, ale
aj pomerne veľa nových tvárí. Akcia prebehla bez
akýchkoľvek problémov a v Perneku už dávno neplatí,
že čo zábava to bitka.

Posedenie dôchodcov
V polovici novembra sa stretli naši starší spoluobčania
v kultúrnom dome. Po príhovore starostu si mohli
vypočuť spevácky zbor z Lozorna LOZA, pozrieť
vystúpenie detí zo Základnej a materskej školy,
na počúvanie a do tanca hrala ľudová hudba AKCENT
LIVE.
Už tradične malo toto stretnutie hojnú účasť.

Mikuláš
Zistili sme, že v Perneku je veľa dobrých detí, ktoré má
Mikuláš rád, a prišiel už 2. decembra medzi nich
do kultúrneho domu. Deti sa najskôr zabavili na
rozprávke Červená čiapočka. Po príchode Mikuláša malo
pre neho veľa detí nachystané básničky. Od odvážneho
prednesu ich neodradil ani hrozivo vyzerajúci čert.
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Milí naši žiaci, vážení rodičia a priatelia školy,
Pernečania, prah nového roka je príležitosťou
na zastavenie a zamyslenie sa nad uplynulými mesiacmi
a som rada, že môžem skonštatovať - bol to znovu rok
pre nás plodný.
V lete sme úspešne zožali, čo sme si zasiali, teda
výborné výchovno-vyučovacie výsledky našich žiakov
i detí v materskej škole. Sme hrdí na to, že celé
posledné desaťročie nebol v našej škole žiak, ktorý by
neprospel, či bol hodnotený známkou dostatočný.
To svedčí o tom, že všetci naši pedagógovia vykonávajú
svoju prácu zodpovedne a s plným nasadením, za čo im
úprimne ďakujem.
Oblasť mimo vyučovacích aktivít sme opätovne naplnili
pozývaním divadelných a hudobných umelcov, oslavou
MDD, zorganizovali sme návštevu SND a SNM
v Bratislave, školu v prírode v Handlovej, dva razy sa
konal zber papiera, oslávili sme Deň jablka, pripravili
kultúrne programy pre mamičky, pre dôchodcov,
účastníkov adventného popoludnia, napiekli vianočné
medovníčky, privítali Mikuláša, rozbalili darčeky
od Ježiška. Naďalej celoročne rozvíjame i projektové
aktivity: Školské ovocie, Zbieram baterky, Kozmix.
Úspešné boli i podujatia, ktoré sme organizovali
s podporou rodičov, Perneckého tvorivého kruhu
a Obecného úradu Pernek: Fašiangový karneval,
Šarkaniáda, Svetielkový pochod, Vianočná besiedka,
za čo všetkým nápomocným aj zúčastneným srdečne
ďakujeme.
Obecnému zastupiteľstvu
Pernek, okrem vďaky
za celoročnú spoluprácu,
patrí ešte jedno naše veľké
ĎAKUJEME v mene detí
nášho zariadenia, keďže
vďaka jeho rozhodnutiu
a plnému
finančnému
zastrešeniu sa podarilo
revitalizovať
školskú
kuchyňu,
čo
zahŕňa:
vybavenie profesionálnym
nerezovým
zariadením,
modernými
spotrebičmi
ako i konvektomatom –
prístrojom na úsporné
a hlavne zdravé varenie 6

prípravu pokrmov v pare, čím sa maximálne zachováva
množstvo živín a minerálov.
Veľmi ste nám svojím podporným prístupom pomohli i
Vy, vážení rodičia a priatelia školy. Ďakujeme osobitne
Vám, ktorí pracujete v rade školy, v rodičovských
združeniach ZŠ aj MŠ, ktorí ste organizovali v tomto
roku školský ples, darovali nám 2 % dane, prispeli
do zberu papiera. Sme úprimne vďační i Vám, ktorí ste
sa akokoľvek zapojili do opráv a revitalizácie prostredia
nášho zariadenia, čím ste nám poskytli pomoc, ktorú si
nesmierne vážime. V tomto roku to bolo napríklad
vybudovanie nového pieskoviska v školskej záhrade,
namontovanie nového nábytku v ZŠ aj MŠ, vytvorenie
podpery pre fitlopty v telocvični... A veľká vďaka
všetkým Vám, ktorí nás úprimne v našej práci
podporujete, veríte nám, spoločne s nami hľadáte
konštruktívne riešenia problémov, snažíte sa spájať, nie
rozdeľovať.
Takže, vážení priatelia, rok 2017 bol rokom obvyklých
životných starostí aj radostí. Mnoho plánov sa podarilo
splniť a tým napredovať, predovšetkým, vďaka dobrým
vzťahom, vzájomnému porozumeniu a spolupráci, ktorú
budeme potrebovať a podporovať i v nasledujúcom
období.

Perneckí poľovníci
V uplynulom roku sme sa okrem plnenia povinností
vyplývajúcich z vykonávania práva poľovníctva, aktívne
zúčastnili aj na akciách, ktoré sami neorganizujeme. Ako
napríklad Čistý chotár, Deň detí, Futbalový turnaj o
pohár starostu.
17. 6. sa uskutočnila brigáda v Sádku. Naši členovia
vyrobili a osadili 11 nových stolov s lavičkami, ktoré
budú slúžiť obyvateľom našej obce, ako aj turistom
a všetkým ľuďom, ktorí si budú chcieť posedieť
v príjemnom prostredí.

Koncom augusta sme zorganizovali už tradičné
posedenie v Sádku. Uvarili sme, všetci hovorili, výborný
guláš a upiekli rebrá z diviaka, ktoré sa tešia
mimoriadnej
obľube
u všetkých
návštevníkov.
V príjemnej atmosfére sa stretli nielen Pernečania,
ale aj priatelia a hostia z okolitých dedín.
Rok sme ukončili štefanskou poľovačkou a spoločným
posedením.

V mene ZŠ s MŠ Pernek Vám želám šťastný nový rok
2018!

Stanislav Šimuna
Osvetový referent PZ

Mgr. Silvia Hricová
Riaditeľka ZŠ a MŠ Pernek
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Hasiči
My hasiči máme každý rok pestrý kalendár aktivít a nebolo tomu inak ani v roku 2017. Pripomeňme si aspoň tie
najvýznamnejšie.
Čistý chotár
Dňa 25. 3. 2017 sme sa zúčastnili celoobecnej brigády
Čistý chotár. V Kostolnej doline sme vyčistili les od
plastových rúr, ktoré tam zostali po lesnej škôlke,
a takisto
odstránili
čiernu
skládku
odpadu
za smrečinou. Z čisteného úseku boli odvezené dve
vlečky prevažne plastového odpadu.

Stavanie mája
Dňa 30. 4. 2017 prebehla stavba mája pred Obecným
úradom. Máj sa v Perneku stavia tradične ručne
za pomoci rebríka, hasičských hákov, lán a silných
chlapov, čo je v okolitých obciach už len spomienkou.
Bežne sa zastavujú autá a ľudia obdivujú tento
spôsob.

Vatra na skalke
Dňa 7. 5. 2017 uplynulo 72 rokov od ukončenia
druhej svetovej vojny. Túto významnú udalosť si naši
hasiči pripomenuli položením venca k pomníku
padlých a pálením tradičnej partizánskej vatry.

PERNECKÝ SPRAVODAJ JANUÁR 2018
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Likvidácia požiaru lesa pri obci Láb
Dňa 28. 6. 2017 bol DHZ Pernek vyzvaný na pomoc
pri likvidácii požiaru borovicového lesa medzi
obcami Láb a Jakubov. Do zásahu boli nasedené
obe vozidlá DHZ Pernek.
Celkovo zasahovalo okolo 160 príslušníkov
profesionálnych aj dobrovoľných hasičských zborov
so 70 kusmi hasičskej techniky. Do zásahu bol
nasadený aj vrtuľník z MV SR. Požiar zachvátil viac
ako 77 hektárov lesa.

Súťaže
V priebehu sezóny 2017 sme absolvovali niekoľko
hasičských súťaží. Bodkou za sezónou bola súťaž
s historickou technikou, ktorá sa konala
9. 9. 2017 v Malinove.
DHZ Pernek mal v tejto kategórii dve mužstvá.
Mužstvo Pernek old boys, teda chlapi 50+,
obsadili tretie miesto. Mužstvo Pernek Muži
obsadilo druhé miesto.
Pri všetkej skromnosti, sme proste dobrí.

Brigáda na drevenici
Dňa 16. 9. 2017 sme formou brigády rozobrali
vnútorné opláštenie a podhľady budovy starej školy
- drevenice. Následne dňa 30. 9. 2017 na ďalšej
brigáde, sme odstránili nosné prvky budovy.
Pomocou ťažkej techniky sme drevenicu strhli a
postupne rozobrali.

Ing. Miroslav Bokes
Výcvikový veliteľ DHZO Pernek
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Futbalisti
Perneckí futbalisti už 40 rokov reprezentujú našu obec, čoho
dôkazom bol aj futbalový turnaj cez leto k tomuto jubileu.
Momentálne pôsobíme v 6. Lige oblastného futbalového zväzu
Bratislava-vidiek. Týmto by sme chceli pozvať všetkých
nadšencov futbalu, ktorí majú v nedeľu voľnú chvíľku, aby nás
prišli podporiť. V poslednom čase už nebýva návšteva na
domácich zápasoch príliš vysoká, preto uvítame každého, kto
by mal chuť stráviť nedeľné popoludnie s perneckým
futbalom. Možno futbal nie je vždy o výsledku, ale o tom aby
sa ľudia stretli a prežili spolu príjemný záver týždňa. Na jar nás
čakajú doma tieto zápasy:
TJ Slovan Pernek – Obecný futbalový klub Vinosady
07.04.2018 16:30
TJ Slovan Pernek – FK Záhorská Ves
15.04.2018 17:00
TJ Slovan Pernek – FK Malé Leváre
29.04.2018 17:00
TJ Slovan Pernek – FKM Stupava
06.05.2018 17:00
TJ Slovan Pernek – Futbalový klub Dubová
20.05.2018 17:00
TJ Slovan Pernek – FK CINEMAX Doľany
03.06.2018 17:30
Zároveň by sme týmto
chceli poďakovať všetkým
ľuďom, ktorí sa snažia
akoukoľvek
formou
podporiť
zachovanie
futbalovej tradície v našej
obci.

Vďaka patrí najmä Vladimírovi Zámečníkovi, ktorý je od vzniku
pri klube telom i dušou.
Ing. Vratko Piruš

Tanečníci
Pre našu skupinu FlashTaps Cloggers bol predchádzajúci
rok bohatý nielen na veľa vystúpení, ale aj na nových
tanečníkov. Pribudli k nám deti a rok 2017 sme končili s
počtom 14 tanečníkov.

Aj vďaka podpore Obecného úradu, sme mohli
reprezentovať Pernek v nových modrobielych
kostýmoch. Príležitostí bolo veľa a k programu pribudlo
aj učenie linedance tancov, ktoré malo veľký úspech u
divákov. Samozrejme, naďalej sme tu pre všetkých
tanca či pohybu chtivých ľudí a dúfame, že budúci rok
náš počet tanečníkov zasa stúpne.
Monika Ledníková
Vedúca tanečnej skupiny

v roku 2017
Vo februári sme sa spoločne so Základnou a materskou
školou a Pernečanmi stretli na Fašiangovom veselí.
Tentokrát sa nieslo vo folklórnom duchu za sprievodu
Ľudovej hudby Andreja Záhorca. Užívali sme si detský
karneval, výuku ľudových tancov, obdivovali sme
vzácne prvky slovenských krojov a pochutnali si na
šiškách perneckých gazdiniek. Na záver sme si so
záujmom pozreli dokumentárny film Fašiangy.
V apríli sme sa opätovne zapojili do celonárodnej zbierky
Deň narcisov. Naša vďaka patrí všetkým, ktorí prispeli a
preukázali svoju spolupatričnosť. Vyzbierali sme sumu
104,30 EUR pre Ligu proti rakovine.
S príchodom jari sme sa aktívne venovali starostlivosti o
vysadený záhon pri Obecnom úrade. Ďakujeme
všetkým, ktorí pomáhali s polievaním, údržbou zelene a
dosadením kvietkov.
V máji sme prezentovali činnosť občianskeho združenia
na jarmoku Lozorské všelico. Ponúkli sme výborný guláš
a domáce koláče od perneckých pekárok.
Začiatok júla patril predstaveniu šikovnosti tvorivých
Pernečanov na Letných obecných slávnostiach a
na festivale Podhoran v susednej Kuchyni. Naši
remeselníci nám ochotne poskytli svoje výrobky do
stánku Perneckého tvorivého kruhu.
V lete sme sa zapojili do výzvy Nadácie Tesco o grant
na projekt Zakvitnutý Pernek, ktorého zámerom bolo
pokračovať vo výsadbe ďalších plôch v centre obce.
Ďakujeme všetkým, ktorí v mesiaci októbri hlasovali a
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podporili dobrú vec. Žiaľ, príspevok získala iná
organizácia za podmienok, ktoré sme nemohli reálne
ovplyvniť. Napriek tomu sme radi, že sme v našom
regióne prispeli propagáciou k zviditeľneniu našej obce.
V mesiaci september naše občianske združenie získalo
dotáciu
na
rozvoj
kultúry
z
Bratislavského
samosprávneho kraja. Táto finančná podpora nám
umožnila pokryť náklady na Fašiangové veselie 2017
a pripraviť už tradičné Adventné popoludnie. Privítali
sme hudobného hosťa Nebeskú muziku z Terchovej a
deti zo školy a škôlky sa nám predstavili so svojim
vianočným programom. Svoje nádherné výrobky
predstavilo 18 predajcov. Pernecké cukrárky predviedli
svoju šikovnosť a zasúťažili si v pečení vanilkových
rožkov. Pre deti a rodičov sme pripravili tvorivú
dielničku. Ocenili sme tiež kuchársky a krčmársky kumšt
Pohostinstva u Papagája a chlapcov z Vozíčka
Po celý rok pravidelne raz do týždňa organizujeme
tvorivú dielničku pre deti v Lesnom ateliéri, kde radi
uvítame ďalších záujemcov.
Naše veľké poďakovanie patrí všetkým návštevníkom
našich podujatí a tým, ktorí po celý rok akokoľvek
pomohli, podporili a rozšírili Pernecký tvorivý kruh.
VĎAKA.

Rok 2017 v Perneckom urbariáte
Dňom 1. 1. 2017 vstúpilo Pernecké pozemkové
spoločenstvo do druhého roku svojej obnovenej existencie.
Čo významné sa v uplynulom roku v urbariáte odohralo?
Zasadnutie výročného zhromaždenia sa uskutočnilo dňa 5.
3. 2017 - zúčastnilo sa ho 90 podielnikov a ich
splnomocnených zástupcov, ktorí disponovali pri
hlasovaniach bez účasti Slovenského pozemkového fondu
celkovým pomerom 63,434 % hlasov. Uznesenia
zhromaždenia boli prijaté potrebnou nadpolovičnou
väčšinou všetkých hlasov.
Likvidácia podkôrnikovej kalamity - pažravý podkôrny
hmyz, ktorý už
roky vyčíňa
v borovicových
lesoch
na Záhorí, sa
nezastavil
ani
pred urbárskym
lesom pri hranici
s vojenským
katastrálnym
územím Bažantnica. Podkôrnikovú kalamitu sme
zlikvidovali predajom dreva na pni. Zisk z tohto predaja
bude znížený o nevyhnutné náklady na novú výsadbu
stromov. V roku 2017 sme zabezpečili vykonanie
celoplošnej prípravy pôdy pred zalesnením. Výsadba sa
uskutoční v roku 2018. Zrejme sa rozhodneme pre
zmiešaný les, možno aj pre čisto listnatý, aby naň mal
podkôrny hmyz menší apetít.
Program starostlivosti o lesy, ktorý je nevyhnutný pre
hospodárenie aj v urbárskych lesoch, nebol ani v priebehu
roka 2017 pre lesný celok Lozorno schválený. A to napriek
tomu, že mal byť schválený do konca roka 2016. Pre
Pernecké pozemkové spoločenstvo z toho vyplývala
nepríjemná skutočnosť, že nemohlo vykonávať ťažbu
a predaj hodnotnej bukovej guľatiny. Pritom práve príjem
z predaja tejto komodity je nevyhnutným predpokladom
pre výplatu dividend podielnikom nášho spoločenstva.
Výbor Perneckého pozemkového spoločenstva bude
naďalej sledovať priebeh správneho konania, ktoré je vo
veci vyhotovenia programu starostlivosti o lesy pre lesný
celok Lozorno vedené na Okresnom úrade Bratislava. Po
schválení programu sa výbor postará o predaj dreva
v schválenom množstve.
Úhrada dane z nehnuteľností z pozemkov tvoriacich
spoločnú nehnuteľnosť v katastrálnom území Pernek sa
bude počnúc rokom 2018 vykonávať spoločne za všetkých
podielnikov z prostriedkov spoločenstva. Rozhodlo o tom
zhromaždenie spoločenstva na svojom zasadnutí v marci
2017. Tí podielnici, ktorí doteraz daň z urbárskych
pozemkov uhrádzali, môžu v priebehu januára 2018 ohlásiť
na Obecnom úrade Pernek zánik svojej daňovej povinnosti
v rozsahu svojich podielov.
Ing. Vladislav Chaloupka
Predseda Perneckého pozemkového spoločenstva

Monika Belianska
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Naše plány v roku 2018
Investičné zámery obce viazané na dotácie:
Pokračovanie v budovaní kanalizácie
V októbri minulého roka sme opäť požiadali o dotáciu
z Environmentálneho fondu na budovanie kanalizácie.
Požiadali sme o maximálnu možnú dotáciu 198 000 €.
V prípade úspechu chceme z týchto financií dobudovať
1. etapu vrátane chodníkov po Motel pod Heštúnom
a začať s budovaním 2. etapy, ktorá by mala viesť
od súpisného čísla 1 smerom hore. Zhotoviteľ 2. etapy
bude vybraný začiatkom tohto roka v procese verejného
obstarávania.

Rekonštrukcia domu smútku
Žiadosť v rámci výzvy Podpora rozvoja vidieka pre obce
do 1 000 obyvateľov na komplexnú rekonštrukciu domu
smútku sme prvýkrát podali už v roku 2016. Táto výzva
bola ale začiatkom roku 2017 vyhlasovateľom stiahnutá.
Znovu bola vyhlásená v druhej polovici roka
s pozmenenými pravidlami. Keďže na túto rekonštrukciu
máme
vypracovanú
projektovú
dokumentáciu
a vybraného zhotoviteľa, zapojili sme sa do opakovanej
výzvy. O tejto rekonštrukcii sme podrobnejšie písali
v minuloročnom vydaní Perneckého spravodaja. Veríme,
že tento rok budeme úspešní a pridelená dotácia nám
umožní začať rekonštrukciu.

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
Ďalší objekt vo vlastníctve obce, ktorý nevyhnutne
potrebuje rekonštrukciu, je budova hasičskej zbrojnice.
Táto budova ani zďaleka už nepostačuje súčasným
nárokom a požiadavkám a hasičskú techniku sme nútení
parkovať v provizórnych podmienkach. Preto sme sa po
komunikácii s vedením Dobrovoľného hasičského zboru
rozhodli, že sa zapojíme do výzvy Ministerstva vnútra,
ktorá je zameraná na rekonštrukciu a prestavbu týchto
objektov. Aby bolo možné žiadať o dotáciu, je potrebné
mať
vypracovanú
projektovú
dokumentáciu.
V súčasnosti prebieha výber zhotoviteľa tejto
dokumentácie. Ďalším krokom po jej vypracovaní bude
podanie žiadosti a v prípade úspešnosti aj prvá etapa
rekonštrukcie. Maximálna výška dotácie v rámci tejto
výzvy je 30 000 €.

Nákup techniky
Po získaní dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej
schémy v roku 2017 sme sa zapojili do tejto výzvy aj pre
rok 2018. Vypracovali sme žiadosť, ktorej cieľom je
zlepšenie poskytovania služieb obyvateľom obce. Ide
konkrétne o službu zimnej údržby komunikácií, ktorú
chceme zlepšiť obstaraním nového snežného pluhu a
o službu spracovania a zhodnotenia bioodpadu, ktorú
PERNECKÝ SPRAVODAJ JANUÁR 2018

chceme zlepšiť nákupom štiepkovača (drviča) konárov
a motorovej píly. Predpokladaný celkový rozpočet tohto
projektu je 18 066 €, z toho z dotačnej schémy
Bratislavského samosprávneho kraja žiadame sumu
15 631 €.

Nákup kompostérov
V rámci združenia Malokarpatské podhorie sme sa
zapojili do výzvy Ministerstva životného prostredia
(Operačný program Kvalita životného prostredia). Táto
výzva je zameraná na podporu predchádzania vzniku
biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov cez
obstaranie kompostérov do domácností.

Investičné zámery obce hradené plne z vlastných
zdrojov:
Garáže
Chceme zrealizovať všetky potrebné kroky, ktorých
výsledkom bude zakúpenie tohto objektu. V prvom rade
je potrebné dať urobiť geometrický plán na oddelenie
časti nehnuteľnosti.

Oprava plota na cintoríne a dotiahnutie vody na
starý cintorín
Do už postavených pilierov osadíme trubkové rámy
s pletivom. Našou snahou je zachovať jednotný ráz s
existujúcim zvyšným oplotením cintorína. Ako na
starom, tak na novom cintoríne budú uzamykateľné
veľké brány, čím chceme zabrániť samovoľnému vstupu
nákladných áut do tohto priestoru.
Na začiatoku detského cintorína urobíme prívod vody
na polievanie hrobov.

Opravy v kultúrnom dome
Tu sa chceme predovšetkým zamerať na ošetrenie,
prípadne obnovu fasády, na ktorej sa prevažne
v zimnom období tvorí pleseň. Ďalej by sme radi
investovali financie do vybavenia kuchyne, v ktorej
chýba napríklad umývačka riadu a málo účinné je aj
odsávanie pár.

Oprava strechy na budove telovýchovnej jednoty
Predstavitelia telovýchovnej jednoty predložili obci
problém so zatekaním vody cez strechu tohto objektu,
ktorý je majetkom obce. Na základe odborného
posúdenia stavu strešnej krytiny zvolíme postup opravy
strechy.
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llllllllllll
Plánované podujatia rok
2018
Školský ples
27. 1. 2018
organizujú
Január
rodičia a
pracovníci
školy
Privítanie novo
narodených
Marec
detí
Čistý chotár
Odomykanie
studničiek
Divadeľné
predstavenie
Apríl
Stavanie mája
organizuje
Dobrovoľný
hasičský zbor a
obec
Vatra
organizuje
Dobrovoľný
Máj
hasičský zbor
Deň matiek
Pernecký
Jún
permoník
(deň detí)
Gulášmajster
September
spod Heštúna
Hodová zábava
November
Posedenie
dôchodcov
Mikuláš
Adventné
popoludnie
December
15.12.2018
organizuje
Pernecký
tvorivý kruh
Koncom tohto roka nás čakajú aj
voľby do orgánov samosprávy obcí.
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História našej už zbúranej drevenice
Presne po sedemdesiatich rokoch sme sa rozlúčili s našou starou
drevenicou. Medzi ľuďmi je rozšírený názor, že túto budovu dali
postaviť Nemci počas druhej svetovej vojny. No podľa dochovanej
školskej kroniky bola drevenica postavená až po vojne. Pred začatím
školského roka 1946 bola podaná žiadosť o výstavbu dreveného
pavilónu (dnešný názov drevenica) v snahe zabezpečiť plynulé
vyučovanie, pretože školská budova bola po zásahu bombou uznaná za
nespôsobilú a vonkajším múrom ohrozovala chodcov. Cieľom týchto
stavebných prác bolo aj získanie priestoru pre detskú opatrovňu pre 3až 5-ročné deti. Predstavitelia našej školy požiadali o finančnú pomoc
Školský inšpektorát a Štátny stavebný úrad. S výstavbou základov
dreveného pavilónu sa začalo 15. novembra 1946. 19. 1. 1947 bola
ukončená montáž dreveného pavilónu. Dokončovacie práce na
pavilóne trvali ešte do konca mája daného roka.
Cez prázdniny roku
1947 boli občania
spolu s učiteľom
Petrom
Žatkom
aktívne
zapojení
do výstavby obecnej
cesty k drevenému
pavilónu, ktorá viedla
okolo kostola. Do septembra 1969 bola budova využívaná len na účely
školy, od tohto dátumu zahájila činnosť školská družina, bola
umiestnená práve v drevenici. V objekte zostalo vyučovanie ešte jednej
triedy, konkrétne išlo o tretiu triedu. Väčšou opravou prešla budova
v roku 1972. Od tohto obdobia sa budova využívala už len na účely
družiny, o rok neskôr tam bola zavedená školská jedáleň. Odchodom
učiteľského páru Lavdisovcov do dôchodku sa uprázdnil učiteľský byt.
Do týchto priestorov sa v roku 1990 presťahovala školská jedáleň
a školská družina. Neskôr sa objekt prestal sa využívať na školské účely
a po určitom čase vznikla v drevenici krčma. V posledných rokoch nebol
objekt aktívne využívaný.
Ing. Zuzana Zajičková
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Srdcom Pernečan
V tejto novej sekcii nášho spravodaja by som postupne rada predstavila zaujímavých ľudí, ktorí majú určitý vzťah k nášmu
Perneku. Ak máte typ na človeka, ktorý by nás mohol svojím rozprávaním obohatiť, budem rada, ak mi dáte na neho odporúčanie.
Hneď ako som si vymyslela túto rubriku, som vedela, o kom ako prvom chcem písať. Pernecký rodák, výborný lekár, dlhoročný
riaditeľ Malackej nemocnice, vždy optimistický a charizmatický muž, otec troch synov, proste pán doktor Ján Tedla.
Má 87 rokov a k tomu neuveriteľnú vitalitu, prehľad, záujem o všetko nové. Napriek svojmu veku sa naučil robiť na
tablete, nájdete ho na Skype, používa mail, mobilný telefón, fotí, píše rodinnú kroniku, stará sa o záhradu, veľa číta
a ešte niekoľko riadkov by zabrali všetky jeho záujmy. Raz mi pri jednej návšteve povedal: „Ja nemôžem tak skoro
zomrieť, ešte toho veľmi veľa neviem.“

Čo ti prvé napadne pri slove Pernek?

Toto slovo mi vždy pohladí srdce. Jeho
neuveriteľná
poloha,
umiestnenie
v doline Malých Karpát, krásne lúky,
kopce, kde som trávil svoje detstvo,
pásaval dobytok, chytával pstruhy
v podbabskom potoku, učil sa plávať
na šutrovni. Keď idem autom z Malaciek
do Perneka, nemôžem sa vynadívať
na dedinku v údolí s vyčnievajúcou
vežou kostola, na Heštún s tromi krížmi
a vôbec siluetu Malých Karpát. Tie
kopce mi stále chýbajú. Keď som minulý
rok vyšiel na Tri kríže na Vyšnej skalke,
zaspomínal som si na to, keď som ako
6 ročný chlapec sledoval ako chlapi
vyvážajú a tlačia na voze veľký drevený
kríž, ku ktorému postupne pribudli
ďalšie dva. Dnes je to miesto
so železnými krížmi, kultovým miestom
nielen pre Pernečanov.
Okamžite si tiež spomeniem na moje
detstvo, na mamu, ktorá bola krajčírka
a ja som ako malý chlapec roznášal jej
zákazníčkam ušité výrobky. Už vtedy
ma veľmi fascinoval kontakt s ľuďmi,
a nielen preto, že mi občas dali cukrík,
čo ma neopustilo po celý môj život.
Pernek je proste Pernek!!!

Nadviažem na to detstvo, ktoré bolo
úplne iné, ako majú dnešné deti. Aké
bolo?

Naše detstvo bolo na jednej strane
veľmi hravé a veselé, ale na druhej
strane sme museli veľmi veľa fyzicky
pracovať. Cez prázdniny som otcovi
pomáhal pri rodinnom hospodárstve,
naučil som sa všetko o pestovaní
poľnohospodárskych plodín, staral som
sa o kravy, kosil trávu, zvážal seno,
pomáhal som pri príprave dreva v lese.
Mal som jednu povinnosť, ktorú som
nemal až tak rád. Každé ráno hnával
pastier z jednotlivých domov kravy
na pašu a špeciálne v nedeľu bolo
potrebné okamžite po jeho odchode
upratať ulicu po zvieratách. Aby ľudia
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idúci
do
kostola
a po
obede
na prechádzku nemali nepríjemný
karambol... Ešte jedna spomienka sa mi
viaže na pernecké nedele. Vždy pred
omšou sa celá naša rodina slávnostne
obliekla. Mojou úlohou bolo vyčistiť
a nakrémovať
všetky
čižmy
pre
rodinných príslušníkov a to sme boli
trojgeneračný
dom.
Tento
náš
trojgeneračný dom mal okrem svojich
pozitív občas aj negatíva, napríklad keď
sme ako chlapci neposlúchali, tak sme
schytali zaucho nielen od rodičov,
niekedy nebol problém za tú istú vec
dostať aj trojmo. Každé dieťa sme mali
svoju vlastnú lieskovicu a aj svoje
polienko na kľačanie. Aby to zase
nevyznelo len vážne, vždy sme si
s deťmi našli priestor na hry a malé
lotrovstvá. Keď nás už nebavilo hrať
guličky, vždy sa našli nejaké jabĺčka
alebo hrušky u susedov na strome,
ktoré boli lepšie ako tie naše.

Kedy si si dovolil zahodiť svoju
lieskovicu?

No to som si samozrejme nikdy
nedovolil. Ale úprimne, presne neviem,
kedy ju otec prestal používať. Ale už
ako mládenec si na ňu nepamätám.
Moje mládenecké roky sa viažu
s romantickejšími spomienkami. Už
vtedy som mal silný pocit, že sa celkom
páčim
dievčatám.
Hrával
som
ochotnícke divadlá a vždy som dostal
nejakého milovníka. Tak som si to vždy
nanečisto natrénoval a potom som išiel
do praxe. Nikdy nezabudnem na svoju
prvú veľkú lásku Aničku Stehlíkovu.
S humorom spomínam na svoju
frajerku Marišku Jánošovú, ktorú keď
som
vyprevádzal
z Perneka
do Jabloňového, tak mi vždy starí ľudia
hovorili, že pri jabloňovskom potoku
straší.
Počas
štúdia
medicíny
v Bratislave som zistil, že aj tam sú
pekné dievčatá a jedna obzvlášť, moja
budúca manželka Irenka.

Plynulo sme prešli na tvoje školské
roky, aké boli?

Prvých šesť rokov môjho školského
života je zviazaných s perneckou
školou, kde som mal česť byť
formovaný takou osobnosťou, akou bol
pán učiteľ Peter Žatko. Gymnaziálne
štúdium som začal na 8-triednom
Rehoľnom
jezuitskom
gymnáziu
v Bratislave v roku 1942 a končil
maturitou v roku 1950, keď školu
postupne premenúvali na lll. štátne a
nakoniec na Gymnázium V. I. Lenina.
Cez vojnové roky /1943-45/ som chodil
vlakom do františkánskeho gymnázia
v Malackách. Pre časté bombardovania
a letecké poplachy som celú terciu
prázdninoval doma. Po vojne sa obsah
vyučovacích
predmetov
radikálne
menil. Nemčinu sme vymenili za
ruštinu, postupne sa prechádzalo
vo všetkých predmetoch na "sovietsky
zväz náš vzor". Boli v móde Pavlov,
Mičurin, Lepešínska, Oparin. Maturovali
sme vo zväzáckych košeliach a mali
sme zakázané stužkové zábavy.
Študenti sa museli povinne zúčastňovať
prázdninových
brigád
v poľnohospodárstve či na Trati
mládeže, alebo na Priehrade mládeže,
ktoré som obidve absolvoval.

Janko, veľmi sa Ti ospravedlňujem, ale
toto fakt musím napísať. Počas nášho
rozhovoru si mi povedal takúto
nádhernú vetu. „Keď som začal
študovať na jezuitskom gymnáziu moja
mama si myslela, že budem farár. No
uznaj, nebolo by takéhoto pekného
chlapa škoda za farára?“

Prečo si išiel študovať medicínu?

Na gymnáziá v tom čase prichádzali
agitovať asistenti z rôznych vysokých
škôl. Zaujali ma práve tí z bratislavskej
Lekárskej fakulty. Záujemcov o štúdium
pozvali na exkurziu, ktorá začala
v pitevni. Tam sa to lámalo, kto sa
vydržal pozerať na pitvu, mal prvý
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predpoklad ukončiť medicínu. Kontakt
s krvou mi nerobil problém ani počas
detstva. Viackrát som ako mladý
ošetroval rany alebo prasknutý vred.

Čo je taký najsilnejší moment tvojej
mladosti?

Určite je to smutné obdobie druhej
svetovej vojny. Ako 15-ročný chlapec
som vnímal všetky udalosti veľmi
intenzívne. Za Slovenského štátu,
od samého začiatku, mali západné
Slovensko obsadené Nemci - letisko
v Kuchyni, Turecký vrch, vojenské
kasárne v Malackách. Do Perneka prišli
nemeckí vojaci 14. marca 1939. Počas
vojny vznikla nemecká trieda, do ktorej
chodilo až 32 nemeckých detí. Tento
počet bol tak vysoký z dôvodu blízkosti
letiska. V tomto vojnovom období slúžili
niektoré triedy školy ako ubytovňa
pre nemeckých vojakov zamestnaných
na letisku. Pernek ako dedina nebol až
do septembra 1944 materiálne ničený
vojnou. Nemecký vojaci si chodili
od miestnych gazdov kupovať mlieko
a iné potraviny. Viacero Pernečanov
bolo zamestnaných na letisku, ako
kuchárky, stolári, krajčíri. V závere
vojny, keď sa blížila frontová línia
k nám, bolo letisko v Kuchyni
bombardované 20. septembra 1944
americkými lietadlami. V tom čase som
chodil vlakom do malackého gymnázia.
Keď sme na železničnej stanici
v Perneku čakali na vlak, zrazu sa nad
letiskom
objavili
bombardovacie
lietadlá, ktoré v postupných vlnách
zasiahli okrem letiska utekajúcich
Nemcov, vlak, prakticky celý pernecký
chotár aj s ľuďmi pracujúcimi na poli.
Všetci utekajúci mierili k Perneku, avšak
zrazu sa nad dedinou objavili ďalšie
lietadlá zvané Liberátori a tie pomocou
tzv. kobercového bombového útoku
likvidovali všetko, čo sa hýbalo. Mne sa
v tom momente podarilo ešte s jednou
študentkou ukryť v drevenej búdke
vo vinohrade, kde sme ležiac na zemi
sledovali, ako črepiny prederavujú
steny drevenej búdy. Vyviazli sme bez
zranení. Z obyvateľov Perneka zomrelo
vtedy okolo desať ľudí (spomínam na:
pani Jadrníčková – poštárka, Vendelín
Studenič, Viktor Geclér, dve malé deti
zo stanice, pani Čulenová, pani
Rešovská, Štefan Kotes, jeden sluha).
Samotná dedina bombardovaná nebola.
Ďalší zážitok z bombardovania bol
z apríla 1945, keď na Veľkonočný
pondelok
ruské
lietadlá
"Raty"
bombardovali dedinu. Predtým v noci
cez dedinu prechádzali maďarskí vojaci
PERNECKÝ SPRAVODAJ JANUÁR 2018

na vozoch s konským poťahom. Lietadlá
sa zjavili spoza Heštúna. Ja som bol
práve na ulici, keď som nemeckému
vojakovi pomáhal napojiť koňa. Keď
z lietadiel začali strieľať z guľometov,
dal som sa útek naším dvorom smerom
do humna. Medzitým lietadlá strieľali po
mne. Zhodili aj nejaké bomby, jedna
zasiahla strechu zadnej časti domu,
v zeleninovej záhradke zostal veľký
kráter po vybuchnutí bomby. Ja som
v behu ešte stihol zachytiť mladšieho
brata Lojzka. Schovali sme sa pod okraj
strechy susedových stodoly. Streľba
so zápalnými guľkami pokračovala,
jedna takáto črepina mi zasiahla chrbát,
zapálila kabát a poranila ma. Poranenie
nebolo, našťastie, hlboké. Od zápalných
striel sa postupne zapaľovali jednotlivé
stodoly pokryté slamou. V Perneku
vtedy zhorelo 27 stodôl, včítane našej,
kde sme mali v jame zakopané pred
frontou rôzne potraviny a cennosti.
Samozrejme všetky poľnohospodárske
stroje. 1. 4. 1945 bola zasiahnutá
bombou aj pernecká škola, pričom bolo
poškodené ľavé krídlo budovy. V tom
čase bola v tých priestoroch jedna
trieda nad vstupnou bránou.
Počas noci z 3. na 4. apríla 1945, keď
frontová línia prechádzala cez Pernek,
sme boli ukrytí vo veľkej pivnici
zapustenej do svahu, v časti obce
smerom k cigáňom, spolu s ďalšími
desiatkami Pernečanov, iní ľudia boli
zakopaní v lese na Krížnici. Do lesa si
ľudia zobrali najnutnejšie veci, kone
a kravy, ktoré im dávali na obživu
mlieko.
Svoje príbytky sme nechali napospas
vojnovým udalostiam. Nemeckí vojaci
ničili všetky objekty ako mosty,
vojenské bunkre, sklady zbraní,
na letisku v Kuchyni štartovaciu a
pristávaciu plochu pre lietadlá, aby
sťažili
postup
ruským
vojskám.
Pamätám
si
na
situáciu,
keď
podmínovali most na potoku pri našom
dome. Vzdušnou čiarou zopár metrov
bol novopostavený turbínový mlyn.
Majiteľ tohto mlyna pán Junás kľačal pri
moste a prosil nemeckých vojakov, aby
most nevyhadzovali do vzduchu, lebo
jemu sa tým zničí nový mlyn a príde
o všetko.
Prvé stretnutie s ruskými vojakmi sme
zažili v uvedenej pivnici, keď si prišli
vyberať mladé ženy na škrabanie
zemiakov. Ďalšie prekvapenie nás
čakalo po návrate domov: Na našom
dvore v poľnej kuchyni sa varil mladý
býček z našej stajne.

Dva
domy
od
nás,
u Zaičkov
(Juriškových), v šope boli schovaní
nemeckí vojaci. Rusi ich našli a mysleli
si, že ľudia z dediny ich skrývajú.
Všetkých chlapov z okolia dali nastúpiť
do radu a boli pripravení vykonať
popravu. Zachránil ich ruský poručík
bývajúci u Masarovičov, ktorý spoznal
Viktora Masaroviča a vedel, že sa len
v teň deň vrátili z úkrytu z lesa.
Počas našej neprítomnosti v domoch
rabovali naše majetky nielen vojaci
oboch strán, ale aj domáci Pernečania.
Mnohé ženy si neskôr nachádzali svoje
veci v iných perneckých domácnostiach.
Hneď po prechode frontu sa na dvore
v mlyne u Junása varila vo veľkom kotle
fazuľová polievka. Najesť sa mohol
prísť každý.
Spomeniem ešte, že po prechode
frontu, hneď na druhý deň a aj
po ďalšie dni, všetci chlapi sme museli
ísť dávať do poriadku letisko,
rozbombardovanú pristávaciu plochu,
aby mohli vojaci používať leteckú
techniku. Niektorí chlapi z obce zase
museli ísť stavať pontónové mosty na
rieku Moravu, kde boli vystavovaní
každodennému bombardovaniu.
Mnohých chlapov z Perneka prinútili
vojaci hnať za bojujúcimi jednotkami
dobytok, ktorý im slúžil ako potrava.
Domov sa vracali často až po mnohých
dňoch. Traduje sa príbeh staručkého
dedka z Kráľovej pri Senci, ktorý takto
za vojskom prišiel so svojimi volmi.
Pernečania ho presviedčali, aby nechal
voly ísť s vojakmi a on zostal schovaný
v Perneku. Nechcel, voly boli jeho
obživa, mal ich rád a povedal, že keď
zomrú oni, tak aj on.
Bolo úplne bežné, že v niektorých
domoch bývali ruskí dôstojníci. Aj
v našom dome bola zriadená vojenská
ošetrovňa. Ruský vojenský lekár spolu
so svojou báryšňou u nás bývali asi 2
mesiace a poskytovali ošetrenie
vojakom prechádzajúcim cez Pernek.
Veľká skriňová sanitka parkovala u nás,
šofér Iljuša často robil výjazdy
do susedného Rakúska, aby doviezol
dobré víno či iné nakúpené veci.
Keď bola oficiálne ohlásená druhá
svetová vojna za skončenú môj krstný
otec Viktor Masarovič povedal, že
na tento deň až do smrti nebude
pracovať a viacero chlapov sa k nemu
pridalo.

Aké je tvoje životné motto?

Je veľmi jednoduché a prevzal som si
ho od mojej mamy, ktorá ma vždy
viedla k tomu, aby som veci, ktoré
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môžem urobiť dnes, neodkladal na
zajtra. Vyžadoval som to aj od svojich
kolegov v práci, detí a teraz vnúčat.
A ešte jednej zásade som bol celý život
verný. V každej situácií som sa snažil
dosiahnuť svoje maximum. Stále som
hľadal a hľadám niečo, čím môžem
prispieť tejto spoločnosti, či rodine.

Môžem povedať, že som šťastný človek.
môjho najmladšieho syna nám pán
Na druhej strane prežil som veľmi veľa
prelát Richter krstil u nás doma
zriadení, ktorým som sa musel
v obývačke.
prispôsobovať. Jeden deň katolík, druhý
Mám veľkú rodinu, troch synov
deň komunista. Mám pocit, že bez mojej
8 vnúčat, 9 pravnúčat. Všetci mi robia
veľkej snahy ma vždy niekto vyniesol do
veľkú radosť. Teším sa, že mám aj
nejakej funkcie.
pokračovateľov v lekárskom fachu.
Ako chlapec som miništroval, v Perneku
Najmladší syn je lekár, kráčajúci v
som zakladal SZM, na škole som vždy
mojich šľapajách, vnučka
Katka
Keby si mohol prežiť svoj život znova,
bol nejaký triedny funkcionár, pracoval
končí medicínu. To sú všetko benefity
čo by si urobil inak?
som v zdravotníckych odboroch. Pritom
vyrastajúce z perneckých koreňov.
Celý život som svoju prácu robil
som mal stále na vedomí, že som veriaci
s veľkou láskou a nadšením. Miloval
človek. Potom to často dopadalo tak, že
som svoju rodinu. V práci som sa tešil
v živote a pri výchove synov sa hľadali
Ing. Zuzana Zajičková
domov a doma som sa tešil do práce.
rôzne kľučky a kompromisy napríklad
_______________________________________________________________________________________________________
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Mária Šrámková
Štefan Ivanič
Vladimír Gecler
Anna Malíková
Boris Liček
Mária Masarovičová
Vojtech Baláži
Eva Petríková
Jolana Prokopová
Uzatvorili manželstvo :
Lucia Bakošová, Rastislav Kučera
Miroslava Marková, Jozef Wyka
Kristína Prokopová, Rastislav Volek
Najstarší občania:
Žena:
Muž:

Mária Zaičková, 91 r. (Na barinách)
Martin Zaiček, 90 r.

Ján Gecler
70
rokov Cecília Kyseláková
Igor Žiak
Ing.Miroslav Truc
Zdenka Lacková
Anna Bartalská
Eva Karovičová
Viera Bartalská

Naši neplatiči
Uvádzame neplatičov miestnych daní a poplatkov nad 165 €, ktorí
sa nesnažia si svoje podlžnosti voči obci nijako riešiť. V tomto
zozname nie sú občania, ktorí síce majú dlh, ale majú dohodnutý
splátkový kalendár a podľa neho postupne splácajú dlžnú čiastku.
Alojz Szalay

685,79 €

František Poncer

801,97 €

Počet obyvateľov k 31.12.2017: 891
(z toho: ženy 463, muži 428)
Vydavateľ: Obecný úrad Pernek, Pernek 48, 900 53 Pernek, IČO: 00 305 014, tel.: 034/77 84 246. Spravodaj zostavili: Ing. Zuzana Zajičková MBA,
Ing. Martin Ledník, František Bokes.
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