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Poslednú dobu sa pretrhlo vrece s vý-
stavbou domov na okrajoch obce, a s tým
prišli aj noví susedia a obyvatelia
Bernolákova. Nedá mi však nespomenúť
niektoré ich „praktiky“, ktoré si zbalili
spolu so svojimi zvykmi a predstavami.
Nepochybne každý z nás pozná
výhody a nevýhody „dedinského ži-
vota“ a naučili sme sa ich rešpekto-
vať a zosúladiť. Avšak noví susedia
nepatria medzi prispôsobivých ani
rešpektujúcich. Uvediem pár vtip-
ných situácií, ktoré ma donútili prispieť do
nášho časopisu Bernolák.
Moja suseda chová sliepky, tak ako väčši-
na, a ranné kikiríkanie patrí k vytváraniu
„vidieckej atmosféry“. Nuž ale našim
novým susedom sa zdá ranné kikiríkanie
veľmi nepraktické, ba priam otravné.
Požiadali moju susedu, aby kohúta zabila,
lebo nemôžu spať.
Suseda v dobrej
nálade a v zachovaní
dobrých susedských
vzťahov súhlasila, ale
kohúta si nechala
zaplatiť. No to aj tak
nestačilo, pretože aj
sused vedľa suseda
má kohúta, a aj ten si
ráno dovolil kikiríkať.
A tak sa celý proces
zopakoval, len s tým
rozdielom, že tento
sused si svojho kohú-
ta zaplatiť nenechal.
Koľko kohútov ešte
padne za obeť, aby
sa mohli konečne vy-
spať, nikto nevie ☺ ...
Iný prípad, ktorý som
zažila a nestačila som
sa čudovať, je prípad,
kedy si Pán Sused
pokosil trávnik a
pokosenú trávu z košíka kosačky vysypal
na opustenú parcelu. Iným slovom, vo
dvore má poriadok, ale okolo plota nepo-
riadok, ktorý si sám vyrába! Nepochybne
mu asi v tom momente nenapadlo, že
tráva zvykne uschnúť a pri najbližšom
vetre sa to rozfúka po okolí, prípadne cez
okno priamo do domov. Ale koho by trápil
takýto neohrabaný detail jeho konania,

nie? A vysýpajú nielen trávu, ale aj zvyšky
z kuchyne, iným slovom pomyje. Čím
väčšia zelina, tým lepšia skrýša. Ale opak
je pravdou, „vôňa“ ich vždy prezradí.
No a samozrejme, nasleduje zlatý klinec
programu. Nezabudnime, že ich mestský

šport nechať vykadiť psa priamo pred
plot, prípadne na miesto, kde sa hrajú
deti, je akýmsi spôsobom, ako veľmi radi
anonymne informujú okolie o ich pôvode.
Aj keď česť výnimkám...
Aj iný div by som mohla spomenúť. Teta
vďaka svojmu čerstvému susedovi musela
vykopať 20- ročný orech, ktorý bol pre ňu

pomaly zdrojom obživy. Vraj susedovi
padajú listy na upravený trávnik.
Naozaj vtipné.
Navzdory tomu, že je spolunažívanie
s týmito susedmi príliš komplikované, lebo
očakávajú od domácich ústupky, akoby
sme boli ich personál, nájde sa medzi
domácimi aj pár výnimiek, ktorí doslova
uctievajú ich správanie.

Spomeniem ešte jednu smutnú udalosť.
K železnému mostu „pod Banskými“
chodia veľmi radi venčiť svojich psov.
Popritom im dovolia voľne pobehovať,
naháňajú a strašia divoké kačice, labute
a ich mláďatká. Keď im jedna pani slušne

dohovárala, aby si tých psov
postrážili a nestrašili miestnu
faunu, bolo jej arogantne
povedané: „Zvykajte si!“ Tu je
dôvod, prečo som sa pustila do
písania. Ak sa niekto nasťahuje

na vidiek, nech si on zvyká na kikiríkanie,
na padanie listov, na susedské spolunaží-
vanie a nie využívanie, nech má rád zvie-
ratká a mláďatká, a nech nepovyšuje svo-
jich domácich miláčikov nad deti, a nad
voľne žijúcu faunu, ktorú sme nadobudli
až po vyčistení koryta Čiernej vody.
Týmto článkom som chcela poukázať

na fakty, ktoré formujú
prostredie a úplne dehones-
tujú slovo domov a domo-
vina. Noví susedia nie sú
ochotní zanechať svoje
zvyky znečisťovať okolie,
ulice, predzáhradky psími
exkrementami, ale ešte
požadujú prispôsobiť
prostredie ich vlastným
potrebám. Napriek tomu
očakávajú, že pri ich
večerných akciách, keď opití
vykrikujú po ulici hanlivé
slová a ani netušia, čo zna-
mená slovné spojenie nočný
pokoj, sú schopní požadovať
trpezlivosť od nás a berú to
ako samozrejmosť. Taktiež
som im chcela pripomenúť,
že nie sú v byte, ale v dome,
že tu sa staráme aj o okolie
a životné prostredie,
nešpiníme susedovi pred

bránu alebo do kvetinovej
záhradky.
A ešte naozaj treba spomenúť, že
našťastie sú aj výnimky, ktoré sa vedia
správať, sú milí a svoje deti vychovávajú
k láske zvieratkám a aj tým tunajším
deťom dávajú lepší príklad ako niektorí
dospelí a nenechávajú ich vývin na náho-
du.

MMggrr..  VVeerroonniikkaa  BBiisskkuuppiiččoovváá

V ríši divov... 
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Všeobecne záväzné 
nariadenie 

obce Bernolákovo
č. 3/2008

o verejnom 
poriadku

Obecné zastupiteľstvo 
v Bernolákove sa uznieslo na
tomto všeobecne záväznom
nariadení (ďalej len VZN)

Úvodné ustanovenia

Čl. 1
Predmet úpravy

VZN sa vydáva za účelom
ustanovenia pravidiel správania
sa, ktoré prispejú k zdravým
podmienkam života a práce
obyvateľov, k ochrane život-
ného prostredia, k zabezpeče-
niu verejného poriadku v obci
Bernolákovo.

Čl. 2
Verejné priestranstvo

Verejným priestranstvom sa
pre účely tohto VZN rozumejú
chodníky, komunikácie, parky,
ulice, námestia, areály škôl a
nespevnené plochy vo vlast-
níctve obce.

Čl. 3
Ochrana životného 

prostredia 
a verejného poriadku

1. Zakazuje sa užívanie verej-
ného priestranstva v rozpore 
s účelom jeho využitia najmä
parkovaním a státím  mo-
torových a nemotorových vozi-
diel na verejnej zeleni, chod-
níkoch a na nespevnených
plochách, poškodzovaním níz-
kej a vysokej zelene a zaria-
dení detských ihrísk, lavičiek,
odpadových košov, dopravných
značiek a pod./  Verejným pries-
transtvom sú areály škôl, ulice,
obecné a štátne pozemné
komunikácie, námestia, chod-
níky, verejná zeleň, nespevnené
plochy, atď./
2. Opakované parkovanie
nákladných vozidiel nad 3,5
tony celkovej hmotnosti, auto-
busov /okrem vozidiel SAD/,
pojazdných mechanizmov,

návesov, prívesov a odstavo-
vanie opravovaných vozidiel,
zjavne nepojazdných vozidiel a
vozidiel bez evidenčného čísla
ich majiteľmi na verejných
priestranstvách je prípustné len
na základe povolenia obce
Bernolákovo a podlieha spo-
platneniu miestnym poplatkom
za užívanie verejného pries-
transtva. Obec vydáva žia-
dateľom povolenia k užívaniu
verejného priestranstva, v kto-
rom je určené miesto parkova-
nia, prípadne osobitné pod-
mienky pre užívanie vyhradenej
časti verejného priestranstva,
ktoré je žiadateľ povinný rešpek-
tovať.
3. Povinnosti prevádzko-
vateľa (t.j. vlastníka resp.
držiteľa) podľa odseku 2 má
podľa povahy situácie aj jeho
vodič alebo vykonávateľ opravy
vozidla.
4. Na verejnom pries-
transtve je zakázané umý-
vanie motorových aj nemo-
torových vozidiel.
5. Na verejných priestran-
stvách sa ďalej zakazuje:
a, zakladať skládky stavebného
materiálu, stavebného zariade-
nia, zeminy, hnoja, paliva,
vrakov automobilov a pod.,
b, zakladať skládky akého-
koľvek odpadu;
c, jazda vozidlami, ktoré buď
samostatne, alebo svojim ná-
kladom znečisťujú verejné pries-
transtvá. Pri znečistení komu-
nikácie je povinný dopravca
zabezpečiť okamžité odstráne-
nie nečistoty z pozemnej komu-
nikácie;
d, vyústenie dažďových zvodov
a odpadových vôd na pozemné
komunikácie /cesty, chodníky/,
vypúšťanie odpadových vôd na
verejnú zeleň a priekopy  do
povrchových a podzemných
vôd/;
e, odhadzovanie, odkladanie
smetia a iného odpadu mimo
nádob určených na tento účel,
toto neplatí v čase zberu, ktorý
podlieha osobitným režimom
vyhláseným obcou Bernolákovo;
f, akékoľvek zásahy do verej-
ného priestranstva  a pozem-
ných komunikácií rozkopávkami
mimo prípadov, keď ich povolila
obec;
g, požívanie alkoholických
nápojov v blízkosti škôl a piet-
nych miest, a to do 100 metrov
od týchto zariadení v čase od

06.00 hod. do 04.00 hod. nasle-
dujúceho dňa;
h, požívanie alkoholických
nápojov na športoviskách a
športových podujatiach okrem
miest vyhradených a povo-
lených na základe osobitných
predpisov.
6. V intraviláne aj v extra-
viláne obce je zakázané
akékoľvek spaľovanie odpadu.
7. Nočný kľud je na území
obce od 22:00 hod. do 06:00
hod. v každom kalendárnom
dni. Spôsob ochrany nočného
kľudu je určený v osobitnom
predpise v zákone o priestup-
koch. 
8.) a, Doba nočného kľudu je
od 22.00 hod. do 06.00 hod.
b, Doba odpočinku v sobotu
od  20.00 do 22.00 hod. a  v ne-
deľu od 06:00 hod. do 22:00
hod.
Na dni, ktoré sú štátom uznaný-
mi sviatkami, sa vzťahuje urče-
nie doby odpočinku ako na
nedeľu. Výkon činností,  ktoré
obťažujú hlukom alebo iným
obdobným spôsobom, je 
v dobe odpočinku a nočného
kľudu zakázaný. Zákaz sa
nevzťahuje na činnosti, ktoré si
vyžadujú naliehavý alebo vý-
znamný záujem obce po pred-
chádzajúcom súhlase starostu
obce.
9. Používanie zábavnej pyro-
techniky bez súhlasu obce je
povolené od 23,00 hod 
31. decembra do 03,00 hod. 
1. januára. V ostatné dni je po-
volené používanie zábavnej
pyrotechniky v čase od 20,00
hod. do 24,00 hod. okrem
nedele, a to po predchádzajú-
com súhlase starostu obce.
Celoročný zákaz na používanie
zábavnej pyrotechniky sa
vzťahuje na osoby mladšie ako
18 rokov.   

Čl. 4
Povinnosti 

vlastníkov nehnuteľností

1. Vlastník nehnuteľnosti
je povinný zabezpečiť čistotu,
poriadok aj na časti verejného
priestranstva, ktorá je bez-
prostredne priľahlá k jeho
nehnuteľnosti/ najmä chodníky,
predzáhradky, priekopy, okolie
záhrad a hospodárskych objek-
tov a pod./ V zimnom období je
vlastník nehnuteľnosti povinný
nepretržite udržiavať chodník

pred jeho nehnuteľnosťou 
v stave bez snehu a ľadu.
2. Povinnosti vlastníka
podľa ods. 1 má aj držiteľ,
správca, vykonávateľ práva
hospodárenia, nájomca, uží-
vateľ alebo iná osoba v po-
stavení umožňujúcom nakla-
danie s nehnuteľnosťou.

Čl. 5
Povinnosti stavebníka

1. Stavebník môže zabrať ve-
rejné priestranstvo len s plat-
ným stavebným povolením.
Občan musí mať osobitné po-
volenie na zaujatie verejného
priestranstva, ktoré vydá obec. 
2. Stavebník je povinný za-
bezpečiť materiál pred roz-
fúkaním použitím vhodnej fólie
a pod. 
3. Každý stavebník resp.
občan po ukončení záberu
verejného priestranstva je
povinný dať verejné priestran-
stvo do pôvodného stavu. 

Čl. 6
Kontrola dodržiavania

Kontrolu dodržiavania tohto
všeobecne záväzného nariade-
nia vykonávajú príslušníci
Obecnej polície Bernolákovo,
poverení pracovníci obce ako aj
členovia komisie verejného po-
riadku pri Obecnom zas-
tupiteľstve Bernolákovo.

Čl. 7
Spoločné a záverečné

ustanovenia

1. Ako sankcia za nedodržia-
vanie tohto VZN môže byť 
v blokovom konaní uložená
pokuta do výšky 1000 Sk pre
fyzické osoby, právnickej a fy-
zickej osobe s oprávnením pod-
nikať môže starosta obce udeliť
pokutu až do výšky 200 000 Sk. 
2. Toto VZN bolo schválené
Obecným zastupiteľstvom obce
Bernolákovo dňa 24.6.2008
uznesením č. 10/1/2008.
3. Dňom nadobudnutia účin-
nosti tohto VZN sa zrušuje VZN
č. 2/1992 o verejnom poriadku
a VZN č. 4/1994  v oblasti čis-
toty a poriadku na verejných
priestranstvách a ochrany ŽP. 

V Bernolákove  24. 6. 2008
Ing. Ľubomír Poór

starosta obce



Odvtedy, čo sme vás informovali
o činnosti Obecnej polície
Bernolákovo, uplynuli už dva me-
siace. Veľa sa toho zmenilo, čo sa
týka práce obecnej polície nevyní-
majúc. Tu sú niektoré prípady,
ktoré obecná polícia riešila:

- V lokalite Čierna voda bol zistený
priestupok na úseku rybárskeho práva
tým, že rybár si neoprávnene prisvojil
podmierečné ryby. Rybárovi bol
odobratý rybársky lístok ako aj rybárske
povolenie a tieto doklady boli odovzda-
né Rybárskej stráži pri SZR Senec.

- Na základe tel. informácie pri
starých rampách pri ZO dochádza
k znečisťovaniu verejného pries-
transtva, resp. k zakladaniu

nelegálnej skládky odpadu.
Hliadka použila zvukové a svetelné
výstražné znamenie, nakoľko hrozi-
lo, že páchateľ tohto priestupku
nebude usvedčený. Hliadka sa na
mieste skontaktovala s oznamo-
vateľkou ako aj s páchateľom
tohto priestupku. Za priestupok
bola páchateľovi uložená bloková
pokuta vo výške 1 000 Sk.

- Na Topoľovom rade pri vodnom toku
Čierna voda bol zadržaný páchateľ
trestného činu pytliactva. Páchateľ
nemal vydané potrebné povolenia na
zasahovanie do rybárskeho práva, a
preto bol predvedený na OO PZ Senec.

- Na uliciach  Gróbska a
Svätoplukova sme zistili priestupok
proti verejnému poriadku, a to
porušenie VZN č. 3/2008 - znečiste-
nie vozovky blatom nákladnými
vozidlami. Za priestupok bola na
mieste uložená bloková pokuta vo
výške 1000 Sk. Vozovka bola
páchateľom následne očistená.

- Neoprávnený zásah do rybárskeho
práva bol zistený v revíri Štrkovisko.
Páchateľ tohto trestného činu bol
predvedený na odd. PZ Senec, kde bolo
proti nemu vznesené obvinenie.

- Na základe telefonického ozna-
mu boli zadržaní mladiství, ktorí
rozbili na zadných dverách ZŠ
Komenského ul.  sklenenú výplň. 

Za daný priestupok bola uložená
bloková pokuta 2x 500 Sk. Taktiež
bola páchateľmi uhradená škoda,
ktorú uvedeným činom spôsobili. 

– Na  Železničnej ulici sme zistili
porušenie VZN č. 3/2008, a to spaľo-
vanie zelene. Priestupcovi bola uložená
bloková pokuta vo výške 400 Sk.

– Neoprávnený zásah do rybárske-
ho práva bol zistený v revíri Čierna
voda. Páchatelia tohto trestného
činu boli predvedení na odd. PZ
Senec, kde bolo proti nim vznesené
obvinenie.

– Na Viničnej ulici jazdil vodič na
motorovom vozidle pod vplyvom alko-
holu. Pri zastavovaní vodič použil svoje
vozidlo ako zbraň a namieril ho proti

tejto hliadke. Bol spacifikovaný a pri-
volaná hliadka PZ vodiča predviedla 
na OO PZ Senec.

- Službukonajúca hliadka prijala
tel. oznam, že na Trnavskej ul. 
v prevádzkovej jednotke „Jadroň“
sa nachádza muž, ktorý ničí maje-
tok občanov a hrubo sa správa 
k spoluobčanom. Vec je v štádiu
objasňovania a páchateľovi hrozí 
v správnom konaní pokuta až do
výšky 5000 Sk.

Vážení občania, na záver vás chcem
upozorniť aj na platné Všeobecne
záväzné nariadenie č. 3/2008 o verej-
nom poriadku, kde okrem iného  je
zakázané parkovanie motorovými vozid-
lami na verejnej zeleni, na chodníku 
a taktiež spaľovanie odpadu. Zvlášť by
som chcel upozorniť na požívanie alko-
holických nápojov na športoviskách 
a športových podujatiach. Príslušníci
Obecnej polície Bernolákovo budú riešiť
aj tieto porušenia VZN č. 3/2008.
Určite mi  dá každý za pravdu, že na
športoviská, a teda ani na tribúny 
alkohol určite nepatrí.

Obecná polícia v Bernolákove  
- pevná linka 45258308
- hliadka 

mobilný tel. 0918 88 22 22

Robert Široký, náčelník 

3

§ Pod lupou §

Info
triedený odpad
Nakoľko pri zbere  vriec 
s vytriedeným odpadom často
dochádza  k zbytočnému vysypa-
niu odpadu, je potrebné, aby
občania odovzdávali vrecia 
s vytriedeným odpadom 
zaviazané.                                                                           

Sústavne pretrváva problém 
s ukladaním rôzneho zmesového
odpadu do modrých a priehľad-
ných vriec. Preto opätovne 
upozorňujeme, že vrecia 
s vytriedeným odpadom, 
kde sa bude nachádzať odpad, 
ktorý tam nepatrí, 
nebudú vyvezené !!!

Opätovne upozorňujeme aj na
počet vriec, ktoré sa občanom
rozdávajú na triedený odpad. 
V prípade väčšieho množstva
vyložených plných modrých vriec
sa rozdá na výmenu  maximálne
jedno modré vrece a v prípade
väčšieho  množstva vyložených
priehľadných vriec sa rozdá na
výmenu maximálne jedno
priehľadné vrece. 
V prípade, že nie sú  vrecia 
s vytriedeným odpadom
vyložené, občania nedostanú
prázdne vrecia na výmenu. 

ŽP OcÚ
Bernolákovo

Chcete si lacno
kúpiť knižku ?

Výpredaj  kníh, 
ktorý sa bude konať 

16. a 17. októbra 2008 
v suteréne Kultúrneho domu 

v Bernolákove, 
Vám to umožní.

V ponuke sú knihy vyradené,
darované, duplicitné, 

1 kus za 10,- SKK.
Príďte si vybrať !
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Výstava Nepál 2008
Skupina slovenských dobrovoľníkov navštívila vzdialenú
exotickú krajinu , kde odovzdali dar na fungovanie huma-
nitárnej kliniky. Počas niekoľkých týždňov spoznávali túto
nesmierne zaujímavú a rozporuplnú krajinu, zozbierali
množstvo zážitkov, fotografií a videonahrávok. Samozrejme,
že o tieto zážitky sa chceli podeliť. Preto sa rozhodli usporia-
dať výstavu fotografií spojenú s videopremietaním a besedou
o živote v Nepále. V zasadačke kultúrneho domu vytvorili
naozaj vierohodnú a nefalšovanú atmosféru krajiny pod
Himalájami. Zaujímavé, často prekvapujúce a neraz veľmi
emotívne rozprávanie doplnené videoprojekciou, kultovými
predmetmi, vôňou exotickej krajiny. Samozrejme, počas
vernisáže dominovali najmä skutočne hodnotné fotografie,
ktoré ukazujú mnoho tvárí tejto pre nás tak vzdialenej krajiny.
Výstava v kultúrnom dome otvorila sériu výstav, ktoré uspo-
riadatelia plánujú uskutočniť aj v iných mestách a
priestoroch. V Bernolákove návštevníci mali možnosť túto
expozíciu zažiť a vidieť od 28. 6. do 4. 7. 2008. 

PQ

V predposlednú augustovú nedeľu sa
Športový areál J. Popluhára zaplnil šteka-
júcimi štvornohými chlpáčmi. Psíci
samozrejme neprišli sami, prišli so svojimi
kamarátmi, majiteľmi, najmä s deťmi. 
V areáli sa konal tretí ročník obľúbeného
súťažno-zábavného popoludnia
,,Bernolákovský oriešok 2008,,. 
Aj tento rok akciu organizovalo občianske
združenie BODKA.

V areáli J. Popluhára sme mohli vidieť
naozajstných orieškov, ale aj čistokrvné
rasy. Medzi ušľachtilými čistokrvnými
psami vynikli najmä cvičené psy z centra
výcviku spoločnosti Sponzia, ktorí pred-
viedli spolu so svojimi cvičiteľmi ukážky

výcviku v rôznych stupňoch náročnosti. 
Ich ukážky spojené s obšírnym výkladom
majiteľa spoločnosti boli zaujímavým
spestrením popoludnia. Potom sa súťažilo.
Porota mala náročnú úlohu vybrať psíkov 
v rôznych kategóriách. Všetci psíci boli
niečím originálni a milí. Boli zastúpené
kategórie ako napr. senior, šteniatko,
šikovník, sympaťák, najdúch, ale hlavnou
kategóriou bol „oriešok“. V tejto kategórii
získal ocenenie psík Charlie, ktorého
majiteľka Veronika Bučeková odchádzala 
z podujatia s veľkým nákladom darčekov
určených najmä na konzumáciu, ale aj na
pamiatku. Charlie,  hrdiaci sa titulom
Bernolákovský oriešok, napriek tomu, 

že sa stal šampiónom roka 2008, evi-
dentne neprejavil žiadne hviezdne spôso-
by, ostal patrične skromný. Ceny pre víťa-
zov jednotlivých kategórií a drobné
darčeky pre všetky deti i psov poskytli 
štedrí sponzori, ktorým touto cestou orga-
nizátori ďakujú. Sponzormi podujatia boli
p. Buzgovičová, p. Illeová, MVDr. Valenta,
firma Poľnocentrum Matejka a spoločnosť

Bernolákovský oriešok 2008
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Venček
Počas jarných mesiacov sa pravidelne stretávali žiaci
ôsmych a deviatych ročníkov pod vedením lektora pána
Házyho na pravidelných nácvikoch spoločenských tan-
cov v kultúrnom dome. V posledný deň školského roka si
v spolupráci so ZŠ v Bernolákove pripravili večer, na
ktorom predviedli svojim priateľom, príbuzným,
učiteľom a hosťom, čo sa v oblasti tanca ale aj
spoločenského správania naučili. Pán Házy spoločne 
s pánom Rumanom organizačne, ale aj moderátorsky
pripravili spolu s mladými zo ZŠ pekný a príjemný večer
plný tanca, hudby ale aj zábavy. Dievčatá si dali sku-
točne záležať na spoločenských šatách a úprave. 
Do sály vplávali elegantné mladé slečny. No aj chlapci
výrazne zmenili spoločenským odevom svoj zovňajšok 

Sponzia.  Taktiež vďaka
patrí vedeniu obce
Bernolákovo za podporu 
a poskytnutie priestorov
na obecnom priestranstve. 

Podujatie bolo vyda-
reným zavŕšením letných
prázdnin. Počasie bolo 
priateľské, ceny v bufete
prijateľné, sponzori štedrí
a hlavne štvornohí
miláčikovia sa predviedli
ako skutoční priatelia 
spoločníci človeka. 

Za OZ Bodka Eva Antoniová

a náhle sa z nich stali mladí gen-
tlemani. V programe sa pred-
stavili okrem mládeže aj taneční-
ci v dôchodkovom veku z klubu
spoločenského tanca z Rače so
svojou štvorilkou. V sále však
dominovali mladí tanečníci. 
11 párov predviedlo v niekoľkých
vstupoch tance ako jive, sambu,
čaču, polku, walz, čardáš, valčík 
a ďalšie. Ukázali sa ako veľmi
šikovní tanečníci. V súťažnom 
kole, kde predviedli štyri tance,
porota udelila prvé miesto dvoji-
ci Dominika Conortová a Dano
Kastl. Potom sa konala súťaž, v
ktorej si jednotlivci  udeľovali
vlastné hodnotenie, dievčatá
chlapcom a chlapci dievčatám. 
V príjemnej zábave, kde domino-
val tanec a živá muzika, sa
decká 
i hostia bavili až do hlbokej 
letnej noci.  

PQ
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Festival - Čeklíske echo
V Bernolákove na ihrisku sa stretli priaznivci obľúbených hudobných žánrov,  folkovej,
trampskej a country hudby. 6. júla sa uskutočnil festival ,,Čeklíske echo,,. Do špor-
tového areálu zavítalo neobvyklé množstvo fanúšikov hudobných zoskupení BG Time,
Jednofázové kvasenie, Bukasový masív a Harwestri. Tieto kapely sa predstavili v tak-
mer päťhodinovom festivalovom maratóne. Z pódia znela skutočne kvalitná muzička
a usmiate tváre asi piatich stovák vďačných divákov dávali najavo spokojnosť nielen
s perfektným ( spočiatku trochu horúcejším ) počasím a dostatkom chladených nápo-
jov. Ocenili kvalitu jednotlivých kapiel ale i žánrovú pestrosť. Bluegrassový BG Time
navodil príjemnú letnú atmosféru vlastnou tvorbou a solídnym výkonom. Napriek
zdravotnej indispozícii speváka Pala Štefeka odzneli pohodové pesničky vhodné na
takýto fest. Jednofázové kvasenie predviedli tradičný široký záber skvelých 
a výstižných textov. Aj napriek teplu, ktoré panovalo v Bernolákove, hrali v pohode 
a zahrali svoj inteligentný, jemne humorný  repertoár. Kapela Bukasový masív zabavi-
la a roztlieskala hádam každého návštevníka festivalu. Ich repertoár patrí tak trochu
ku slovenskej recesistickej klasike. Diváci si s potešením zaspievali so spevákom
Imrom Dugovičom.  Na záver zahrali Harwestri, kde vynikla nielen skvelá
gitara, ale aj naozaj príjemne drsný hlas Terryho Zemana. Trampská muzi-
ka Harwestrov navodila po bujarejšom Bukasovom masíve intímnejšiu
atmosféru večerov
pri táboráku. 
V areáli vládla sku-
točne príjemná
atmosféra a
potešiteľné bolo, že
všetky kapely
spievali v sloven-
skom jazyku, pred-
viedli kvalitnú vlast-
nú muziku a určite
potešili všetkých,
ktorí prišli na tento
malý festival. 

PQ
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Týždeň športu a radosti
Možno aj takto by sme mohli nazvať anglicko-športový denný tábor pre deti a doras-

tencov, ktorý sa uskutočnil v Bernolákove od 11. do 15. augusta. Deti sa počas tábora
naozaj nenudili. Misijná organizácia Word of Life (Slovo života) z Českej republiky, ktorá
pre deti program tábora pripravila, užitočne a pútavo využila každú minútu dňa.
Zahraniční lektori naplnili dni tábora výukou angličtiny, basketbalom, zábavnými hrami,
scénkami i školou žonglovania. Každý deň bola hodina vyhradená na spoločné  piesne 
a biblické vyučovanie tak, aby mohlo každé dieťa a dorastenec na tábore spoznať  Boží
plán záchrany, ktorý Boh pripravil pre každého človeka. Štvrtkové popoludnie bolo
vyhradené na spoločnú návštevu Aquaparku v Senci. Na záver tábora bol pripravený
spoločný program pre deti a ich rodičov. Tábora sa zúčastnilo asi 45 detí z našej obce.

Všetkým rodičom ďakujeme za prejavenú dôveru, keď nám počas tábora zverili svoje
deti; tiež ďakujeme všetkým členom cirkevného zboru Bratskej jednoty baptistov, ktorí
boli pri organizácii tábora nápomocní. 

Tábor zorganizovalo a
organizáciu Word of Life na
usporiadanie tábora pozval
občianske združenie Prístav,
cirkevný zbor Bratskej 
jednoty baptistov 
v Bernolákove a misijná
organizácia ABWE.

Za o. z. Prístav
Jana Kráľová
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Malý princ opäť
v Bernolákove 

Po polroku sa detský muzikál Malý princ
vracia na domácu scénu. Predstavenia
tohto úspešného titulu môžu diváci vzhliad-
nuť a prežiť v kultúrnom dome v sobotu
15. 11. a v nedeľu 16. 11. 2008.
Predpredaj vstupeniek v cene 50,- Sk sa
začne 5.11. v KD.

PQ

pr
ip

r
a

V
u

je
m

e

Stretnutie po
polstoročí
Listujem v pamätníčku zažltnuté stránky,
na prvej venovanie drahej matky,
od triednej učiteľky poľné kvietky,
nedokončený veršík spolužiačky Betky.
Na zalomenej strane tieto riadky
od najvernejšej kamarátky:

„Keď sme si tieto slová písali,
boli sme len žabky,
spomeň si na to, Magduška,
až budeme staré babky.“

Ten čas od „žabiek po babky“ neu-
veriteľne rýchlo ubehol. Po polstoročí sa
pre nás opäť otvorili brány našej „starej“
školy, aby sme si pospomínali na časy, keď
sme sa tu stretávali osemkrát po 10 me-
siacov.

Škola nám pripadala stále úplne rov-
naká. Prekvapením boli iba nové moderné
stolíky a stoličky pre žiakov namiesto
našich ťažkých zelených lavíc so sklopnými
sedadlami. Ale aspoň sme robili menej
hrmotu. Zaujala nás aj výzdoba chodieb a
tried. Aj my sme sa tu naučili písať a čítať
prvé písmenká, zá-
klady matematiky,
dejín, fyziky a
biológie. Naučili
sme sa, kde sa píše
ypsilon ale aj vážiť
si svoj jazyk a svoju
vlasť. Vznikali
medzi nami
pretrvávajúce 
priateľstvá aj prvé
lásky.

Vrúcne zvítania 
v slávnostne vy-

zdobenom pro-stredí reštaurácie „Park
Kačabar“ svedčili o tom, že v nás ostali iba
pekné spomienky na spoločne prežité časy.
Žiaľ,  z 26 žijúcich sa nás zišla iba presná
polovica. Privítali sme medzi sebou dvoch
Karolkov, teraz už zo zahraničia (ČR), ale

chýbalo veľa spolužiakov žijúcich v obci
alebo blízkom okolí. Smutní sme konštato-
vali, že nás už navždy opustili štyria.
Minútou ticha sme si uctili ich pamiatku
ako aj pamiatku našich zosnulých učiteľov:
M. Frindrichovej-Vongrejovej, A. Beňovej-
Labudovej, V. Rausovej, V. Brabca a D.
Mačaia. Uvítali sme účasť pani učiteľky
Achbergerovej-Reingráberovej, ktorá nám
bola triednou v 3. ročníku. Žiaľ, pani učiteľ-
ka z 1. triedy – p. Benovičová nemohla

prísť kvôli liečeniu a pre chorobu ani 
p. učiteľka Bednárová, ktorá nám bola
triednou v 4. a 5. ročníku. Potešila nás prí-
tomnosť p. starostu Ing. Poóra a terajšej
riaditeľky školy p. PaedDr. Ondruškovej.

Každý z nás (niekto stručne, niekto
obšírnejšie) poinformoval o svojom živote,
svojich úspechoch, ale aj starostiach.
Všetci sme toho prežili veľa, dobrého 
i zlého, je však potešujúce, že každý z nás
si dobre zastal svoje miesto či už v rodine
alebo ako vynikajúci odborník vo svojom
odbore (právnička, sudkyňa, inžinier,
zdravotná sestra alebo stavbár). 
Ako pripomenul pán starosta, niektorí sa
podieľali na rozvoji obce ako poslanci či
aktívni členovia rôznych spolkov 
a Ing. M. Biskupič pôsobil niekoľko rokov
vo funkcii predsedu národného výboru. 

Výbornej večeri predchádzala koštovka
vín, ktorých kolekciu pre nás pripravil 
a o jednotlivých sortách poinformoval ich
producent Ing. V. Kováč. Maškrtenie
zavŕšila vynikajúca torta, ktorou nás pre-
kvapila p. učiteľka Reingráberová. Bola
obrovská a krásna, až nám ju bolo ľúto
pokrájať. Trošku sme si aj zakrepčili 
a spomedzi našich spolužiakov sa vykľuli
vynikajúci speváci Vladko Kováč, Stanko
Zámocký. Betka (Babika) dopísala veršík
do pamätníčka, čo nestihla pred 55 rokmi.
Hostí sme obdarovali kyticami kvetov 
a ružičkou každú spolužiačku prekvapil aj
pozorný Ing. M. Biskupič.

Maťko, ďakujeme nielen za ružičku, 
ale hlavne za prípravu a zorganizovanie
celého stretnutia. Našej bývalej predsed-
níčke triedy JUDr. M. Jurčovej-Vetríkovej
ďakujeme za veľmi precítený príhovor 
v úvode stretávky. Verím, že sa v oveľa
väčšom počte stretneme o pár rokov.
Dovidenia!

Za absolventov 
8.A tr. OSŠ z r. 1958 V.K.

Pozvánka na 
,, Deň úcty 
k starším“

Tak ako po roky minulé, 
aj v tomto roku obec

Bernolákovo pripravuje 
v kultúrnom dome posedenie

pre starších spoluobčanov 
pri príležitosti Dňa úcty 

k starším. Na toto stretnutie 
s kultúrnym programom, 

s hudbou do tanca a malým
občerstvením pozývame 
v mene pána starostu
všetkých dôchodcov 
z obce Bernolákovo. 

Podujatie sa uskutoční 
v nedeľu 26. 10. 2008 

o 17. hodine. 

Adventný hudobný bazár
Napriek tomu, že leto sa ešte len končí, príprava nie-
ktorých predvianočných podujatí sa začína. Asi je
najvyšší čas popremýšľať, čo môžeme ponúknuť či kúpiť
na ,,Bernolákovskom adventnom bazári“. Aj tento rok
sa v Kultúrnom dome v Bernolákove uskutoční podu-
jatie, ktoré sa stretlo s veľkým záujmom verejnosti.
Adventný hudobný bazár, kde bol vystavený a zároveň
sa predával typický vianočný sortiment. Knihy, sviečky,
vianočné ozdoby, cukrovinky, vianočné pečivo, imelo,
vlastnoručne zhotovené výrobky. Podávať sa bude
varené víno, možno mastné chleby s cibuľou, určite
bude aj kultúrny hudobný program s nejakým zaují-
mavým hosťom. Podujatie sa uskutoční v nedeľu 7.12. 
o 17:00. Všetci, ktorí majú záujem prenajať si predajný
stôl, nech pošlú svoju záväznú prihlášku aj s popisom
ponúkaných vianočných tovarov do 27.11.2008 na
adresu: kultura@bernolakovo.sk . Info aj na t.č.
45993922. Prihlásiť sa môže každý amatérsky alebo
profesionálny umelec či pekár. Počet predajných stolov
je obmedzený kapacitou a sortimentom.                 PQ

Punkový večer 
v Bernolákove
31. 10. o 20:00 sa v kultúrnom dome
stretnú priaznivci punkovej muziky. 
Hrať budú kapely Devil street 13, 
Grobiani a Konflikt. Vstupné 120,- Sk.
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rok – nový
začiatok
2. september otvoril brány škôl aj
pre 390 žiakov Základnej školy v
Bernolákove. Školský rok 2008/2009
prináša veľa zmien. V prvom rade pre
našich prvákov a piatakov, ktorí sa budú
učiť podľa nového výchovno-vzdeláva-
cieho programu. Otvorili sa pre nás a
našich žiakov nové možnosti. „Keďže
každá doba prináša niečo nové, bolo by
zlé, keby sme aj v školstve nezachytili to,
čo prináša súčasnosť. To je dôvod, prečo
je reforma v školstve nevyhnutná a prečo
sa musí začať čo najskôr,“ zdôraznil mi-
nister školstva.
1. september je totiž dňom, keď vstúpil

do platnosti nový školský zákon a ofi-
ciálne sa spustila obsahová reforma
školstva. 
Mnohí naši pedagógovia počas prázdnin
pracovali na tvorbe nášho školského
vzdelávacieho programu. Pre vašu infor-
máciu zverejňujeme ciele, zameranie a
učebný plán nášho školského vzdeláva-
cieho programu:

Charakteristika nášho školského
vzdelávacieho procesu
Pedagogický princíp školy

Naše ciele a priority vzdelávania :
•podporovať talenty, osobnosť a záujmy
žiakov
•integrované tematické vyučovanie
/ITV/
•zavedenie peer /rovesníckej/ mediácie
•podporovať profesijný a odborný rast
učiteľov

Umožniť všetkým žiakom získať dosta-
točné všeobecné vedomosti a zručnosti
vo všetkých všeobecnovzdelávacích 
a zvolených voliteľných  predmetoch.
Výchovno-vzdelávaciu činnosť usmerniť 
k príprave žiakov na život, tvorivé mysle-
nie a účinné riešenie problémov, komu-
nikovať medzi sebou a vzájomne sa
rešpektovať.
Zameranie školy a stupeň vzdelania
- kvalitná výučba cudzích jazykov
- dôraz na prírodovedné predmety
- rozvoj telesnej výchovy a športu

PPrriimmáárrnnee  vvzzddeelláávvaanniiee  
––  IISSCCEEDD  11  ––  II..  ssttuuppeeňň  ZZŠŠ
Zabezpečiť bezproblémový prechod
z predškolského vzdelávania a rodinnej
starostlivosti na školské vzdelávanie.
Dodržať ciele primárneho vzdelávania
štátneho vzdelávacieho programu
doplneného o nami zvolené nové pred-
mety a rozšírenie hodín predpísaných
predmetov.
NNiižžššiiee  sseekkuunnddáárrnnee  vvzzddeelláávvaanniiee  
––  IISSCCEEDD  22  ––  IIII..  ssttuuppeeňň  ZZŠŠ
Plynulý prechod z primárneho na nižšie
sekundárne vzdelávanie. 
Zabezpečiť podľa štátneho vzdeláva-
cieho programu interdisciplinárny /
medzipredmetový/ prístup pri osvojovaní
znalostí a spôsobilostí žiakov a rozvoj ich
analytických schopností. Vypestovať u
žiakov zodpovednosť za vlastné učenie.
Uplatniť možnosť diferenciácie podľa
schopností žiakov.

Náš  školský učebný plán
Zvolené predmety a počty hodín odráža-
jú zameranie školy. Voliteľné hodiny uve-
dené v Štátnom vzdelávacom programe
sme v súlade so zameraním pridelili jed-
nak povinným učebným predmetom, ale
zaradili sme aj voliteľné predmety – tie
sú zvýraznené.
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Stará Ľubovňa, ktorý
už dávno vykročil 
z nadpriemeru“

Presvedčila som sa o tom pri príležitosti
rekreačného pobytu v Starej Ľubovni, kam som
síce odchádzala s nedoliečenou chrípkou, ale
sily mi dávalo dohovorené stretnutie s p. pri-
mátorom a Združením ZPOZ Stará Ľubovňa.

Aby som však išla pekne po poriadku. 
Na celoslovenskej prehliadke ZPOZ v Brati-
slave som spomenula p. primátorovi mesta
St.Ľubovňa Dr.Valentovi Jaržembovskému, že
organizujeme s Klubom dôchodcov  1l. a 2. ok-
tóbra zájazd na Oravu a do Poľska. Pán primá-
tor ocenil aktivity, ktoré aj pre starších
občanov zabezpečujeme, a pozval nás aj na
návštevu St.Ľubovne. Navrhol, aby sme
2.októbra, kedy sa budeme popoludní vracať 
z Nového Targu, navštívili Starú Ľubovňu a po-

zreli si niektorý z programov ZPOZ-u.  Jeho
pozvanie ma prekvapilo, ale aj veľmi potešilo.
Vždy som obdivovala prácu staroľubovnian-
skych ZPOZ-ákov, o ktorej som čítala 
v Zborníkoch, v časopise Človek – človeku 
a rôznych iných materiáloch.
V roku 2007 ma veľmi zaujal ich program
„Dúha nad Starou Ľubovňou“, neskôr ich vy-
stúpenie na slávnostnom podujatí pri príleži-
tosti 55.výročia vzniku zborov pre občianske
záležitosti vo Zvolene a rôzne iné. Najviac ma
však zaujala knižná publikácia „Dobrý deň,
človek“ od PaedDr.Evy Kollárovej. Prečítala
som ju „na jeden dúšok“ . Spomenula som si
na slová, ktoré som na niektorom zpozáckom
podujatí počula.  Pán primátor
Dr.Jaržembovský dokázal stmeliť taký kolektív,
ktorý predstavuje  „zlatý poklad“ v práci
ZPOZov, najmä v osobe p. PaedDr. Evy
Kollárovej a pani Oľgy Matviakovej, skvelých
hudobníkov a ostatných účinkujúcich.

Na MsÚ som prišla v dobe, keď práve
začínali obrad“ Rozlúčka so školou“. S výčitka-
mi svedomia, že ich oberám o čas, som sle-

dovala obrady a počúvala  informácie o práci
kolektívu .K špičkovej kvalite ich obradov určite
prispieva aj  svieži, kultivovaný rečový prejav
mladej recitátorky Ninky Kollárovej, ktorú
dopĺňal zamatovým hlasom recitátor Jakub
Ondrej.Výber hudby a spevu v podaní detí 
a p.Mgr. Veroniky Boďovej a účinkovanie
ostatných aktérov obradu potvrdzovalo, že tu,
pod taktovkou p. PaedDr. Evy Kollárovej a pani
Oľgy Matviakovej pracuje vyspelý kolektív.
Zaumienila som si, že na budúci rok sa
pokúsim formou výmeny skúseností pripraviť
zájazd pre členov Združenia Bratislavského
kraja.  Bolo mi ľúto , že som tam bola z nášho
kolektívu  sama. Dúfam, že to tak nebude 
1. a 2. októbra, že mojim kolegyniam pracovné
povinnosti dovolia návštevu Starej Ľubovne.
Teším sa, že účasť prisľúbil aj starosta našej
obce p. Ing. Ľubomír Poór a zástupca starostu
p. JUDr. Stanislav Bečica. 2. október bude pre
nás všetkých určite sviatočným dňom. 

Terezia Varečková
predsedníčka Krajskej rady Z ZPOZ

Bratislavského kraja

I. stupeň
Vzdelávacia oblasť Predmety Poč. h. Poznámky

I. roč.
Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk 

a literatúra 9 pridaná 1 hod.
Dramatická výchova 1                     
Anglický jazyk 2 I.B

Matematika a práca
s informáciami Matematika 4                    
Príroda a spoločnosť Prírodoveda 1 pridaná 0,5 hod.
Človek a hodnoty Etická/Nábož. vých. 1 pridaná 0,5 hod.
Umenie a kultúra Výtvarná výchova 1+1 pridaná do I.A

Hudobná výchova 1
Zdravie a pohyb Telesná výchova 2

Pohybová výchova 1 I.A
Spolu 22

II. stupeň
Vzdelávacia oblasť Predmety Poč. h. Poznámky

V. roč.      
Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk 

a literatúra 5                    
Prvý cudzí jazyk /Aj, Nj/ 5 pridané 2 hod.

Matematika a práca
s informáciami Matematika 4 pridaná 0,5 hod.

Informatika 1 pridaná 0,5 hod.
Človek a spoločnosť Dejepis 1

Geografia 1
Geografia cest. ruchu 1
Občianska výchova 1

Človek a príroda Biológia 2 pridaná 1 hod.
Človek a hodnoty Etická/Nábož. vých. 1
Umenie a kultúra Výtvarná výchova 1

Hudobná výchova 1
Zdravie a pohyb Telesná výchova 2

Športová príprava 1 netradičné 
druhy športu

Spolu 27

Verím, že nám v naštartovanej vzdelávacej reforme
budete všetci podľa svojich možností pomáhať. 
Na záver chcem všetkým našim učiteľom, žiakom, ale
i vám, vážení rodičia, zaželať pevné zdravie, veľa 
trpezlivosti, úzku spoluprácu, dobrú vzájomnú komu-
nikáciu. Žiakom veľa chuti do učenia. Nech je pre nás
školský rok 2008/2009 zaujímavý, radostný 
a úspešný.

PaedDr. Mária Ondrušková
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Darcovstvo krvi
Dňa 14. augusta 2008 zorganizoval Miestny spolok

Slovenského Červeného kríža v Bernolákove bez-
príspevkový odber krvi. Odber sa uskutočnil v Kultúrnom
dome v Bernolákove mobilnou odberovou jednotkou.
Odberu sa zúčastnilo celkom 64 darcov, z toho bolo 
12 darcov z Chorvátskeho Grobu.

Darcovia z Chorvátskeho Grobu:

V mesiaci august 2008 darovali bezplatne svoju krv za
obec Bernolákovo priamo v Národnej transfúznej službe
v Ružinove ďalší darcovia:

Predsedníctvo  Miestneho  spolku  SČK  v  Berno-
lákove  a  starosta  obce Bernolákovo ďakujú všetkým
darcom krvi za ich humánny a šľachetný čin.

Ďalší bezpríspevkový odber krvi sa uskutoční 
9. decembra 2008 mobilnou odberovou jednotkou 
v Kultúrnom dome v Bernolákove.

M. Nagyová

Ďakujeme všetkým vám, ktorí ste prispeli alebo 
v najbližšej dobe hodláte prispieť sponzorským

príspevkom na aktivity Klubu dôchodcov. Potvrdili ste
tým, že nás nezaraďujete medzi „skorých čakateľov

na smrť“, ako to niekedy v žartoch počujeme.
Ak s vašou pomocou sústredíme dostatok finančných

prostriedkov, už v novembri pripravíme prvé podu-
jatie „Z receptov našich starých mám“, 
na ktoré vás radi pozveme. Ďakujeme.

Vedenie občianskeho združenia
Klub dôchodcov    

Rozlúčka
V mesiacoch jún, júl a august odišli na večný odpočinok naše dlhoročné členky

MS SČK v Bernolákove.
Dňa 21. júna 2008 sme sa na miestnom cintoríne rozlúčili s pani Katarínou

Kopeckou, ktorá nás opustila vo veku 82 rokov.
Dňa 31.júla 2008 sa konala rozlúčka s pani Irenou Csasznou, ktorá nás

opustila vo veku 87 rokov. Pani Csaszná patrila k zakladajúcim členkám SČK 
v Bernolákove, dlhé roky bola dobrovoľnou opatrovateľkou a členkou Zdravotnej
družiny SČK.

Dňa 2. augusta 2008 odišla z našich radov členka Miestneho spolku SČK 
v Bernolákove pani Helena Vitálošová vo veku nedožitých 94 rokov, ktorá  sa
zaujímala  o činnosť našej organizácie až do konca svojho života. 

Predsedníctvo Miestneho spolku SČK v Bernolákove vyjadruje aj touto formou
úprimnú sústrasť pozostalým rodinám.                                       

Predsedníctvo MS SČK v Bernolákove

Organizácia zdravotne
postihnutých NÁDEJ

Výbor organizácie si vás dovoľuje poinformovať o svojej činnosti a pripravo-
vaných akciách.

- 23. 4. 2008 sa 38 našich členov spolu s členmi klubu dôchodcov zúčastnili
brigády pri úprave cintorína. Okrem toho naše členky p. Kováčová Mária a p.
Prokešová Otília sa celoročne starajú o parčík pri pomníku padlých.

- Na divadelné predstavenie „Malý princ“ na deň 27.4. naša organizácia zakúpi-
la pre členov 50 vstupeniek.

- 17. 5. sme zorganizovali tanečné popoludnie pre členov a občanov obce. Žiaľ
aj napriek dobrej organizácii bol o toto podujatie malý záujem. Napriek tomu nála-
da bola veľmi dobrá.

- 31. 5. sa 38 členov a občanov zúčastnilo stretnutia s našimi priateľmi 
v Dechticiach pri zbere liečivých rastlín. Celé stretnutie sa nieslo v dobrej a veselej
nálade, pri speve, harmonike , opekaní a dobrom guláši. Kto mal záujem, nazbieral
si aj liečivé rastliny.

- 7. 6. pri príležitosti „ Dní obce“ sa družstvo našej organizácie v zložení 
p. Brňáková, Badlíková, Vrbovská Mária a Ballayová zúčastnilo súťaže vo varení
fazuľovice, kde sme sa umiestnili na 1. mieste.

- 14. 6. sme privítali v našej obci priateľov  z organizácie zdravotne postihnutých
z Dolných Dunajovíc z Českej republiky. Po príchode ich privítal v kultúrnom dome
pán starosta Ing. Póor. Porozprával im o histórii a súčasnom živote v našej obci. 
Po malom občerstvení pán starosta našich hostí zaviedol do areálu golfového ihris-
ka.  Ďakujeme p. starostovi, že obetoval svoj voľný čas a venoval sa našim hosťom.
Potom nás prijal pán farár Mišík v našom kostole. Porozprával o histórii a prestavbe
nášho kostola a kaplnky sv. Anny. Prezreli sme si i náš cintorín. Spoločne sme sa
zúčastnili obeda, odkiaľ sme našich hostí sprevádzali na hrad Červený Kameň. 
Po prehliadke hradu sme sa s nimi rozlúčili, bolo nám ľúto, že deň rýchlo ubehol.

- 22. júna nastal ten očakávaný deň, na ktorý sme sa veľmi tešili. 53 členov
nastúpilo do autobusu a svojich áut a odišli sme na rekreačný pobyt v Ľubovnian-
skych kúpeľoch. Počasie nám prialo po celý čas. Ubytovanie a strava boli na
výbornú. Navštívili sme krásne miesta tohto kraja, Ľubovniansky hrad, Litmanovú,
prezreli sme si zaujímavosti mesta Stará Ľubovňa,Bardejov, Bardejovské kúpele, 
okúpali sme sa aj vo Vyšných Ružbachoch. Boli sme na nákupoch v Poľsku a
navštívili sme aj sanktoárium  sv. otca Jána Pavla II v Zakopanom. Najkrajším
zážitkom bola plavba na pltiach po Dunajci. Cestou domov sme navštívili zámok
Strážky. Na záver by sme chceli poďakovať aj touto cestou p. starostovi Ing. Poórovi
za finančný príspevok na úhradu autobusu do Dechtíc i Ľubovnianskych kúpeľov 
a p. Evičke Šticovej za bezplatné zhotovovanie materiálov pre organizáciu 
(vstupenky, fotky, pozdravy, rôzne plagátiky...).

- Pre našich členov pripravujeme týždenný rehabilitačný pobyt pre 23 členov
v dobe od 5.10. do 12.10.2008 v Piešťanoch, na ktorý nám Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny poskytlo čiastočnú dotáciu.

- Na 6. 12. pripravujeme už naše tradičné mikulášsko- vianočné posedenie 
s tombolou.

- Okrem týchto akcií zorganizujeme návštevu divadelného, príp. iného kultúrneho
podujatia.

- Upozorňujeme občanov na zmenu termínu merania cukru v krvi. Termín 
z 10. októbra sa prekladá na 17. októbra z dôvodu rehabilitačného pobytu.

Anna Ballayová
predseda organizácie

Augustín Antoni
Michal Hržič                                   
Eva Antoniová
Rozália Buzgovičová                                                                              
Katarína Koporcová
Dana Kamenická                              
Martin Berčík
Petra Kamenická                                                 
Jarmila Gálová
Jana Nagyová        
Pavol Branický
Pavol Hanuska
Peter Sloboda
Miroslav Kollár
Milan Antalič
Kvetka Čambálová
Peter Jajcaj
Mária Priecelová
Jarmila Šárová
Peter Priecel
Jarmila Bošková
Stanislav Bečica
Anna Barkolová
Marián Doboš 
Anna Vitálošová
Robert Široký

Mária Uhrová
Jakub Klech         
Peter Uher
Ján Antal    
Monika Noskovičová
Janette Horváthová
Peter Horváth
Radoslav Dugovič
Karol Horňák
Pavol Komada   
Viera Jurašková
Peter Sivčák
Soňa Jursová
Rudolf Nováček
Eduard Jursa
Renata Antaličová
Mária Kakašová
Ondrej Lauko      
Ján Dulaj
Alžbeta Noskovičová
Zuzana Zajacová
Zuzana Teplanová
Roman Šebo
Ľubomír Poór    
Dušan Lysák
Magda Gablíková

Ján Butko                                                     
Anna Valentová    
Katarína
Hajtmánková                                 
Zuzana Nogová  
Mária Hajtmánková                                    
Jana Kaššová         

Peter Hoblík                                                 
Martina Cisíková
Marcela Turiničová                                      
Lenka Laurová   
Zdenka Kocáková                                       
Iveta Gašparovičová

Mária Nagyová                                  
Branislav Gažík       
Lenka Nagyová                                 

Judita Flimmelová
Monika Gažíková
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Ondřej Kováč  a  Darina Kinská                                    
Radovan Rajter  a  Michaela Fabianová
Marek Šelméci  a  Katarína Streďanská

Peter Faško  a  Ivana Sečkášová
Samuel Lehocký  a  Miriam Lachová
Andrej Baštín  a Veronika Kutyová

Miroslav Škraban  a  Jana Pánisová
Branislav Gažík  a  Monika nagyová

Ing. Peter Krátky  a  Ing. Tatiana Kopecká
Patrick Zuppinger  a   Monika Káčerová

Maroš Kocmunda  a  Andrea Benovičová
Marian Dráb  a  Monika Čerňanská

Martin Farkaš  a  Dana Zlatohlávková
Ronald Achberger  a  Elena Grofičová
Tomáš Imrich  a  Andrea Šaškovičová
Martin Lív  a   Kvetoslava Antalíková
Robert Štefanec  a  Dáša Gregorová

nedžmedyn Deák  a  Monika Klinková
Ing. Ivan Mrnčo  a  Ing. Zuzana Pápayová

Günther Herndlhofer  a   Jana Šutková 

Mladomanželom prajeme veľa lásky, zdravia, 
šťastia, spokojného spolunažívania.

Svoje „áno“ 
si povedali:Prišli 

na svet:

Ema Posert-Schwarzová 
Linda nováková 
Sofia Chmelárová
Rudolf Vavrík
Paulína Bognárová
Tobiáš Tosecký

Lara Čalfová  
Adriana Sublardová
Emma Lehocká
Lara Janková
Adam Ďurčo

Odišli 
na večný 
odpočinok:

Naši jubilanti:

JJúúnn
Helena Petrášová 70 
Cecília Popluhárová 70 
Ing. Mikuláš Sysák 70                 
Július Bergend 70                  
Helena Dulaiová 70                 
Terézia Dužeková 75                 
Mária Balážová 75
Mária Meszárošová 75
Anna Jajcaiová 80  
Ján Štiglic 80      
Mária Štrichovancová 80           
Mária Jjašková 80  
Peter Stredanský 80 
Ľudmila Škvorcová 85    
Michal Sabo 85

JJúúLL
Pavla Gracová 70                
Jozef Bachratý 70                
Magdaléna nagyová 70     
Oľga Polgárová 75
Štefan Palkovič 75 
Alica Mazáčková 80
Júlia Klasová 85
Rudolf Jung 85                         

AAuuGGuuSSTT
Júlia Sopfritsová 70                    
Mária Líšková 70 
Štefan Poszert Schwarz 70                   
Milan Hanuliak 70
Terézia Kinčešová 75
Oľga Hlatká 75
Elena Číková 75
Mária Kollárová 80                    

Všetkým jubilantom srdečne
blahoželáme !

Marcel Zemánek
� 31.5.1945 � 4.8.2008

„Odišiel, hoci každým gestom miloval život, kamarátsky kruh,
stretnutia v rodinnom kruhu i s priateľmi
a rytmus práce nepokojných rúk.
Život plynie rýchlo, ako voda cez prsty nám steká,
a iba v tom, čo ostane z nás v blízkych i v obci,
je pomník, úcta i pieta!”

Úctu k životu a práci p. Marcela Zemánka  prišlo vyjadriť okrem smútiacej rodiny veľa 
priateľov, spolupracovníkov a známych. 16 rokov pôsobil vo funkcii poslanca obecného za-
stupiteľstva, 3 volebné obdobia zastával funkciu predsedu komisie verejného poriadku,
aktívne pôsobil v rôznych spoločenských organizáciách, veľa času venoval športu, to všetko
popri práci spojového mechanika, neskôr vedúceho pracovníka v Telekomunikáciách, kde pra-
coval nepretržite 41 rokov. Urobil toho veľa, čo nám bude pripomínať jeho prítomnosť. Ostane
navždy v srdciach svojej rodiny, svojich spolupracovníkov, kolegov , priateľov a spoluobčanov.

„Odišla od nás len bolesť, len utrpenie tela,
však jeho láska k Vám, tá nikdy nezomrela“

T. Varečková

Ďakujeme za krásne slová rozlúčky dôstojnému pánovi farárovi Kormúthovi a pani T. Va-
rečkovej.
Ďakujeme celej rodine, priateľom a známym za kvetinové dary i za účasť na pohrebnom
obrade, čím ste všetci prejavili úctu k jeho životu a práci.

Smútiaca rodina

Významného životného jubilea  
sa v uplynulých týždňoch dožili 
naši  spoluobčania 
pán Jozef Luchava (90),  
pani Mária Jajcaiová (90)
a pani  Vilma Bošková (95) rokov
Osobne im zablahoželali 
pán starosta, pán zástupca starostu
a členky zboru pre občianske 
záležitosti. 

Vážení jubilanti, ešte raz Vám aj touto cestou prajeme veľa zdravia a spokojnosti v kruhu rodiny.

Vitajte medzi nami ! 

Česť ich pamiatke !

Helena Vitálošová 93
Karol Vaverka 90
Irena Csaszná 87       
Katarína Kopecká 82
Karol Grúber 79
Jozef Matuš 74
Karol Jedlovec 68 

Marcel Zemánek 63
Štefan Farkaš 58
Stanislav Kastl 53
Otília Janechová 84
Vladimír Janíček 52
Jozef Ligas 85

Erik Bezúr
� 1. 8. 1981      
� 28. 8. 2005

Rany sa nehoja 
a bolesť v srdciach 
pretrváva.
S láskou Ťa
neprestajne 
nosia v srdciach 

rodičia, 
starí rodičia

a sestra Karin

Dňa 23.10. uplynú 
dva roky, čo nás

navždy opustila naša
drahá pani učiteľka,
kolegyňa, priateľka 

a šéfredaktorka
časopisu Bernolák

Mgr. Zdenka Čačaná

Spomíname na ňu 
s láskou a úctou 

redakčná rada
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Vzhľadom na technické problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť pri vydávaní a tlači časopisu Bernolák, je možné, že niektoré uverejnené články sú
neaktuálne v dňoch distribúcie časopisu. 

NNeepprreeddaajjNNéé
Vydáva: Obecný úrad Bernolákovo v náklade 2000 výtlačkov
Šéfredaktor: peter Quarda 
redakčná rada: Mgr. alica Holováčová, Mgr. alena Melichárková, Ing. Viera Kováčová, 
Mgr. Iva pipíšková, Izabela Bangová, júlia Hrablíková, Božena jurčová
Grafická úprava: I. Bangová
Uzávierka tohto čísla: 30. 8. 2008
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casopis@bernolakovo.sk
registrované Okresným úradom Senec pod č. OÚ SC - 4/98

Redakčná rada prosí svojich prispievateľov, ktorí články do Bernoláka píšu na počítači, aby svoj
príspevok odovzdali i v elektronickej forme – na diskete súbory editora Microsoft Word (*.doc),
čím umožnia rýchlejšie spracovanie a tým i skoršie vydanie Bernoláka. Svoje príspevky môžete
zasielať i elektronickou poštou na adresu: casopis@bernolakovo.sk a tiež písomne do schránky
umiestenej v zádverí kD. Za zapožičanie diskiet vopred ďakujeme. 

Redakčná rada žiada svojich prispievateľov, aby
príspevky odovzdali do dátumu uzávierky. V prípade
veľkého množstva materiálu si redakčná rada
vyhradzuje právo na skrátenie, prípadne presunutie
článku do ďalšieho čísla. Za pochopenie ďakujeme.

BMS servis s.r.o.
Nádražná 34, 900 28 Ivanka pri Dunaji

J E S E N N Á   A K C I A

na tónovanie a predaj vysoko kvalitných produktov 
spoločnosti CAPAROL 

- vnútorné a fasádne farby a omietky 
vo viac ako 2 000 farebných odtieňoch -

Kontaktujte nás na telefónnych číslach:
0907 703 097,  0918 400 294,

0918 537 544,  02/40 20 80 91, 92
Fax: 02/40 20 80 97

alebo na mailovej adrese:   bms@bmsm.sk

 

        
                  
                   

LACNO PREDÁM
hokejové brankárske betóny 
zn. CCM 44“.
Tel.: 0903 233 688

Milé mamičky, 
pozývame vás 
na

Lujza, Renata, Zuzana

ktorá sa uskutoční
v sobotu 11.10.2008 od 9.00 hod. do 12.00 hod. 
v priestoroch Kultúrneho domu v Bernolákove.
Oblečenie a veci na predaj preberáme 
v piatok 10.10. 2008 od 17.00 do 19.00 v KD,
prípadne v týždni od 6.10. do 10.10.2008 po dohode na tel.: 
0918 590 322 - Renata, 0904 722 430 - Lujza, 0903 109 694 - Zuzana.

Všetky veci prosíme riadne označiť lepiacimi štítkami/etiketami s cenou 
(najlepšie na viacerých miestach, napr. pri oblečení aj zvnútra) a priezviskom, 
príp. skratkou/iniciálmi. Viac info vám rady poskytneme na uvedených tel. číslach.

TEŠÍME SA VÁS!!!

BURZU 
DETSKÉHO OBLEČENIA, 

HRAČIEK A DETSKÝCH POTRIEB


