Vážení spoluobčania,
doznievajú v nás pocity prežitých Vianoc, sviatkov, ktoré sa síce každoročne
opakujú, ale ich atmosféra a kúzlo nás vždy znova a znova strhnú. Kalendár nám
neúprosne hovorí, že sme na prahu ďalšieho roka. Možno s určitou dávkou
nostalgie hodnotíme a spomíname na prežitý čas, ktorý už nevrátime. Pre mňa
osobne to bol rok veľmi náročný, plný pracovných výziev, učenia sa, nových
skúseností, ale niekedy aj rozčarovania. Taký je ale život, pestrý. Som rád, že
mám okolo seba ľudí, ktorí sa snažia svojím konštruktívnym prístupom zlepšovať
a skrášľovať našu obec a život v nej. Vyjadrujem vám za to úprimnú vďaku.
Stojíme na prahu nového roka a veríme, že bude lepší a krajší ako ten predchádzajúci. Do roku 2020 vám v mene
svojom, v mene pracovníkov Obecného úradu, ako aj všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva prajem veľa
šťastia, zdravia, sily, pokoja a harmónie.
Váš starosta

Krátky návrat do roka 2019
Investičné aktivity obce
Kanalizácia

Z Environmentálneho fondu obec získala finančné
prostriedky vo výške 179 633,64 €. Spolufinancovanie
obce bolo 9 454,42 €.
Ako možno vidieť, dielčie prideľované dotácie
na kanalizáciu sú vzhľadom na celkový rozpočet, ktorý
je stanovený na približne 6 500 000 €, veľmi nízke.

V roku 2019 sme pokračovali v prácach na dolnom
konci po ľavej strane v smere od Malaciek, konkrétne
od domu číslo 8 po dom číslo 24. Bola realizovaná Stoka
„A“ v dĺžke 265,9 m. Na tomto úseku bolo
vybudovaných 17 kanalizačných odbočiek. Ďalej sa
vybudovala časť Stoky „AC“ v dĺžke 65 m, ktorá vedie
od súpisného čísla 1 po číslo domu 5. Na Stoke „AC“
boli vybudované štyri kanalizačné odbočky.
Nie na celom úseku bolo možné strojovo realizovať
výkopové práce, vzhľadom na kríženie sa, respektíve
súbeh trás s podzemnými vedeniami. V týchto miestach
bolo nutné výkopy robiť ručne.
Po ukončení zásypu ryhy sa robila spätná úprava
poškodených povrchov komunikácií a spevnených plôch
za použitia zámkovej dlažby.
Celkové náklady na tieto práce boli 189 088,06 €.
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Rekonštrukcia domu smútku
Takmer po päťdesiatich rokoch od postavenia domu
smútku sme sa v jeseni 2018 pustili do jeho
rekonštrukcie. Práce boli dokončené po deviatich
mesiacoch, s technickou prestávkou počas zimného
obdobia. V rámci tejto komplexnej rekonštrukcie sa
obnovil exteriér aj interiér objektu.
Boli vymenené okná, dvere, strešná krytina, žľaby,
zvody, dlažba. Spravili sa omietky a vonkajšia fasáda,
vymenil a predĺžil sa prístrešok.
V interiéri sa robil nový sadrokartónový strop, nová
elektroinštalácia, voda. Vysekali sa pôvodné obklady,
pretože budova rokmi klesla a dlažba bola krivá
a popraskaná. Boli osadené nové stropné svietidlá
a výhrevné infražiaričové telesá, ktoré vydávajú teplo
okamžite.
Zabudovalo
sa
nové
ozvučenie.
Zrekonštruovali sa toalety.
V roku 2018 obec Pernek investovala do rekonštrukcie
domu smútku 44 760,66 €. V roku 2019 to bolo
44 328,65 €. Spolu teda rekonštrukcia domu smútku
vyšla na 89 089,09 €. Ako sme písali už vo vlaňajšom
Spravodaji, na rekonštrukciu sme v minulosti žiadali
financie v rámci Programu rozvoja vidieka. Žiaľ,
bezúspešne. Vzhľadom na viaceré závažné technické
problémy, ktoré na tejto budove už boli, sme sa rozhodli
financovať práce z vlastných prostriedkov.
Rozsiahla rekonštrukcia dodala domu smútku krajší
a modernejší vzhľad. Vytvorilo sa tak dôstojné miesto
na poslednú rozlúčku s našimi blízkymi.

Revitalizácia priestoru pri dome smútku
Obec Pernek sa tento rok zapojila do výzvy
Bratislavského samosprávneho kraja na podporu
životného prostredia a rozvoja vidieka. Získali sme
finančné prostriedky na revitalizáciu priestoru pri dome
smútku.
V rámci tohto projektu sa namiesto pôvodnej už veľmi
opotrebovanej asfaltovej plochy položila zámková
dlažba. Plochy priliehajúce k domu smútku a ku kostolu
boli vyrovnané a vysiate trávou. Na zachytávanie
dažďovej vody zo strechy domu smútku sa vybudovala
vsakovacia jama. V parku za budovou hasičskej
zbrojnice boli osadené lavičky z agátového dreva
a vysadené nové dreviny, jarabina vtáčia a lipa
malolistá.
Na projekt Revitalizácia priestoru pri dome smútku sme
získali dotáciu 7 750 €. Celkové náklady na projekt boli
11 739,59 €. Spolufinancovanie obce bolo vo výške
3 989,59 €.
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Vybudovanie Fit-parku a osadenie
mobiliáru v priestore záhrady bývalej
Drevenice
Vďaka finančnej podpore Nadácie SPP sa tento rok
podarilo revitalizovať záhradu bývalej Drevenice,
vybudovať tu Fit-park a osadiť mobiliár (lavičky,
smetné koše). Záhrada bola zanedbaná a zarastená
náletovými drevinami a kríkmi. V prvom kroku sme
vypílili náletové dreviny, vytrhali pne a korene, vykonali
terénne úpravy. Ďalej sa vybetónovali pätky, na ktoré
sa osadila workoutová zostava a prvky vonkajšieho
fitnessu. Urobili sme finálnu úpravu pôdy a výsev
trávnika. Posledným krokom bolo osadenie lavičiek
a smetných košov.
Celková výška investície činila 11 257,10 €, z toho
finančná podpora z Nadácie SPP bola 10 080,00 €
a spolufinancovanie obce bolo vo výške 1 177,10 €.
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Časť prác, čistenie priestoru, príprava pôdy a výsev
trávnika, osadenie lavičiek a smetných košov, sa
realizovali formou brigád.
Týmto by sme sa radi poďakovali všetkým, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom podieľali na realizácii tohto
projektu. Veríme, že sme vybudovali priestranstvo
nielen na športové aktivity, ale aj na príjemné
stretávanie sa občanov.

Merače rýchlosti
Od spoločnosti CRH (Slovensko) a.s. (cementáreň
Rohožník) sme získali finančný dar 4 000 €
na zakúpenie 2 ks meračov rýchlosti, ako kompenzáciu
za zvýšenú intenzitu premávky počas rekonštrukcie
cesty Rohožník-Malacky. Tieto merače boli inštalované
na obchádzkovej trase, jeden na vstupe od Malaciek a
druhý na vstupe od Kuchyne. Je možné z nich robiť
štatistiky intenzity prejazdu vozidiel a prekračovania
rýchlosti. Ich výstupom chceme podoprieť aj naše
ďalšie plánované kroky spojené so zvyšovaním
bezpečnosti dopravy v našej obci.

Technika na zimnú údržbu chodníkov
V roku 2018 nadobudla účinnosť novela Zákona
o pozemných komunikáciách. Podľa tejto novely prešla
povinnosť starať sa o údržbu chodníkov na ich
vlastníkov alebo správcov. Obec Pernek má
vo vlastníctve cca 4 km chodníkov, pričom všetky vedú
pozdĺž ciest II. triedy. Zimnú údržbu týchto chodníkov
je možné bez náležitej techniky zabezpečiť len veľmi
problematicky.
V rámci
individuálnych
dotácií
Bratislavského samosprávneho kraja sme podali
žiadosť o podporu formou dotácie vo výške 5 000 €.
Táto žiadosť bola vyhodnotená ako neúspešná. Preto
sme sa rozhodli zakúpiť techniku, t. j. malotraktor
s posýpačom a snežným pluhom, z vlastných zdrojov.
Pri traktore bola limitujúcim faktorom jeho šírka.
Podarilo sa nám zaobstarať traktor s celkovou šírkou
105 cm a dobrou ovládateľnosťou. Náklady na jeho
kúpu boli 16 800,00 €.
V budúcnosti plánujeme k nemu dokúpiť ďalšie
prídavné zariadenia, aby bolo jeho využitie čo
najefektívnejšie počas celého roka.

Škola
Investovali sme do najnutnejších opráv v budove
a v areáli školy. Práce sa dotkli hlavne škôlkarskej časti,
kde sa vykonali oprava omietok a maľovanie v triedach.
Čo sa týka exteriéru, vo vjazde do areálu školy sa
položila nová zámková dlažba. Na školskom dvore sa
opravili časti, kde nastal pokles dlažby.
Viac o týchto prácach sa dozviete v príspevku pani
riaditeľky školy.
Náklady na opravy boli 4 467,30 €.
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Sociálne zariadenia v budove
telovýchovnej jednoty
V rámci
dotačnej
schémy
Územné
dotácie
Bratislavského samosprávneho kraja naša obec získala
dotáciu vo výške 2 409,00 € na projekt Obnova
sociálneho zariadenia v budove telovýchovnej jednoty.
Pôvodné sociálne zariadenia boli už vo veľmi zlom
technickom stave. Podarilo sa zrekonštruovať pánske
a dámske toalety, dať nový obklad a dlažbu, nové
toaletné misy, umývadlá a novú elektroinštaláciu.
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V sprchách sa namontovali nové sprchové systémy
a batérie.
Celkové náklady na tento projekt boli 2 577,20 €,
spolufinancovanie obce bolo vo výške 168,20 €.

Z toho dôvodu bude obec hľadať ďalšie možnosti
získania finančných prostriedkov na dofinancovanie
celého projektu rekonštrukcie hasičskej zbrojnice.

Vizualizácia novej budovy hasičskej zbrojnice
Pred rekonštrukciou

Po rekonštrukcii

NEÚSPEŠNÉ ŽIADOSTI


Podané žiadosti na dotácie
na rok 2019
Ako ste sa mohli dozvedieť v predchádzajúcej časti,
v roku 2019 sme využili na budovanie a skrášľovanie
našej obce 5 rôznych dotačných schém či možností.
Celkovo sme z takto získaných externých zdrojov
financovali práce za 203 872,64 €.
Ešte v roku 2018 sme sa zapojili do výzvy Prezídia
hasičského a záchranného zboru na poskytnutie dotácie
na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice. Žiadali sme
maximálnu možnú sumu 30 000 €. Žiaľ, táto žiadosť
bola vyhodnotená ako neúspešná. V roku 2019 sme
žiadosť zopakovali.
V posledných dňoch minulého roka sme dostali
vyrozumenie o odsúhlasení tejto dotácie pre Pernek.
Tieto prostriedky môžu byť na daný účel použité do
31. 12. 2023.
Na jednej strane sa tešíme spolu s našimi hasičmi, na
druhej strane si uvedomujeme, že výška poskytnutej
dotácie nepokryje celú plánovanú rekonštrukciu.
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Rozvoj futbalu

Z dotačnej schémy Bratislavského samosprávneho
kraja sme žiadali dotáciu 1 881,60 € na rozvoj futbalu.
Žiaľ, táto žiadosť bola minulý rok vyhodnotená ako
neúspešná.


Technika na údržbu chodníkov

Ako už bolo zmienené, v rámci individuálnych dotácií
Bratislavského samosprávneho kraja sme žiadali
financie na zaobstaranie techniky na údržbu chodníkov
v čiastke 5 000,00 €. Aj táto žiadosť bola zamietnutá.


Rekonštrukcia verejného osvetlenia

Už druhýkrát sme sa zapojili do výzvy Ministerstva
financií. Žiadali sme dotáciu v hodnote 15 000,00 €
na rekonštrukciu a modernizáciu časti verejného
osvetlenia. Žiadosť nebola úspešná.
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Podujatia organizované obcou
Čistý chotár - Takmer päťdesiat dobrovoľníkov v chotári dediny vyzbieralo približne 5 ton odpadkov. Z čoho
veľkú časť tvorili pneumatiky. Po práci sme si pochutili na výbornom guláši od našich poľovníkov.

Vítanie novonarodených občanov
Stavanie mája - Zahájili sme tradíciu stavania mája
v lokalite areálu Drevenice. Niektorí nostalgicky
spomínali na roky, keď bol máj pred budovou
Obecného úradu, ale nostalgiu určite prevážila
bezpečnosť všetkých z nás a hlavne detí.

Deň matiek
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Pernecký permoník
Posedenie dôchodcov –

Urobili sme to inak.

Spoločne sme si pripomenuli jubilantov s okrúhlym
výročím.
Starosta
obce
každému
jubilantovi
zagratuloval a odovzdal malý pripomienkový darček.

Návštevy wellness - Počas letných mesiacov sme
organizovali spoločné návštevy wellness centier. Obec
prispela dôchodcom na wellness sumou 5 €.

Hodová zábava

Gulášmajster spod Heštúna
Mikuláš
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Čo chystáme na rok 2020
Plán zasadnutí Obecného
zastupiteľstva
02. 03. 2020 Pondelok
04. 05. 2020 Pondelok
29. 06. 2020 Pondelok
07. 09. 2020 Pondelok
26. 10. 2020 Pondelok
14. 12. 2020 Pondelok
Začiatok o 18.00

Plán zasadnutí Komisie
pre výstavbu, životné
prostredie a dopravu
17.02. 2020
20. 04. 2020
15. 06. 2020
24. 08. 2020
12. 10. 2020
30. 11. 2020

Pondelok
Pondelok
Pondelok
Pondelok
Pondelok
Pondelok

Občania, ktorí majú v pláne podávať oznámenie alebo
žiadosť, ktorá je smerovaná na Komisiu pre výstavbu,
životné prostredie a dopravu je vhodné využiť termíny
jej stretnutia, aby ste nemuseli čakať do nasledujúceho.
Tak ako v minulých rokoch je nutné na úvod tejto časti
poznamenať, že viacero naplánovaných vecí závisí
od úspešnosti projektov, ktoré sme vypracovali alebo
vypracúvame v rámci rôznych možností dotácií.

V rámci tejto dotácie by sa vykonala aj oprava chodníka
do starého cintorína a zostávajúca časť priestranstva pri
kostole. Trochu sme pozastavili opravy plotu cintorína,
ktoré by logicky nadväzovali na túto rekonštrukciu
plochy pri kostole.

Banský náučný chodník
História Perneka je úzko spätá s ťažbou nerastných
surovín a práve v tejto oblasti pociťujeme veľký
informačný dlh všetkým návštevníkom. Chceli by sme
vybudovať náučný chodník, ktorý povedie do lokality
Starých baní. Na tento účel chceme žiadať prostriedky
v rámci
dotačnej
schémy
Územné
dotácie
Bratislavského samosprávneho kraja.

Revitalizácia priestranstva na dolnom
konci po výkopových prácach
Ideme žiadať finančné prostriedky na obnovu
a skrášlenie pásov medzi chodníkmi a cestou v časti
obce, kde je ukončená pokládka kanalizačného potrubia.

Zariadenie na prevádzku letného kina
Investičné zámery obce viazané na
dotácie:
Kanalizácia
Z prostriedkov Environmentálneho fondu žiadame
dotáciu 187 168,00 € na výstavbu ďalšej etapy
kanalizácie. Z týchto prostriedkov a z 5-percentného
spolufinancovania obcou by sme chceli položiť
kanalizáciu v dĺžke 257 metrov, od súpisného čísla 24
smerom k Obecnému úradu.

Kompostéry
Na Environmentálnom fonde máme podanú žiadosť
o dotáciu 22 800,00 € na zaobstaranie kompostérov pre
domácnosti. V prípade úspešnosti je taktiež potrebné
počítať s 5 % spolufinancovaním obcou.
Kompostovaním biologicky rozložiteľného odpadu a nie
vhadzovaním do nádoby na komunálny odpad, vieme
radikálne znížiť množstvo netriedeného komunálneho
odpadu, a tým znížiť aj svoj ročný poplatok za
komunálny odpad.

Chodníky
Ďalej plánujeme žiadať dotáciu vo výške 30 000,00 €
z MAS Podhoran, ktorého je Pernek členom, na
rekonštrukciu chodníka od súpisného čísla 98 po súpisné
číslo 110, je to časť od kuchynskej križovatky po faru.

Vypracovávame projekt na technické vybavenie letného
kina.
Pozorne budeme sledovať aj ďalšie výzvy
a zvažovať opodstatnenosť zapojenia sa do nich.

Investičné zámery obce hradené plne z
vlastných zdrojov:
Okrem už zmieňovaných projektov, na ktoré žiadame
dotácie, by sme chceli v roku 2020 zrekonštruovať časť
verejného osvetlenia. Keďže sa nám v minulosti
nepodarilo získať dotáciu na daný účel, vyčlenili sme
v rozpočte čiastku 20 000,00 € na túto rekonštrukciu.
Prioritne chceme vymeniť 52 kusov najmenej úsporných
100-wattových svietidiel za úsporné LED osvetlenie.
Spolu so svietidlami by sa vymenili aj výložníky
a rozvádzač.
Ďalej chceme pokračovať v opravách a investíciách
v škole. V triedach a chodbách ZŠ chceme znížiť stropy
a triedy vymaľovať. Taktiež plánujeme v kuchyni ZŠ
nainštalovať výkonné odsávanie pár, ktoré tam veľmi
chýba.
Nutná je aj oprava strechy na garáži v areáli
poľnohospodárskeho družstva. Opravu si taktiež
zaslúžia niektoré obecné cesty.

Výber
dane
z
nehnuteľnosti,
dane
za
psa
a
poplatkov
za prenájom hrobových miest v hotovosti na rok 2020 sa začne 1. 4. 2020 na Obecnom úrade.
Od 1. 1. 2020 je platné nové VZN o miestnej dani z nehnuteľnosti na území obce Pernek.
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Plánované podujatia v roku 2020

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún
Júl august
September

Fašiangová
zábava
25. 1. 2020
organizuje
Dobrovoľný
hasičský zbor
Detský karneval
organizuje škola
Privítanie
novonarodených
detí
Čistý chotár
Odomykanie
studničiek
Stavanie mája
organizuje
Dobrovoľný
hasičský zbor
a obec
Vatra
organizuje
Dobrovoľný
hasičský zbor
Deň matiek
Pernecký
permoník
(deň detí)
Návštevy
wellness
Gulášmajster
spod Heštúna

Október

Posedenie
dôchodcov

November

Hodová zábava

December

Mikuláš
Vianočná
besiedka
organizuje škola
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Syn nášho bývalého riaditeľa školy
a rektora oslávil 100 rokov
V roku 1919 prišiel na základe pozvania predstaviteľov
obce robiť riaditeľa školy a zároveň rektora (organistu)
pán Ján Vojtech. Jeho syn
Jozef v roku 2019 oslávil
krásne životné jubileum
100 rokov. S neskutočne
vitálnym a rozhľadeným
pánom sme sa stretli
v prvých dňoch tohto roka.
Vďaka jeho spomínaniu na
dvadsať
rokov
života
v Perneku
sme
sa
dozvedeli
veľmi
veľa
zaujímaných
informácií
z našej histórie, ktoré
budú
spracované
v pripravovanej knihe o Perneku.
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Z nášho perneckého života
Základná škola s materskou školou Pernek
ďakuje...
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pernek vyslovuje touto cestou
poďakovanie Obecnému úradu v Perneku a občanom obce
za podporu činnosti školy v roku 2019.
Ďakujeme všetkým zamestnancom Obecného úradu
Pernek i Obecnému zastupiteľstvu za pomoc a celoročný
ústretový prístup k riešeniu každodenných problémov
a potrieb školy, v neposlednom rade za finančné
zastrešenie rozsiahlych rekonštrukčných prác pri
vymaľovaní priestorov materskej školy v spolupráci
s firmou HURBAN – Stavebný team, s. r. o., počas letných
prázdnin.
Vám, vážení občania, rodičia a priatelia školy, srdečne
ďakujeme za podporu a pomoc, ktorú sme pocítili nielen
pri účasti na školských podujatiach, akými boli Fašiangový
karneval, 10. Školský ples, Šarkaniáda, Svetielkový
sprievod, Vianočná besiedka a na kultúrnych programoch
v KD Pernek, ale aj pri zbere starého papiera, v ktorom
sme dosiahli veľmi pekné výsledky.
V škole sme uskutočnili i mnoho mimovyučovacích aktivít,
ktorým zostávame verní do budúcnosti: divadelné
a hudobné predstavenia, Deň Zeme, Deň mlieka, oslava
MDD, škola v prírode, školské výlety, Deň hasičov
v spolupráci
s DHZ
Pernek,
pečenie
a zdobenie
medovníčkov, Mikuláš, darčeky od Ježiška. Dokonca k nám
zavítala detská ombudsmanka, pani Viera Tomanová.
Naďalej sme zapojení do programov Školské mlieko,
Školské ovocie, ako aj do ekologického projektu Zbieram
baterky. Triedením odpadu posilňujeme v deťoch
environmentálne povedomie.
Naše úprimné poďakovanie patrí aj pani učiteľke
materskej školy Pernek, Mgr. Marcele Petríkovej, za
dlhoročnú svedomitú prácu. Želáme jej veľa úspechov
a šikovných žiakov v jej novom pôsobisku.
Veríme, že vzájomná spolupráca a pozitívne vzťahy budú
prevládať aj v nasledujúcom období, a želáme vám
všetkým pevné zdravie a mnoho šťastných chvíľ v roku
2020!
Mgr. Silvia Hricová
riaditeľka ZŠ a MŠ Pernek
PERNECKÝ SPRAVODAJ JANUÁR 2020
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Hasiči
Vážení spoluobčania,
na úvod vám chcem v mene dobrovoľného hasičského zboru obce Pernek popriať v novom roku veľa zdravia, šťastia
a božieho požehnania.
V roku 2019 sa DHZ obce Pernek podieľal na rôznych
tradičných kultúrno-spoločenských podujatiach alebo ich
priamo organizoval. Začiatkom roka to bola účasť na akcii
Čistý chotár, ďalej Stráženie božieho hrobu počas
veľkonočných sviatkov, Stavanie mája v areáli bývalej
drevenice, Kladenie venca k pomníku padlých a Pálenie
partizánskej vatry na Skalke. Našim najmenším spoluobčanom
bola odprezentovaná hasičská technika a pri príležitosti Dňa
detí v Sádku si mohli deti vyskúšať hasičský útok s vodou.

V uplynulom roku DHZ Pernek eviduje 8 výjazdov.
V katastri našej obce hasiči zasahovali pri požiari trávnatého
porastu, pomocou vriec s pieskom zabránili vybreženiu potoka,
odstraňovali následky dopravnej nehody a dvakrát likvidovali
požiar v objektoch.
Na základe požiadavky z Krajského riaditeľstva Hasičského
a záchranného zboru DHZ Pernek zasahoval pri rozsiahlom
požiari skládky odpadu v Zohore, pomocou čerpacej techniky
odčerpával vodu zo zatopených priestorov po prívalových
dažďoch v obciach Plavecký Štvrtok a Láb, podieľal sa na
likvidácii požiaru vo vojenských lesoch.

Na záver vás chcem všetkých požiadať, keďže je vykurovacia sezóna v plnom prúde, aby ste dbali na dodržiavanie
pravidiel požiarnej ochrany vo vašich obydliach. Hlavne udržujte vykurovacie zariadenia a komínové telesá v dobrom
technickom stave. Zabezpečte ich pravidelné čistenie. Kúrte správnym palivom, palivo a popol vhodne skladujte, čím
zabezpečíte, že sa nestanú zdrojom požiaru.
Ing. Miroslav Bokes
referent mládeže

PERNECKÝ SPRAVODAJ JANUÁR 2020
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Poľovné združenie Podhorák - časť Pernek
Celý rok 2019 sa poľovníci snažili čo najlepšie si plniť povinnosti vyplývajúce z výkonu práva
poľovníctva. Taktiež riešili úlohy, ktoré im zadal Obvodný lesný úrad v Malackách alebo hlavný veterinár
SR.
Na jar sa každoročne koná akcia Čistý chotár. Pravidelne sa na nej aktívne zúčastňujú aj perneckí poľovníci, pretože ani
nám nie je ľahostajné, ako vyzerá príroda okolo nás.
Prvého júna sa niektorí členovia združenia podieľali na organizovaní Dňa detí.
V júli sme zorganizovali tradičné posedenie v Sádku. Uvarili výborný guláš a upiekli rebrá z diviaka, ktoré sa tešia
mimoriadnej obľube u všetkých návštevníkov. Takisto ako tombola, ktorá je každým rokom bohatšia.
Na prelome októbra a novembra a v decembri poľovníci pomáhali strážiť oziminu pred premnoženou vysokou zverou, ktorá
robí veľké škody na obilí. Požiadala ich o to firma Agropartner z Plaveckého Podhradia, ktorá obhospodaruje polia v našom
chotári.
26. decembra sa členovia a kandidáti poľovného združenia stretli v kutúrnom dome, aby uzavreli rok 2019.
Stanislav Šimuna - osvetový referent PZ

Pernecké pozemkové spoločenstvo v roku 2019
V uplynulom roku v činnosti Perneckého pozemkového spoločenstva (PPS) dominovala ťažba na lesných pozemkoch
spoločnej nehnuteľnosti v katastrálnom území Pernek.
V úvode môjho príspevku zdôrazňujem, že sa táto ťažba vykonávala:
a) podľa schváleného programu starostlivosti o lesy;
b) na základe riadne uzatvorenej kúpnej zmluvy so spoločnosťou DREVIA, s. r. o.;
c) pod dohľadom odborného lesného hospodára Ing. Juraja Galbavého.
Ťažba sa uskutočnila podrastovým hospodárskym spôsobom. Na strmom svahu Heštúna musela spoločnosť DREVIA,
s. r. o., využiť moderné a výkonné mechanizmy, aby ťažbu zvládla.
Celkom PPS predalo spoločnosti DREVIA, s. r. o., 2 715 m3 drevnej hmoty rôznej kvality, za ktorú pribudla na bankový účet
PPS primeraná suma. Okrem toho si mohli prihlásení podielnici odkúpiť od spoločnosti DREVIA, s. r. o., po 8 m3 palivového
dreva za prijateľnú cenu.
Skúsenosti so spoločnosťou DREVIA, s. r. o., v r. 2019 boli natoľko uspokojivé, že sa výbor PPS rozhodol uzatvoriť s touto
spoločnosťou kúpnu zmluvu o predaji dreva na pni aj na prebiehajúcu zimnú sezónu.
Pre podielnikov, ktorí v nedávnej histórii nepredali významnú časť svojich podielov, bude tržba za predané drevo zdrojom
ich dividend v tomto roku. Po dlhých rokoch – konečne.
Osobitnou aktivitou PPS bol predaj palivového dreva zo zbytkov po ťažbe, a to samovýrobou, resp. samozberom. Aj keď
výbor PPS musel na tento účel zriadiť virtuálnu registračnú pokladnicu pre registráciu tržieb v hotovosti a zakúpiť prenosnú
tlačiareň na tlač bločkov, konečný efekt stál zato. „Samozberači“ získali za výhodnú cenu palivové drevo, a pritom uvoľnili
prirodzené zmladenie. Spokojnosť bola na oboch stranách.
Táto akcia bola otvorená aj pre obyvateľov Perneka, ktorí nie sú členmi PPS. Rozdiel voči podielnikom bol iba v cenách.
PPS určite hodlá samovýrobu, resp. samozber, umožniť aj v r. 2020.
Najvýznamnejším prijatým uznesením zhromaždenia PPS, ktorého zasadnutie sa uskutočnilo dňa 23. 6. 2019, bolo
schválenie nového znenia Zmluvy o spoločenstve so zapracovanými zmenami podľa zákona č. 110/2018 Z. z.
Záverom si dovoľujem v mene výboru PPS zaželať podielnikom PPS, obyvateľom Perneka, víkendovým hosťom,
spolupracovníkom a obchodným partnerom PPS úspešný rok 2020.
Ing. Vladislav Chaloupka - predseda Perneckého pozemkového spoločenstva
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Clogging, ktorý patrí k stepovým
druhom tanca, sa začal rozvíjať
v Severnej Karolíne. Významným
spôsobom k tomu prispel Bill
Nichols, v Amerike známy ako
„starý otec cloggingu“. Spísal názvoslovie a techniku,
podľa ktorej sa clogging vyučuje. Bol 7-násobným
majstrom sveta v cloggingu a zástancom myšlienky, že
ak sa človek chce niečo naučiť, má dostať túto
možnosť.

V siedmom roku fungovania FlashTaps Cloggers sa
nám dostalo nesmiernej cti a prišla nás podporiť dcéra
Billa Nicholsa, Simone Nichols Pace. Nielenže nám
priniesla novú choreografiu a naučila nás nové kroky,
ale bola pre nás aj skvelou motiváciou. Pretancovali
sme s ňou týždeň v Perneku, dve hodiny denne. Bola
som nesmierne hrdá na mojich malých aj veľkých
Pernečanov, ktorí neúnavne trénovali a dokázali
Simone, že k nám až z Južnej Karolíny neprišla
zbytočne. Týždeň sme zakončili zatancovaním novej
choreografie v areáli Drevenice. Zvyšok roka sme tiež
pracovali na nových tancoch, ktoré sme priebežne
predstavovali na rôznych vystúpeniach v Perneku
a jeho okolí. Taktiež som skúsila pracovať aj
s najmenšími, čím nám pribudli medzi tanečníkov aj
škôlkari.
Naďalej
platí
to, čo aj na
začiatku vzniku
našej skupiny.
Sme tu vždy
k dispozícii pre
každého, kto by
chcel clogging
skúsiť.

„Sme tanečná škola JUNIOR
BREAKERS
a venujeme
sa
tanečnému
štýlu
Breaking
(Breakdance). Pôsobíme na Záhorí,
konkrétne v obciach Jablonové,
Pernek,
Kuchyňa
a Sološnica.
Momentálne má naša skupina vyše 80 členov a našou
hlavnou prioritou je učiť deti tento akrobatický tanec
a rozvíjať ich osobnosť.“ Asi takto by som odpovedal
na otázku, kto sme a čo robíme.
Tento školský rok budeme oficiálne oslavovať 5. sezónu
nášho fungovania a som na to všetko hrdý, hlavne keď
vidím, ako sa deti zlepšujú. V roku 2010 som si ako
mladý chalan upratal garáž, kúpil si linoleum, ktoré
slúžilo ako tanečná podlaha, a začal som trénovať.
Z garáže som sa vytrénoval až na veľké pódiá.
Vytvoriť tanečnú skupinu a dať deťom možnosť
tancovať Breakdance priamo vo svojej škole, ukázať im
ako sa telesne a duševne rozvíjať v tejto prehnane
elektronickej dobe - to je moja cesta, ktorú som si ako
tanečník zvolil a viem, že dnes som ešte stále len na
začiatku. Momentálne pôsobíme ako tanečný krúžok na
základných školách. Mojím ďalším cieľom je otvoriť
oficiálnu tanečnú školu, ktorá bude mať svoje vlastné
sídlo.
V obci Pernek je tanečný krúžok Breakdance už
3. školský rok. Tréningy prebiehajú každý štvrtok
v telocvični ZŠ Pernek a momentálne fungujú
2 skupiny. 1. skupina sú škôlkari a 2. skupina sú školáci
ZŠ. Okrem tréningov chodíme vystupovať napríklad na
Deň matiek, na Vianočné posedenie a podobne.

Okrem tanečného krúžku, ktorý prebieha pravidelne na
základných školách, organizujeme rôzne akcie ako
napr. Vianočné posedenie, súťaž Junior Breakers
Battle, detské letné tábory a podobne. Na týchto
akciách majú deti možnosť spoznať sa navzájom, vidieť
tanečníkov z iných škôl a tiež spoznať profesionálnych
tanečníkov.

V prípade záujmu si môžete pozrieť naše vystúpenia
alebo nás kontaktovať aj cez facebookovú stránku
FlashTaps Cloggers.

Do budúcna máme veľa plánov a chceme sa ďalej
zlepšovať. Naším hlavným cieľom však vždy ostáva dať
deťom možnosť trénovať a rozvíjať tak svoju slobodnú
osobnosť.

Monika Ledníková - vedúca tanečnej skupiny

Juraj Bujna - vedúci tanečnej skupiny

PERNECKÝ SPRAVODAJ JANUÁR 2020

12

ODPADY

Rozkopávky verejných komunikácií

Množstvo vyprodukovaného
odpadu je dnes téma, ktorú
rieši
celý
svet.
Tento
celosvetový
problém
sa
dotýka každého z nás či už
z pohľadu
zodpovednosti
voči životnému prostrediu, osvojovaniu si návykov
separovania, alebo z pohľadu financií.
Od tohto roku sme boli nútení pozmeniť politiku
vyberania poplatkov za odpad a zvýšiť poplatky za
komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Možno by
sme to nemali ani nazývať zvýšením poplatkov, lebo
v skutočnosti sa len vraciame približne na výšku
ročných poplatkov, ktoré tu boli pred tromi rokmi. Teda
v čase, keď sme prechádzali na systém plomb. Vybrané
poplatky nám prestali pokrývať sumu, ktorú nám
zberová spoločnosť fakturuje za túto službu.
Bolo to sčasti spôsobené nútenou zmenou
poskytovateľa tejto služby. V polovici minulého roka
sme museli hľadať novú firmu na zabezpečovanie
odvozu komunálneho odpadu. Táto zmena so sebou,
bohužiaľ, niesla aj zvýšenie nákladov na túto službu.
Druhým významným dôvodom zvýšenia celkových
nákladov na odpady pre našu obec bola skutočnosť, že
výrazne stúpol zákonný poplatok, ktorý sa odvíja od
úrovne vytriedenia (pomeru vytriedeného odpadu
k celkovému množstvu odpadu v obci). Zákonný
poplatok na rok 2019 sa odvíjal od úrovne vytriedenia
v roku 2018. Ten bol 16,84 %, čo znamenalo, že za
každú tonu odpadu uloženého na skládku sme platili
12,00 €. Keby úroveň vytriedenia zostala na tejto
úrovni, poplatok na rok 2020 bude už 24,00 €/t a na
rok 2021 už 30,00 €/t. Preto musí byť snahou
každého z nás produkovať čo najmenej odpadu,
a keď už ho vyprodukujeme, tak čo najviac
z neho vyseparovať. Najdrahšia služba v oblasti
odpadového hospodárstva je práve skládkovanie.
V roku 2019 sme rozšírili prevádzkové hodiny zberného
miesta odpadov v areáli poľnohospodárskeho družstva.
Zberné miesto odpadov je otvorené v stredu od
16:00 do 17:00 a v sobotu od 13:00 do 15:00.
Vyvážanie odpadu mimo prevádzkových hodín je
zakázané. Na zbernom mieste odpadov je možné
odovzdať:
DROBNÝ
STAVEBNÝ
ODPAD,
BIOLOGICKY
ROZLOŽITEĽNÝ
KOMUNÁLNY
ODPAD,
PNEUMATIKY,
KOVOVÝ
ODPAD,
ELEKTROODPAD, PAPIER. Žiadame občanov, aby
triedený zber využívali v čo najväčšej miere. Vytriediť
je možné aj odpad z cintorína, kde sú umiestnené
kontajnery na PLASTY, SKLO a BIOODPAD.

Chceme opätovne upriamiť vašu pozornosť na
skutočnosť, že na rozkopávku miestnych komunikácií
a verejného priestranstva je vždy potrebné povolenie.
Povolenie na rozkopávky vydáva obec na základe
podanej žiadosti.

Poďme spoločne zvýšiť to neskutočne nízke
číslo vytriedeného odpadu, ktoré je dnes
16,84 %.
PERNECKÝ SPRAVODAJ JANUÁR 2020

Treba si tiež uvedomiť, že podmienkou každej
rozkopávky je dať rozkopávku do pôvodného stavu, bez
nutnosti ďalších dodatočných zásahov majiteľa
komunikácie. Žiadateľ zodpovedá za kvalitu opravy
rozkopávky po dobu 5 rokov. V prípade nekvalitne
vykonanej opravy je povinný na vlastné náklady
odstrániť nedostatky.
Voľný pohyb psov
Už niekoľko rokov riešime sťažnosti a telefonáty
občanov poukazujúce na voľne sa pohybujúcich psov
v rôznych častiach obce. Tento problém je spôsobený
nielen nechcenými a vyhodenými psami z áut, ale
hlavne nezodpovednými majiteľmi, ktorí nemajú svoje
psy vhodne zabezpečené. Tieto túlajúce sa psy nielen
sťažujú plynulý pohyb občanov po dedine, ale historicky
už aj spôsobili ťažké zdravotné poškodenia
pohryznutím. Aby sme eliminovali ďalšie možné
problémy, rokujeme o spolupráci s firmou, ktorá má
oprávnenie na odchyt túlavých psov. Chceme aj touto
formu upozorniť občanov, ktorých sa problém
utekajúcich psov týka, že každý odchyt si budú musieť
v plnej výške zaplatiť.

V súvislosti s problematikou psov trápi občanov aj
záležitosť neohľaduplného venčenia psích miláčikov.
Nejde len o estetický problém či priestupok voči
verejnému poriadku. Podľa výskumu 1 gram psieho
výkalu obsahuje približne 23 miliónov fekálnych
baktérií, o ktorých je známe, že spôsobujú kŕče,
hnačky, črevné ochorenia i vážne ochorenia obličiek
u ľudí. Nepozbierané psie exkrementy kontaminujú
pôdu a pri kosení trávy sa rozvíria do vzduchu.
V konečnom dôsledku sa dostanú do tela živých
organizmov – teda do každého z nás. Každý
zodpovedný majiteľ exkrementy svojich miláčikov
svedomito zbiera a psy nevenčí kdekoľvek.
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Chceme, aby bol Pernek bezpečnejší
V rámci zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky boli minulý rok nainštalované dva merače rýchlosti. V priebehu roka
bol vyznačený optický spomaľovač na priechode pre chodcov pri škole. Pri tomto priechode bolo následne koncom
roka nainštalované osvetlenie.
Pribudli nové výstražné dopravné značky.
Že je Pernek jednou veľkou križovatkou ciest, spájajúcich významné mestá v okolí, cítime dennodenne
na množstve prechádzajúcich áut. Otázkou zvýšenia bezpečnosti sa permanentne zaoberáme
a hľadáme nové možnosti jej riešenia.
Po uzatvorení cesty medzi Rohožníkom a Malackami a presmerovaním všetkej dopravy cez Pernek veľmi utrpela
kvalita cesty medzi Pernekom a Rohožníkom. Bezpečnosť ohrozujú odtrhnuté okraje cesty, jamy. Je prisľúb, že táto
cesta sa bude v roku 2020 rekonštruovať.

Ach, tie autá
Do obchodu, ktorý je na druhej ulici, musíme ísť autom. Na druhú stranu Perneka, kam sa dá prejsť za 15 minút,
musíme ísť autom, 5-minútovú chôdzu detí do školy musíme vymeniť za odvoz autom, športovci musia prísť na futbal
autom, veľký kopec pred kostolom treba zdolať autom. Pri tejto intenzite používania áut sa nemôžeme diviť, že ich
máme v rodine niekoľko, a nemôžeme sa ani diviť, že nemáme kde parkovať a autá nachádzame „pohádzané“ kade
tade. Vodiči často zabúdajú nielen na dodržiavanie zákonných povinností pri parkovaní motorových vozidiel, ale aj
na normálnu slušnosť. Po chodníku určenom pre chodcov nevie chodec prejsť, mamičky s kočíkmi musia prejsť
na cestu. Každý z nás si je určite vedomý, že § 25 ods.1 písm. q/Zák. č. 8/2009 Zb. z. umožňuje za uvedený priestupok
uložiť pokutu do výšky 100,- €.

Ťažiť či neťažiť?
Téma kameňolomu a ťažby v ňom začiatkom minulého roka rozdeľovala, ale aj spájala Pernečanov. Niektorí zastávali
názor, že nie je problém ťažbu znova povoliť, že si to pamätajú z minulosti a obec tým zásadne netrpela, a mohlo by
to mať dokonca ekonomické výhody. Na druhej strane sa sformovala skupina občanov, ktorí poukazovali na nevýhody
a riziká z dobývacej činnosti. Z tejto skupiny občanov vzišiel aj petičný výbor, ktorý uskutočnil viacero konkrétnych
krokov. Postupom času akoby celá problematika utíchla a mnohí nevieme, či sa niečo deje alebo nie. Deje sa teda
niečo? Na túto otázku odpovedal jeden z členov petičného výboru.
V súvislosti so zámerom obnovy ťažby stavebného
kameňa – vápenca v rámci DP Pernek (pozn.
kameňolom v Perneku) bol na prelome mesiacov apríl
a máj 2019 zriadený „Petičný výbor obce Pernek“.
Hlavnou úlohou petičného výboru bolo zhromažďovať
podpisy občanov SR pod petíciu za zákaz obnovy ťažby
výhradného ložiska stavebného kameňa – vápenca v
DP Pernek. Uvedenú petíciu svojím podpisom
podporilo 289 občanov SR. Veľká časť podpisov
pochádzala najmä od obyvateľov obce Pernek. Petícia
za zákaz obnovy ťažby bola odovzdaná starostovi obce
Pernek dňa 5. júna 2019.
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Ďalšia činnosť petičného výboru sa zamerala na úkony
súvisiace s povoľovacím konaním príslušných orgánov
štátnej správy pri vydávaní rozhodnutí o obnove ťažby.
Z dôvodu, že navrhovaná činnosť v DP Pernek by mala
zásadný vplyv na okolité životné prostredie a aj
na samotnú obec Pernek, bol navrhovateľ ťažobnej
činnosti povinný v zmysle osobitnej legislatívy
spracovať správu o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie (EIA). Súčasťou tejto správy sú aj
navrhované opatrenia na zmiernenie vplyvov
na životné prostredie.
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Zástupcovia petičného výboru informovali obyvateľov
obce Pernek na mimoriadnom rokovaní Obecného
zastupiteľstva obce Pernek 6. 6. 2019 v miestnom
kultúrnom dome o ďalšom možnom priebehu konania
o povolení ťažby. V rámci tohto mimoriadneho
rokovania boli vysvetlené negatívne dopady
v súvislosti s navrhovanou ťažobnou činnosťou.
Petičný výbor sa taktiež dňa 5. 6. 2019 zúčastnil
verejného prerokovania správy o hodnotení vplyvov
na životné prostredie v budove Obecného úradu obce
Pernek. Na tomto verejnom prerokovaní zástupcovia
petičného výboru predniesli svoje výhrady a poukázali
na podstatné nedostatky správy o hodnotení vplyvov
na životné prostredie. Petičný výbor zaslal Okresnému
úradu v sídle kraja Bratislava svoje písomné
nesúhlasné stanovisko a výhrady k správe o hodnotení
vplyvov
na životné
prostredie
v súvislosti
s navrhovanou ťažobnou činnosťou. V spolupráci
s petičným výborom zaslala svoje nesúhlasné písomné
stanovisko a výhrady aj obec Pernek. Petičný výbor
a obec Pernek sa zhodli na tom, že ďalšia ťažobná
činnosť nie je v záujme obce a jej obyvateľov. Obecné
zastupiteľstvo obce Pernek taktiež na návrh petičného
výboru na svojom zasadnutí dňa 6. 6. 2019 pozmenilo
stanovisko k ďalšej ťažbe v DP Pernek.
V DP Pernek bola vykonávaná nepovolená ťažobná
činnosť, avšak na základe upozornenia petičného
výboru, doručeného príslušnému orgánu štátnej
správy (pozn. Obvodný banský úrad), bola ďalšia
činnosť v DP Pernek pozastavená až do ďalšieho
rozhodnutia o povolení ťažobnej činnosti. Petičný
výbor taktiež upozornil príslušné orgány na navážanie
stavebného a iného odpadu do priestorov DP Pernek.
Táto skutočnosť je predmetom ďalšieho preverovania
zo strany príslušných orgánov. Petičný výbor
v súčasnosti vykonáva ďalšie potrebné kroky vedúce
k definitívnemu ukončeniu ťažby. Uvedenú činnosť
vykonáva aj v spolupráci so starostom obce Pernek.

Ak táto správa nebude schválená, nebude ani povolená
ďalšia ťažobná činnosť. V opačnom prípade sa začne
samotné konanie o povolení ďalšej ťažby. Avšak aj pri
tejto eventualite je možné využiť ďalšie zákonné
možnosti smerujúce k nepovoleniu navrhovanej
ťažobnej činnosti. Čiže možno konštatovať, že v tomto
prípade ide o beh na dlhú trať.
Ak sa petičnému výboru podarí zvrátiť situáciu, jeho
ďalšou zásadnou úlohou bude, v spolupráci z obcou
Pernek, zabezpečiť definitívne ukončenie akejkoľvek
budúcej ťažobnej činnosti v DP Pernek. Pevne veríme,
že nesklameme obyvateľov obce Pernek a tých, ktorí
podporili našu petíciu, a dúfame, že náš zápas
dovedieme do víťazného konca. Touto cestou sa
chceme poďakovať všetkým, ktorým záleží na tom,
aby si naša obec zachovala svoj horský ráz
a nepoškodenú okolitú vzácnu prírodu aj pre budúce
generácie.
Petičný výbor bude dotknutú verejnosť a obyvateľov
obce Pernek priebežne informovať o stave a priebehu
povoľovacieho konania, týkajúceho sa plánovanej
ťažobnej činnosti v DP Pernek. Informovanie dotknutej
verejnosti a obyvateľov obce bude prebiehať cestou
podaných správ v rámci riadne zvolaných
zastupiteľstiev obce Pernek alebo prostredníctvom
starostu obce. Obyvatelia sa môžu so svojimi podnetmi
obrátiť aj na zástupcu petičného výboru obce Pernek
Ing. Petra ZAIČKA st.

JUDr. PhDr. Lukáš CHADALÍK
zástupca petičného výboru obce Pernek

V súčasnej dobe príslušný orgán štátnej správy (pozn.
Obvodný banský úrad) prerokúva negatívne stanovisko
a pripomienky petičného výboru a obce Pernek
odoslané tomuto orgánu štátnej správy dňa
25. 11. 2019. Orgán štátnej správy pri prerokúvaní
a schvaľovaní
resp.
pri
neschválení
správy
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie bude
vychádzať aj z nášho názoru a záporného stanoviska,
resp. názoru a záporného stanoviska obce Pernek.
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Srdcom Pernečan
Staršia generácia si určite pamätá na televízne relácie Zlatá brána, Repete, Diskotéka
pre starších, Vtipnejší vyhráva a mnohé iné zábavné programy, napr. Silvester, Bratislavská
lýra, Discodrom atď. Tiež sme všetci počuli, alebo v lepšom prípade videli, také známe opery
a operety ako Eugen Onegin, Othello, Nápoj lásky, Hamlet, Carmen, Trubadúr, Aida,
Netopier, Grófka Marica, Veselá vdova a iné. Pre mladších možno niečo z muzikálov Hello,
Dolly!, Cyrano z predmestia, Ples upírov, Jesus Christ Super Star či Edith a Marlene.
Asi málokto ale tuší, že choreografku týchto zvučných a známych diel môžeme stretnúť
napríklad v Sádku na guláši. Som veľmi rada, že s rozhovorom súhlasila tanečná pedagogička
a choreografka docentka Mgr. art. Elena Zahoráková.
Ako to teda je s tým Perneckým
Sádkom?

Ako rodená Bratislavčanka som
akosi prirodzene dospela v istom
veku do štádia, keď som zatúžila
vypadnúť z mesta niekam do
prírody, preto sme sa s manželom
rozhodli zadovážiť si „niečo malé“
na víkendy blízko Bratislavy.
Myslím, že ideálnejšie miesto ako
práve Pernek by sme nenašli.
Domček na kopci za kostolom pod
bývalým starým kameňolomom bol
nedokončený a v biednom stave,
ale postupne sme si ho prispôsobili
na síce malé, ale útulné miesto na
oddych. A k oddychu isto patria aj
také akcie ako Poľovnícky guláš či
Gulášmajster. Do Sádku chodíme
radi, je tam vždy dobrá nálada
a zábava. Patríme medzi tzv.
konvičkárov, lebo taký dobrý guláš,
ako sa tam varí vo veľkom kotle,
doma nenavaríš.
Viem o nadštandardných susedských
vzťahoch na vašej ulici.

Dušou našej uličky vždy bol pán
„Dodko“ Glassa. Bol dobrý zabávač
a glosátor
a mal
neuveriteľnú
zásobu vtipov. Keď sa zjavil
na cestičke, bol to signál pre
susedov, že bude pouličná porada.
Tak tam debatujeme, pijeme
kávičku, postávame, lebo Dodko
vravieval, že nechce, aby sa o ňom
hovorilo, „že vysedáva u susedov“.
 Bude nám chýbať.  Naša
najmladšia susedka Zuzka je
výborná cukrárka, tak si navzájom
vymieňame
čo
napečieme,
odnesieme
ďalším
susedom.
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Tradíciou sa stalo naše zahajovanie
a končenie letnej sezóny. Pri tejto
príležitosti sa vždy zídeme, zase
s niečím dobrým na jedenie,
povieme si o plánoch, respektíve
zhodnotíme, čo všetko sme zase
v lete nestihli urobiť. Nažívame si
tam pod lesom celkom v pohode
a ak je treba, navzájom si
pomáhame.
Zistila som, že poznáš hory a okolie
Perneka lepšie ako mnohí domorodci.

To určite nie. Keď sme boli mladší
často sme chodievali na Pleš,
po kopcoch nad dedinou, do lesa na
hríby alebo len tak na turistiku.
Postupne sme sa naučili poznávať
jednotlivé druhy húb a stalo sa i to,
že keď sme si nejakým hríbom
neboli istí, po víkende sme s ním
zašli do mykologickej poradne
v prírodovednej sekcii Slovenského
národného múzea na Vajanského
nábreží. Tam sme sa dozvedeli, že
napr. muchotrávka ružovkastá patrí
medzi najchutnejšie huby, no
Záhoráci ju nezbierajú. My Záhoráci
sme jej nosili plné koše.  Dnes už
absolvujeme prechádzky len tak –
po rovinke.
Vraj si bola veľký sedliak na malom
poli.

Čo sa týka našej záhrady, tak to je
čistá katastrofa.  Na tých našich
„dvoch“ metroch štvorcových som
sa síce spočiatku pokúšala pestovať
cukety a nejakú tú zeleninu, ale
radšej prejdime na inú tému.

Môžeš nám neznalým, prosím, priblížiť,
čo si máme pod pojmom tanečný
pedagóg a choreograf predstaviť?

Jednoducho povedané – pedagóg
tanca vyučuje tanec. Nie je však
jednoduché stať sa ním. Táto
profesia si vyžaduje vysokoškolské
vzdelanie,
ktoré
zahŕňa
aj
pedagogickú psychológiu, dejiny
tanca a hudby, tanečné techniky,
rytmiku,
teóriu,
metodiku
a didaktiku rôznych tanečných
techník a štýlov a ďalšie predmety.
Počas štúdia sa študenti špecializujú
na klasický tanec, ľudový tanec,
jazzový tanec, moderný tanec
a pod.
Uplatnenie
nájdu
na
základných umeleckých školách,
konzervatóriách, vysokých školách,
v centrách voľného času, v rôznych
krúžkoch a súboroch.

Choreograf je umelec, ktorý
s interpretmi – tanečníkmi – vytvára
tanečné kompozície, väčšie či
menšie, dejové alebo bezdejové
scénické diela. Podľa toho, z akej
techniky využíva pohybový slovník,
môže ísť o klasický balet, jazzový
balet, moderný balet, rôzne
súčasné platformy, ľudovo-scénický
tanec atď. (spoločenský tanec,
step, street dance...). Choreograf
pracuje na vlastných projektoch
16

a taktiež spolupracuje s režisérom
v činohre, opere, operete, muzikáli
a pri rôznych
komponovaných
programoch
napr.
v televízii.
Profesionálny choreograf taktiež
disponuje
širokým
spektrom
vedomostí z oblasti tanca, hudby,
výtvarného umenia, divadelného
umenia atď. Mala by to byť
autentická osobnosť obdarená
imagináciou a originálnym názorom
na život a podnety, ktoré mu
ponúka a ktoré, okrem iného, tiež
môžu byť zdrojom inšpirácie v jeho
tvorbe a dokážu reflektovať dané
procesy.

V úvode som vymenovala veľmi známe
divadelné tituly. Určite sa k tomu viažu
aj známe mená režisérov a hercov,
s ktorými si pracovala.

V divadle, televízii a vo filme som
mala možnosť pracovať s takými
významnými režisérmi ako Juraj
Jakubisko, Jozef Bednárik, Martin
Kákoš, Pavol Smolík, Miroslav
Fischer, Karol Strážnický, Ivan
Krajíček
a mnohými
ďalšími.
A hercov, spevákov a tanečníkov je
nespočetné množstvo.

Viem o tebe, že pôsobíš na Vysokej
škole múzických umení v Bratislave,
v minulosti si mala aktivity aj na
Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.
Môžeš nám priblížiť svoj profesijný
život?

Môj profesijný život je zdanlivo
jednotvárny, pretože sa od detstva
zaoberám tancom a od skončenia
štúdia na Vysokej škole múzických
umení sa venujem tanečnej
pedagogike a choreografii. Zároveň
je však veľmi pestrý, keďže
spolupracujem neustále s novými
ľuďmi a na nových projektoch,
predstaveniach. Okrem toho, že 46
rokov pôsobím na VŠMU, bola som
baletná majsterka v SND, vyučovala
som na Tanečnom konzervatóriu
Evy Jaczovej v Bratislave a na
Univerzite Konštantína Filozofa
v Nitre. Ako choreografka som
participovala, ako si sa už zmienila
v úvode, na tvorbe desiatok
inscenácií v SND, v Štátnej opere
v Banskej Bystrici, Štátnom divadle
Košice, Divadle Andreja Bagara
v Nitre, Divadle Jonáša Záborského
v Prešove, Divadle Jána Palárika
v Trnave, v Čechách, v Poľsku.
Vytvorila
som
množstvo
choreografií pre televíziu aj film.
Ten zoznam je naozaj pridlhý
na čítanie. Možno však ešte stojí
za zmienku, že som založila prvý
súbor
moderného
tanca
na Slovensku „ALFA“ (1972), a tým
sa začala písať slovenská história
moderného tanca.
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Stalo sa pre teba nezabudnuteľné
nejaké predstavenie alebo bol pre teba
nezabudnuteľný nejaký človek?

Sú dvaja ľudia, ktorí zohrali
v mojom
profesijnom
živote
významnú úlohu. Ika Pavlitová, ku
ktorej som od šiestich rokov chodila
do tanečného krúžku Slniečko
v bývalom
Dome
pionierov
a mládeže (Grasalkovičov palác –
dnes sídlo prezidenta), a choreograf
Boris Slovák, ktorý ma nezištne
priúčal choreografickému „remeslu“
v praxi, t. j. čo ti nedá škola. Mala
som tú česť pracovať pod
režisérskou taktovkou úžasného
umelca Juraja Jakubiska na filme
Báthory. Na to sa nedá zabudnúť.
Stáva sa ti, že niekedy trpíš pracovnou
deformáciu a máš tendenciu doma
pedagogicky viesť svojich rodinných
členov?

Istá profesionálna deformácia tu
určite je. Mám tendenciu neustále
manažovať celú rodinu, nahlas
rozprávať, lebo na baletnej sále
zväčša prekrikujem hudbu, a keď
som chcela dať štvorročnú vnučku
do tanečnej prípravky v ZUŠ, tak ma
môj syn zrušil s tým, že to si oni
(rodičia) vyriešia sami... No je to
niekedy ťažké. 

Neodpustím si otázku, ktorú nenávidia
všetci umelci. Aká je tvoja zaujímavá
pracovná historka?

Bolo ich samozrejme množstvo. Boli
však aj také situácie, keď sme
režisérovi predviedli choreografiu
a nespĺňala celkom jeho predstavu.
Tak sme sa pekne s tanečníkmi
vrátili do baletnej sály a zmenili
niektoré party, aby choreografia
úplne zapadla do inscenačnej
koncepcie. Jednu príhodu by som
rada spomenula. Stala sa pri
natáčaní
televíznej
rozprávky
Aladinova
čarovná
lampa
s režisérom
Jožkom
„Beďom“
Bednárikom. Choreografiu asi so 16
tanečníkmi som nacvičila vo veľkej
baletnej sále a keď sme prišli do
televízneho štúdia a videli ten mini
priestor, kde sa malo zmestiť toľko
tanečníkov, tak som povedala, že to
sa nedá. Na to Beďo vyhlásil: „Vy
choreografi by ste mali nacvičovať
na hajzli, potom by vám tento
priestor nebol malý.“

Aké máš plány do budúcna?

Hádam
už
ísť
definitívne
do dôchodku a konečne sa venovať
manželovi a vnučke, celej rodine
a aj sebe. Ale ako sa poznám,
nejaký ten rok-dva to predsa len
ešte počká.
Ďakujem za rozhovor.
Ing. Zuzana Zajičková, MBA

Ak máte tip na človeka, ktorý by nás
mohol
svojím
rozprávaním
obohatiť, budem rada, ak mi dáte
na neho odporúčanie.
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Spoločenská kronika
Od mája 2018 je v platnosti GDPR zákon, ktorý pomerne striktne obmedzuje narábanie s osobnými údajmi. Z tohto
dôvodu nemôžeme spoločenskú kroniku zverejniť tak detailne, ako ste boli zvyknutí po iné roky.
Ďakujeme za pochopenie.
Počet obyvateľov k 31. 12. 2019: 895 (M 431, Ž 464)
Počet prihlásených:
Počet odhlásených:
Počet narodených detí:
Počet zosnulých:
Uzavretie manželstva:
Počet skolaudovaných domov:

11
12
6
13
1
4

Opustili nás
Jubilanti roku 2020

F. Halinár
90
M. Macíčková
rokov
M. Zaičková

O. Gašparovičová
F. Halinár
75
M. Kyselák
rokov
F. Pirušová
M. Ejemová
M. Bardúnová

85
A. Liptáková
rokov

M. Glembová

R. Gašparovič
80
rokov F. Petrík

M. Boháčiková

H. Kyseláková
M. Šimuna
A. Rechtorovič
70
F. Suchár
rokov
E. Gecler
D. Trucová

N. Zaičková
Ľ. Partl
M. Šimunová
L. Nebehaj
J. Chmela
H. Ľavdisová
M. Zaiček
M. Zaičková
L. Polák
J. Zaiček
M. Halinárová
E. Polák
T. Mrocek

J. Penteková
E. Svitničová
E. Minarovýchová
M. Poláková

PROSBA – v rámci prípravy knihy o Perneku chcem poprosiť všetkých, ktorí vedia poskytnúť staré
fotografie, spomienky alebo tipy na zaujímavých ľudí, prosím, ozvite sa Zuzane Zajičkovej.
Mail: historiapernek@gmail.com alebo mi nechajte odkaz na Obecnom úrade.

Vydavateľ: Obecný úrad Pernek, Pernek 48, 900 53 Pernek, IČO: 00 305 014, tel.: 034/77 84 246, mail: starosta@pernek.sk
Spravodaj zostavili: Ing. Zuzana Zajičková, MBA; Ing. Martin Ledník
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