
Tohtoročný záver leta sa niesol v znamení
histórie. V sobotu 18. septembra sa na lúke
Žabák a priľahlých priestoroch vrátane ostro-
va diali mimoriadne udalosti. Priestory sa
zmenili na vojenské tábory zo 16-teho
storočia. Rozložili sa tam vojská uhorské
a cisárske. Bojové jednotky s koňmi, historic-
kými zbraňami, delami, dobovou kuchyňou
i remeselníkmi vytvorili dokonalú atmosféru
dávnej minulosti. Účinkujúci, ktorých bolo tak-
mer 80, predviedli nielen dobové tance
a jazdecké ukážky, ale ponúkli návštevníkom
aj ďalší bohatý sprievodný program vrátane
kaukliarskeho vystúpenia, orientálnych tan-
cov, ukážky barokového jazdenia, boja s me-
čom. Svojou prácou sa prezentovali aj ume-

leckí remeselníci či ko-
váč, ktorý na mieste
vyhotovoval predmety
zo železa. Návštevníci
mohli okúsiť, ako chutili
jedlá v minulosti. Vyvr-
cholením podujatia boli
dve inscenácie znázor-
ňujúce bitku o Bernolákovo, ktorá sa mohla
niekedy v čase, keď skutočné skupiny
rozprášených uhorských a rakúskych vojsk
tiahli Slovenskom, odohrať v blízkom okolí
dnešného Bernolákova. Historické bojové jed-
notky bojovali v plnom nasadení, sama-
ritánky, ktoré vojakov sprevádzali mali dosť
roboty s odnášaním a ošetrovaním ranených.

Vojsko bojujúce na uhorskej strane útočilo
najprv na tábor cisárskych žoldnierov, ktorí
sa rozložili na ostrove. Keď nepomohla ani
delostrelecká paľba a paľba z muškiet, prišlo
k stretu na bodné zbrane. Účinkujúce zosku-
penia naplno predviedli takéto bitky

www.bernolakovo.sk
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Návšteva vojenských pridelencov
Naša obec privítala 12.októbra 2010 členov vojenského a policajného diplo-

matického zboru akreditovaných v Slovenskej republike. Starosta obce ich
na slávnostnom prijatí v zasadačke kultúrneho domu oboznámil s históriou obce
a životom v našej obci, s kultúrnymi a historickými pamiatkami. V diskusii sa hos-
tia zaujímali najmä o vybavenosť obce, históriu, športové a kultúrne zázemie
a pod. Hostia absolvovali prehliadku obce, golfového ihriska a okolia kaštieľa.
Na záver vedúci delegácie plk. prof. Jozef Králik, CSc. poďakoval starostovi obce
za prijatie a zaujímavé informácie o našej obci.

-Sb-

Nový kalendár
bernolákovo 2011
5.12. počas podujatia Adventný hudobný
bazár budú v predaji prvé kusy obecného
kalendára na rok 2011. Od pondelka
6.12. bude možné tieto kalendáre zakúpiť
na recepcii obecného úradu.

-PQ-

v hlavnom popoludňajšom a večernom vystúpení spolu
s odborným popisom a komentárom, čím návštevníkom nielen
spestrili poslednú letnú sobotu, ale aj poskytli mnoho informácií
o dobe, ktorú zažívali naši prapredkovia. So svojím arzenálom sa
na Žabáku prezentovali historické skupiny Bludných rytierov
z Beckova, Berezum z Brezna, Spiculatores a Balassova jednotka
z Bratislavy. Na strane cisárskej bojovali Žoldnieri a Darco
Flameus z Bratislavy. Jazdecké umenie predviedli členovia
skupiny Kastor, tanečnými vystúpeniami sa prezentovali členovia
skupiny dobových tancov Galthilion. Tento netradičný návrat do
histórie, ktorý pripravila obec, bol pekným a zároveň i trochu
poučným rozlúčením občanov i návštevníkov Bernolákova
s letom.

- PQ-

Bernolákovo 2011

Ivan Terry Zeman

Be noler volákko ovBe noler volákko ov
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Staviame z Eurofondov

obnova
centra obce
Na základe žiadosti obce
Bernolákovo zo dňa
25.09.2009 o nenávratný
finančný príspevok bol schválený projekt „ Obnova centra
obce Bernolákovo“. V rámci tohto projektu budú vybu-
dované ihriská pre deti, petangové ihriská (v časti areálu
školy od Viničnej) a oddychová zóna v priestore parčíka
v blízkosti kultúrneho domu. V súčasnosti je uskutočnené
a odsúhlasené výberové konanie na dodávateľa stavby a
čaká sa na podpis zmluvy s príslušným ministerstvom. Je
možné, že v čase vydania tohto čísla už bude začatá real-
izácia. Uskutočnením tohto projektu sa
v centre obce vytvoria výborné podmienky pre nenáročné
športové vyžitie (scate a petang) a aktívny oddych pre
mládež a matky s deťmi. Súčasne sa podstatne zlepší
prostredie v okolí základnej školy (Školská ulica)
a kultúrneho domu, kde pribudne oddychová zóna a malé
javisko na konanie rôznych podujatí a vystúpení.

Cyklochodník
bernolákovo – Ivanka
pri Dunaji
Tak ako sme informovali v predchádzajúcich číslach
Bernoláka, začiatkom júla 2009 sa začalo s výstavbou
cyklistického chodníka Bernolákovo – Ivanka pri Dunaji,
ktorej dodávateľom je firma Strabag, s.r.o. a investorom
Združenie obcí Bernolákovo – Ivanka pri Dunaji. Stavba je
spolufinancovaná z RO OPBK os. 1 infraštruktúra, opatre-
nie 1.1. Regenerácia sídiel. V minulom roku sa vybudoval
úsek v dĺžke 1,5 km od Sadovej ulice po Ivanku pri Dunaji.
V tomto roku v mesiacoch apríl – september 2010
sa pokračovalo v budovaní zostávajúcich úsekov v Ber-
nolákove a Ivanke pri Dunaji. Zdarne sa podarilo zrealizo-
vať aj kritické úseky pri nájazde na most od Hlbokej ulice
i zjazd k Obilnej ulici. Naviac sa oproti projektu vyriešilo
aj presunutie prístrešku zastávky SAD (od N. Dedinky),
čo značne prispelo k bezpečnosti chodcov a cyklistov.
Celý projekt v hodnote 480 tis € bude ukončený do konca
roku 2010. V súčasnosti je tento cyklochodník jediným
zrealizovaným projektom v okrese Senec.

Nová kanalizácia v obci
Tak ako sme už informovali v predchádzajúcom čísle, boli
sme úspešní pri žiadosti o príspevok z EU fondov na vybu-
dovanie kanalizácie v hodnote 6,481 mil. €. V súčasnom
období je podpísaná zmluva s Ministerstvom životného
prostredia na príspevok vo výške 6,157 mil €. Zostávajúcu
časť finančných prostriedkov bude hradiť obec zo svojho
rozpočtu. Čerpanie je podmienené výberom dodávateľa
stavby. Vzhľadom na nadlimitnú zákazku bolo potrebné
zabezpečiť súhlas ministerstva na spôsob a formu zada-
nia výberového konania. Po ukončení výberového konania
je možné na základe dodatku s Ministerstvom ŽP realizo-
vať celý projekt, ktorý obsahuje vybudovanie kanalizácie
v dĺžke viac ako 10 km vrátane prípojok.
Je predpoklad, že s budovaním sa začne v jarných mesia-
coch roku 2011. Zrealizovaním celého projektu sa odka-
nalizuje viac ako 85 % územia obce Bernolákovo.
Na zostávajúcu časť kanalizácie sa vypracujú projekty
a bude dobudovaná postupne podľa podmienok (majetko-
voprávne vysporiadanie pozemkov pod komunikáciami)
a možností čerpania z fondov EU, resp. z rozpočtu obce.

Ľubomír Poór
starosta obce

vybudovanie R7 a D4
Na brífingu 27.9.2010 župan Frešo vyhlásil, že vybudovanie rýchlostnej cesty R7

a nultého obchvatu Bratislavy – D4 je národným záujmom. Riešením nie je spor
o tom, či pôjde o variant A alebo C. Dôležité je, aby sa uľahčilo cestovanie v juhový-
chodnej časti Bratislavy. Variant C rýchlostnej cesty je podľa p. Freša zrozumiteľnejší,
ale nerieši presne situáciu v Podunajských Biskupiciach. Ak by bola dovtedy urobená
D4, ktorá by znemožnila vyústenie v Podunajských Biskupiciach, ale vyústila by sa na
obchvate Bratislavy, je to prijateľný variant. Ak D4 nebude, je podľa neho lepší va-
riant A. Neúnosnú situáciu by mohli podľa p. Freša krátkodobo vylepšiť policajné
hliadky, ktoré by regulovali dopravu.

Dlhodobým a najlepším riešením je vybudovanie R7 a D4.
(výňatok z informácií bSK)

bytový dom na Dukelskej
Bytový dom, ktorý vybudovala spoločnosť GLANCE HOUSE s.r.o. vedľa obchodného

marketu LIDL, na prvý pohľad padne do oka každému, kto vstupuje do obce zo
Seneckej cesty. Jeho výstavba trvala necelé dva roky, všetko nasvedčovalo tomu, že prví
obyvatelia tejto bytovky sa budú sťahovať v letných mesiacoch tohto roku. Obec na zá-
klade podanej žiadosti vydala kolaudačné rozhodnutie, ktoré nadobudlo právoplatnosť
13.5.2010. Žiaľ, v spoločnosti a medzi spoločníkmi nastali problémy, ktoré nepoznáme
a zrejme nie je z ich strany ani snaha ich riešiť, pretože akékoľvek pokusy zo strany
obce o stretnutie so spoločníkmi boli neúspešné. Najviac sú postihnutí občania, ktorí
majú uzavreté zmluvy o budúcich zmluvách na prevod vlastníckeho práva k bytu,
zaplatili zálohu, niektorí si zobrali úver na byt z banky a komunikácia so spoločnosťou
a budúcimi vlastníkmi chýba, preto aj vyhliadky na odovzdanie bytov sú v nedohľadne.
S uvedenou spoločnosťou má uzavretú zmluvu aj obec, a to na jeden byt a nebytové
priestory pre účely zdravotného strediska. Na základe uvedeného obec aj
v záujme budúcich vlastníkov hľadá riešenie, ako danú situáciu vyriešiť, čo je možné
len za predpokladu, že bude druhá strana ochotná pristúpiť na rokovanie.

-ocÚ-

Novinka na Žabáku
Obci Bernolákovo sa v spolupráci so skupinou našich spoluobčanov zastúpených

p. D. Jaslovskou podarilo získať finančnú dotáciu spoločnosti BAUMIT a Centra pre
filantropiu v rámci grantového programu Tu sa nám páči, tu chceme žiť vo výške
1660,- € na ďalšie zveľadenie lokality Žabák. V tejto lokalite bude osadená nová origi-
nalita, ktorú sme občanom predstavili v rámci Dní obce v roku 2011.

ŽP ocÚ

PeNZIÓN PoHoDA bude
v novom volebnom období
Touto cestou si dovoľujem ako poslanec obecného zastupiteľstva
a predseda neziskovej organizácie Penziónu Pohoda spolu s jej riaditeľom JUDr.
Emanuelom Krokovičom poskytnúť niekoľko informácií o Penzióne Pohoda a poďakovať
sa najmä starostovi obce Ing. Ľubomírovi Poórovi, ktorý v maximálnej miere presadzuje
starostlivosť o seniorov a občanov, ktorí potrebujú pomoc, pokiaľ sa sami nedokážu
o seba postarať.
V priebehu volebného obdobia sme sa na obecnom zastupiteľstve niekoľkokrát inten-
zívne zaoberali otázkou vybudovania zariadenia pre seniorov Penziónu Pohoda, o čom sa
písalo aj v časopise Bernolák. Bola vypracovaná projektová dokumentácia s tým, že sa
nám podarí zabezpečiť prostriedky z fondov EU a že na takéto projekty budú aj finančné
prostriedky. S týmto zanietením sa starosta obce do tohto projektu vehementne usiloval
vstúpiť, čo v tom čase bolo podporované nielen samosprávnym krajom, ale aj vládou SR,
pretože práve tu bola istota, že sa podarí získať prostriedky na výstavbu penziónu.
Situácia sa zmenila v roku 2007, keď bolo rozhodnuté, že Bratislavský kraj pre vysoké
HDP na obyvateľa bude z fondov EU vyčlenený. A to sa týkalo nielen výstavby sociálnych
zariadení, ale aj budov základných a materských škôl, kultúrnych zariadení a pod. Úsilie,
ktoré v tomto smere vynaložil starosta obce, ho stálo nielen čas, ale aj námahu, ktorá,
pevne verím, nevyšla nazmar. Pretože na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva
sa zmenil postup a najmä taktika hľadania finančných prostriedkov na vybudovanie pen-
ziónu. Bol vypracovaný nový projekt, na ktorý je možné získať finančné prostriedky
zo štátneho fondu rozvoja bývania, ktorý zabezpečí bývanie pre starších občanov
a zároveň aj sociálnu starostlivosť najmä pre tých, ktorí to nevyhnutne potrebujú.
S týmto zámerom je pripravený projekt, ktorý sa podá podľa zákona o štátnom fonde
bývania začiatkom roka 2011 a verme, že bude úspešný. Do konca roka bude vykonaný
elektronický audit na dodávateľa výstavby zariadenia sociálnej starostlivosti, aby po
získaní finančných prostriedkov sa mohlo v budúcom roku začať s výstavbou.
Preto sa chceme toto cestou poďakovať predovšetkým Ing. Ľubomírovi Poórovi, zástup-
covi starostu a všetkým tým, ktorí sa podieľali a podieľajú na pokračovaní začatého diela
v presvedčení, že sa podarí zariadenie sociálnej starostlivosti pre seniorov
v Bernolákove v novom volebnom období zabezpečiť.

Ing. matej biskupič, poslanec oZ a predseda správnej rady n.o. Penzión Pohoda
JUDr. emanuel Krokovič, riaditeľ n.o. Penzión Pohoda
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Stredná škola v bernolákove zostáva

Povodne
v bernolákove
nehrozia

vyčistené koryto Čiernej vody
opäť dlhšie

Viacročné úsilie o revitalizáciu a obnovu toku Čiernej vody
prináša svoje pozitívne výsledky. Napriek značným zrážkam a
vysokým vodným stavom sme u nás v obci nezaznamenali žiadne
problémy. Vyčistený a upravený tok nahromadenú vodu bez problé-
mov odviedol.

Aj v tomto roku sme pokračovali v čistení a úprave koryta
potoka Čierna voda v časti Záhradná ulica (Gép ház) po Seneckú
cestu v dĺžke viac ako 1 000 m. Práce boli realizované v rámci pro-
jektu „Protipovodňová ochrana k. ú. Bernolákovo“ III. etapa.
V rámci úpravy toku boli odstránené nánosy blata a biomasy
do hĺbky 2 až 3 metrov, zároveň boli odstránené padnuté, suché
a choré podmočené dreviny z toku. Prečistil sa polostrov na sútoku
Čiernej a Ľadovej vody. Výrazná zmena je viditeľná na celom
upravenom úseku, ale najviac je zrejmá pod Kaplnkou sv. Anny,
kde boli odstránené neudržiavané náletové porasty. Tým sa otvoril
úplne nový priestor nadväzujúci na pôvodný upravený zatrávnený
úsek pod kaplnkou.

Uvedené práce sa podarilo zabezpečiť vďaka finančnej dotácii
z Environmentálneho fondu vo výške 60.000 € s prispením obce
Bernolákovo vo výške viac ako 3.000 €.
V nasledujúcom období chceme s podobným projektom pokračovať
v úseku „Ľadovej vody“ smerom k Ivanke pri Dunaji so zameraním
sa na zlepšenie odtokových pomerov z priľahlého územia.
Vyčistením najbližšieho okolia toku by sme chceli zamedziť nelegál-
nym skládkam odpadu, s ktorými sú v danej lokalite neustále prob-
lémy.
Celkove sa za posledných 5 rokov podarilo upraviť už viac ako

6300 m toku a priľahlých brehov. V mnohých miestach sa tým
vytvorilo krásne prostredie vhodné na prechádzky, športovanie či
iné vyžitie v rámci pobytu v prírode. V prípade možností financova-
nia z fondov EU chceme v niektorých úsekoch vybudovať cyklochod-
níky alebo chodníky pre peších.

Ľubomír Poór
starosta obce

Rozhodnutím Bratislavského samosprávneho kraja z roku 2007
sa zlúčili tri stredné školy, a to: Bernolákovo, Modra a Ivanka pri
Dunaji, do jedného celku pod názvom Spojená škola v Ivanke pri
Dunaji. Pôvodné školy ale figurovali ako organizačné zložky, ktoré
boli riadne zaradené do siete stredných škôl. Do programu rokova-
nia zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja, zriaďo-
vateľa príslušných stredných škôl dňa 1. októbra 2010 bol zaradený
bod, ktorým sa mali tieto organizačné zložky vyradiť
zo siete stredných škôl a vytvoril by sa nový subjekt, Stredná poľno-
hospodárska škola v Ivanke pri Dunaji. Týmto krokom by definitívne
zanikla akákoľvek zmienka o strednej škole v Bernolákove a po viac
ako päťdesiatročnom pôsobení bývalej PTŠ, SPTŠ či SPoPŠ Juraja
Gagarina by škola zmizla z mapy stredných škôl.

Ako poslanec Bratislavského samosprávneho kraja som sa
o tejto skutočnosti dozvedel z materiálov, ktoré mi boli doručené
na zasadanie zastupiteľstva, a preto sa včas dali podniknúť kroky

na zmenu týchto zámerov. Išlo o argumentáciu na školskej komisii,
dosiahnutie zamietavého stanoviska rady školy, oslovenie všetkých
poslancov listom a priame rokovanie s predsedom Bratislavského
samosprávneho kraja pánom Frešom i riaditeľom úradu pánom
Žákom. Výsledkom tohto snaženia bolo stiahnutie uvedeného bodu
z rokovania zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja,
a tým aj zachovanie strednej školy v Bernolákove.

Je samozrejmé, že pre ďalšie pôsobenie školy v Bernolákove
bude potrebné vykonať ešte mnoho práce a racionalizačných opa-
trení najmä zo strany vedenia školy, ktoré potvrdia vzrastajúci záu-
jem o štúdium na tejto škole. V danom okamihu je ale dôležité, že
sa získala možnosť presvedčiť kompetentných o potrebe pokračova-
nia stredoškolského štúdia v Bernolákove, z čoho mám i ja osobne
veľkú radosť.

Ing. Ľubomír Poór
poslanec bSK
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Zhrnutie volebného obdobia 2006-2010
Končí sa ďalšie volebné obdobie

a je čas rekapitulovať, čo sa v danom
časovom úseku podarilo, resp. nepodarilo
uskutočniť. Vysporiadať sa s problémami
uplynulého obdobia nebolo ľahké.
Medzi najdôležitejšie faktory, ktoré
ovplyvnili realizáciu plánovaných úloh,
určite patrí celosvetová hospodárska
kríza, ktorej dôsledky pociťujeme všetci.
V súvislosti s tým je ale nutné zdôrazniť,
že práve mnohoročné hospodárenie
s vyrovnaným rozpočtom, nezadlžovanie
sa a rozumné nakladanie s výdavkami
obce sa ukázalo ako správne rozhodnutie.
Preto ani výrazný pokles príjmov
z podielových daní a úbytok iných zdro-
jov príjmov sa viditeľne neodrazil
v zabezpečovaní základných úloh obce.
Ďalším činiteľom, ktorý negatívne zasia-
hol do investičných zámerov obce, bola
zmena opatrení v rámci Bratislavského
operačného plánu na čerpanie fondov EU,
ktorá obmedzila možnosť získavania
financií v Bratislavskom kraji a úplne
znemožnila čerpanie v oblasti školstva
a sociálnych vecí.
Aj napriek nepriaznivým okolnostiam sme
v rokoch 2006-2010 pokračovali
v začatých aktivitách a vytvárali pod-
mienky pre rozvoj ďalších oblastí, pričom
sa podarilo uskutočniť veľkú väčšinu
investičných zámerov.

v ekonomickej oblasti
� pokračovali sme vo vyrovnanom
hospodárení, ktoré bolo výrazne ocenené
aj hodnotením medzinárodnej ratingovej
agentúry Moody´s na úrovni Aa2, čo je
tretie najlepšie hodnotenie v kvalifikačnej
stupnici,
� získali sme v rámci troch schválených
projektov z fondou EU viac ako
7,369 mil. €, čo je najviac zo všetkých
obcí v rámci okresu Senec,
� nadobudli sme viac ako 2,5 mil. €
v rámci príspevkov súkromných investorov
na budovanie infraštruktúry v obci,
� sponzorské príspevky použité na zlepše-
nie vybavenosti v obci boli v sume viac
ako 1mil. €,
� v rámci rozpočtu kapitálové (investičné)
výdavky vždy výrazne presahovali kapitá-
lové príjmy

v sociálnej oblasti
� napriek mnohým legislatívnym zmenám
a zvýšeným nárokom naďalej úspešne
poskytujeme opatrovateľskú službu pre
odkázaných občanov,
� podarilo sa doriešiť technické problémy
s projektom na domov sociálnych služieb
„Penzión“, kde v súčasnej dobe prebieha

verejné obstarávanie dodávateľa a pro-
jekt má byť realizovaný od roku 2011,
� pokračovali sme v podpore všetkých
občianskych združení v obci, ktorých čin-
nosť je zameraná aj na pomoc starším
a odkázaným občanom.

v oblasti životného prostredia
� v spolupráci s BVS sa zabezpečilo vybu-
dovanie hlavného kanalizačného zberača
na Trnavskej ulici s výtlakom do ÚČOV
Vrakuňa, čím sa vytvorila dostatočná
kapacita pre celú obec,
� z fondov EU sa zabezpečilo viac ako
6 mil. € na dobudovanie kanalizácie v tak-
mer celej obci, ktorej realizácia začne
v roku 2011,
� v spolupráci s BVS sa konečne podarilo
zabezpečiť sfunkčnenie kanalizácie na
Hlavnej , Poštovej a Potočnej ulici,
� pri čistení toku Čiernej vody sa vytvorilo
niekoľko kilometrov trás pre aktívny od-
dych a relaxáciu,
� v spolupráci so Spoločenstvom lesa sa
vybudoval na konci Mostovej ulice
(Žabák) nový priestor pre zábavu, oddych
a iné aktivity,
� pokračuje sa v celoplošnom zabezpečo-
vaní kosenia a čistoty verejných pries-
transtiev, vývozu komunálneho, zeleného
a separovaného odpadu.

v oblasti športu a starostlivosti
o mládež
� pokračuje sa v budovaní športového
areálu na Hlbokej ulici,
� na základe podpory obce sa rozvíja nie-
len futbal, ale i volejbal, aerobik, stolný
tenis, scateboard a hokejbal,
�v rámci schváleného projektu z fondov
EU sa vybudujú tri detské ihriská, petan-
gové ihriská a priestory na oddych a relax
na Školskej ulici a v okolí kultúrneho
domu.

v oblasti školstva
a vzdelávania
� bol vypracovaný projekt na nadstavbu
a dostavbu areálu základnej školy na
Komenského ulici, ktorého realizácia
vzhľadom na jeho rozsah závisí od zmeny
v prideľovaní prostriedkov z fondov EU aj
pre Bratislavský kraj,
� uskutočnili sa čiastkové vylepšenia
v rámci základnej školy (nové sociálne
zariadenia, vetranie kuchyne, výmena
okien, zariadenie jedálne, oplotenie
a pod.),
� vybudoval sa nový dvojtriedny pavilón
materskej školy, čím sa zabezpečilo pri-
jatie všetkých detí z radov obyvateľov
obce,

� vzhľadom na rozrastajúci sa počet
žiakov základnej umeleckej školy sa zača-
lo s projektovou prípravou pre jej
samostatné umiestnenie.

v oblasti budovania infraštruktúry
� rekonštrukcia a budovanie komunikácií
na Hlbokej, Mostovej, Slanej, Orechovej,
Komenského, Hviezdoslavovej ulici,
� budovanie nových chodníkov na
Hlbokej, Trnavskej, Orechovej,
Komenského, Lúčnej, Topoľovom rade a
Mostovej ulici,
� v spolupráci s investormi boli vybu-
dované nové komunikácie a inžinierske
siete na Dunajskej, Lesnej, Kukučínovej,
Jabloňovej, Borovicovej a ďalších,
� vybudovanie novej kanalizácie na
Trnavskej, Hviezdoslavovej, Orechovej,
Komenského, Kukučínovej a časti
Tabakovej ulice,
� realizácia cyklochodníka zo zdrojov EU
na Trnavskej a časti Hlbokej ulice,
� parkovisko pred materskou školou, pri
vstupe do cintorína a na Dukelskej ulici.

oblasť kultúry
a spoločenských organizácií
� zabezpečenie dôstojných osláv 800.
výročia prvej písomnej zmienky o obci,
� prvá komplexná monografia o obci,
ktorá získala dve ocenenia v celosloven-
ských súťažiach, a vyhotovenie DVD
o histórii obce,
� každoročná organizácia „Dní obce“, fes-
tivalu Čeklíske echo, miestnych hodov
a množstva iných podujatí, ako napr.
muzikál Malý princ, divadlo Všetci na jed-
ného a jeden na všetkých, koncert Laca
Decziho a pod.,
� podpora a spolupráca so všetkými
spoločenskými organizáciami, občiansky-
mi združeniami a športovými klubmi
v obci,
� každoročné vyhotovenie obecného
kalendára, ktorý získal niekoľko ocenení
na celoslovenských súťažiach.

Rôzne
� vybudovanie kancelárie prvého kontaktu
na obecnom úrade a zlepšenie vybavova-
nia stránok,
� rekonštrukcia časti vnútorných
priestorov v kultúrnom dome, výmena
okien na celej budove a nová plocha
pred budovou,
� vybudovanie informačného kiosku pred
vstupom na obecný úrad, a tým
zabezpečená možnosť bezplatného prí-
stupu na internet počas 24 hodín,

��� str. 6
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vážení občania,
dovoľte mi, aby
som vám pripo-
menul, že v ber-
nolákove je k dis-

pozícii služba pultu centrálnej ochrany. Služba je
podmieňovaná jestvujúcim bezpečnostným za-
riadením namontovaným v chránenom objekte.
Nečakajte, kým vás počas vašej neprítomnosti
vykradnú, ale predbehnite zlodejov tým, že si
pripojíte svoj rodinný dom, byt či priestor na pod-
nikanie na náš pult centrálnej ochrany. Pripojenie
je možné dvomi spôsobmi: telefónna linka, rádio

NAm Global. Ďalšie informácie získate na tel. čísle
0918 656 166.
v poslednom období sa množia sťažnosti na
túlavých psov. Chcem vás touto cestou oboznámiť
o postupe pri takomto probléme. Treba zavolať na
telefónne číslo obecnej polície bernolákovo:
0918 88 22 22, a príslušníci obecnej polície pri-
volajú spoločnosť, ktorá tieto zvieratá odchytí
a odvezie do útulku Slobodu zvierat. Nakoľko sa
dostavil už aj jesenný čas, chcem vás upozorniť na
pálenie akéhokoľvek odpadu. Toto je zakázané.
Na tomto mieste vám prinášame aj niektoré prí-
pady, ktoré riešili príslušníci obecnej polície.

Obecná polícia

Viničná 2, 900 27 Bernolákovo

tel. 0918 88 22 22

§ Pod lupou §

Deň pracovného
pokoja
Hliadka obecnej polície vykonala prevere-
nie telefónneho oznamu, podľa ktorého
dochádza k porušovaniu Všeobecne zá-
väzného nariadenia o verejnom poriadku
tým, že na Tabakovej ulici majiteľ firmy
nerešpektuje dobu odpočinku a štartuje
motorové vozidlá. Hliadka oznam preveri-
la a priestupcovi uložila pokutu v blo-
kovom konaní.

Verejná zeleň
Hliadka obecnej polície bernolákovo
na Gaštanovej aleji riešila nepo-
zorného vodiča, ktorý si odstavil
svoje motorové vozidlo na verejnú
zeleň. Hliadka ho vyriešila v bloko-
vom konaní.

Dlhoprstí
Hliadka obecnej polície vykonala na pod-
net telefónneho oznamu zákrok voči dvom

mladistvým osobám, ktoré boli prichytené,
ako v LIDL odcudzili fľašu alkoholu.
Mladíci boli vyriešení v blokovom konaní.

Fajčenie
v školskom areáli
Na Školskej ulici v areáli základnej
školy hliadka obecnej polície riešila
priestupok na úseku ochrany nefaj-
čiarov. Prichytila tam dospelého, ako
porušuje zákaz fajčenia, za čo mu
bola udelená bloková pokuta.

Podgurážení
„Oraváci“
Hliadka obecnej polície prichytila pri čine
päticu podgurážených občanov, ktorí na
Hlavnej ulici /pri zmrzline/ ničia infor-
mačnú tabuľu. Pätica občanov bola
vyriešená v blokovom konaní.

Rodinné nezhody
Hliadka obecnej polície dostala pod-
net na tel. čísle: 0918 88 22 22, že na
Sadovej ulici dochádza k vykrádaniu

rodinného domu. Po príchode na
miesto vysvitlo, že na uvedenej
adrese dochádza k rodinným ne-
zhodám kvôli majetku.

Osoba
v pátraní
Hliadka prijala oznam na tel. číslo 0918
88 22 22, že na Záhradnej ulici sa
nachádza osoba mužského pohlavia,
ktorá odlomila oznamovateľke z auta
anténu. Pri zisťovaní totožnosti cez cen-
trálnu evidenciu sa zistilo, že osoba je
v pátraní za iný majetkový delikt, a preto
bola odovzdaná hliadke štátnej polície.

Vážení občania, chcem vás požiadať,
v záujme efektívnosti našej služby, aby ste
si všímali svoje okolie a v prípade, že
budete svedkami nejakého protiprávneho
konania, neváhajte vytočiť telefónne číslo
0918 88 22 22. V prípade, že si budete
želať zostať v anonymite, v tomto vám
bude vyhovené. Nebuďte ľahostajní voči
asociálnemu správaniu niektorých obča-
nov a volajte!

bc. Róbert Široký
náčelník obecnej polície

� zriadenie obecnej polície s cieľom zais-
tenia väčšej bezpečnosti a poriadku v
obci,
� vybudovanie pultu centrálnej ochrany
objektov, ktorý poskytuje služby nielen
občanom, ale i firmám a inštitúciám
pôsobiacim v obci,
� začatie projektu „register obnovy evi-
dencie pozemkov“(ROEP), ktorý
zabezpečí doriešenie vlastníckych práv
našich občanov k pozemkom v celom
katastrálnom území,
� doriešenie zápisu obecného majetku na
list vlastníctva, ktoré má významný
vplyv pri podávaní projektov z fondov EU,
� pokračovanie v dobrej spolupráci s
Klubom bernolákovských podnikateľov

pri organizovaní spoločensko-kultúrnych
akcií,
� spolupráca so všetkými cirkvami pôso-
biacimi v obci a ich podpora pri jed-
notlivých projektoch na záchranu pamia-
tok nachádzajúcich sa v obci,
� vytvorili sa podmienky pre vybudovanie
obchodného centra LIDL,
� výrazne sa zlepšila vybavenosť obce v
oblasti stravovania (päť reštaurácií) a
ubytovania (tri zariadenia) a poskytova-
nia rôznych služieb.

Nie je možné písať o všetkom, čo sa
počas uplynulých štyroch rokov urobilo,
čo sme spoločnými silami dokázali.
Zabezpečilo sa mnoho drobných úprav a

vylepšení v celej obci a uskutočnilo sa
nespočetné množstvo drobných akcií pre
deti, mládež, ale aj dospelých organizo-
vaných obcou, základnou školou, základ-
nou umeleckou školou, materskou školou,
občianskymi združeniami, Klubom
bernolákovských podnikateľov a ďalšími
subjektmi.
To všetko určite prispelo k skvalitneniu
života všetkých občanov v našej obci.

Na záver sa chcem poďakovať
všetkým obyvateľom obce, občianskym
združeniam, školám, firmám a pod-
nikateľom, zamestnancom obce, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom podieľali na do-
siahnutých výsledkoch.

Ing. Ľubomír Poór,
starosta

str. 5 ��� Zhrnutie volebného obdobia 2006 - 2010
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JURAJ FÁNDLY
/1750 – 1811/

Pochádzal z remeselnícko –
roľníckej rodiny. Študoval
na kláštorných školách, potom
začal študovať katolícku
teológiu v Budíne a pokračoval
v seminári v Trnave. Po
vysvätení v roku 1776 sa stal
kaplánom v Seredi, neskôr
v Lukáčovciach. V roku 1780 sa
stal farárom v Naháči.

Pretože vystupoval kriticky
proti cirkevnej vrchnosti, skon-
fiškovali mu rukopisy a nedovo-
lili mu vydať ich.

V rokoch 1787 – 1788 sa
dostal do kontaktu so skupinou
slovenskej vlasteneckej mládeže
na čele s Bernolákom. Tí ho
presvedčili, aby písal svoje diela
bernolákovčinou, čo on veľmi
rád urobil.

Keď bolo založené Slovenské
učené tovarišstvo na čele s Ber-
nolákom, stal sa Fándly jeho
tajomníkom.

Vo Fándlyho literárnej
tvorbe majú prevahu osvetové
diela určené pre ľud.
„Piľní domajší a poľní hospo-
dár“ je populárna encyklopédia
všetkých vtedajších poznatkov
o poľnohospodárstve. 1. zväzok
obsahuje poučovanie roľníka
o zložení pôdy, o rastlinách,
o hnojení, o nových kultúrach.
2. zväzok podáva rozvrh
poľných a domácich prác podľa
mesiacov na celý rok. 3. zväzok

je venovaný vplyvu počasia na
úrodu a praktickým radám.
4. zväzok hovorí o udržovaní
lúk, pastvín, o chove dobytka,
chorobách... Ďalšie 4 zväzky
zostali v rukopise a dva sa
stratili.

Fándly bol vynikajúcim
rozprávačom, odvážnym
osvietencom a najaktívnejším
buditeľom generácie bernolá-
kovcov.

ANToN beRNoLÁK
/1762 – 1813/

Narodil sa v Slanici na
Orave v zemianskej rodine.
Nižšie triedy ľudovej školy
vychodil v Slanici, vyššie
v Námestove. Gymnázium
absolvoval v Ružomberku.
V bratislavskom seminári štu-
doval poetiku a rétoriku,
v Trnave sa venoval štúdiu filo-
zofie. Katolícku teológiu štu-
doval na viedenskej univerzite
a v bratislavskom generálnom
seminári. V roku 1787 bol
v Trnave vysvätený za kňaza.
V rokoch 1787 – 1791 pôsobil
ako kaplán v Bernolákove.
Jeho ďalším pôsobiskom bola
Trnava. Stal sa tajomníkom
arcibiskupskej kancelárie.
Pod jeho vedením sa zriadilo
v Trnave Slovenské učené tova-
rišstvo. Od roku 1797 pôsobil
v Nových Zámkoch ako dekan –
farár a správca mestskej školy.

Do dejín slovenského náro-
da sa zapísal ako kodifikátor
spisovnej slovenčiny v roku
1787. Do slovenského pravo-
pisu vniesol systémovosť a účel-
nosť. Jeho jazykovednými diela-

mi sú KRITICKÁ FILOLOGICKÁ
ROZPRAVA O SLOVENSKÝCH
PÍSMENÁCH, ORTOGRAFIA,
GRAMMATICA SLAVICA,
ETYMOLÓGIA SLOVANSKÝCH
SLOV, SLOVÁR SLOVENSKÝ -
ČESKO – LATINSKO –
NEMECKO – UHORSKÝ.

Bernolákovo uzákonenie
spisovnej slovenčiny malo veľký
význam pre rozvoj slovenskej li-
teratúry. Najvýznamnejšími
predstaviteľmi a používateľmi
bernolákovčiny boli básnik Ján
Hollý a Juraj Fándly. Uprostred
19. storočia táto slovenčina
zanikla. Dôvodom bolo okrem
iného aj to, že vychádzala
zo západoslovenského nárečia,
v ktorom je tvrdá výslovnosť,
a preto nemohla zjednocovať
celý národ. Bernolák však
ukázal cestu, na ktorú naviazal
Ľudovít Štúr.

JÁN KoLLÁR
/1793 – 1852/

Pochádzal z roľnícko – remesel-
níckej rodiny. Študoval na krem-
nickom a banskobystrickom
gymnáziu, na bratislavskom
evanjelickom lýceu. V roku1817
odišiel študovať do Jeny.
Venoval sa štúdiu filozofie,
teológie, histórie, filológie,
prírodných vied. V rokoch 1819
– 1849 bol evanjelickým
farárom v Pešti. Potom dostal
miesto profesora archeológie
na viedenskej univerzite. V tom
čase ho viedenská vláda vymen-
ovala za svojho dôverníka
v uhorsko – slovenských otáz-
kach.

Svoje tvorivé schopnosti
venoval národnému povedomiu
Slovákov, myšlienke zjednotenia
a spolupráce slovanských
národov. Vychádzal z pre-
svedčenia, že Slovania tvorili
jeden národ, ktorý sa neskôr
rozdelil na 4 vetvy – ruskú,
poľskú, južnoslovanskú a čes-
koslovenskú. Chcel, aby sa
Slovania začali znovu zjednoco-
vať a spolupracovať. Bol zá-
stancom jednoty spisovného
jazyka pre českú a slovenskú li-
teratúru. Ako dôsledný stú-
penec československej jednoty
ju chcel realizovať umelým pri-
blížením češtiny a slovenčiny.
Slovakizovanú češtinu však
odmietali vzdelanci na
Slovensku i v Čechách.

Podporil záujem o národný
jazyk, zdôrazňoval potrebu
vzájomného poznávania kultúr
slovanských národov. Vyslovil
presvedčenie, že slobodný je
len ten národ, ktorý neutláča
iné národy.

Výrazom rastúceho záujmu
o ľud boli aj „NÁRODNIE
ZPIEVANKY“, ktoré zozbieral
v úzkej spolupráci so slovenský-
mi vzdelancami. Národnými
spievankami pripravil cestu ku
kodifikácii spisovného sloven-
ského jazyka, ktorú sám ne-
uznal.

Najslávnejšou a najvýznam-
nejšou básnickou skladbou je
SLÁVY DCÉRA, v ktorej vyjadril
svoju vrúcnu lásku k milej,
k vlasti a celému SLOVANSTVU.
Prebúdzal ňou vlastenectvo,
lásku k národu, kritizoval ne-
zdravé javy v spoločnosti,
ospieval pozitívne ľudské vlast-
nosti.

Stal sa jednou z najvýznam-
nejších osobností nášho národ-
ného obrodenia. Bol známy
v celom slovanskom svete, i keď
jeho názory nevyvolávali vždy
len súhlas. Jeho myšlienky slo-
vanskej vzájomnosti, lásky
k národu sa stali vzorom pre
nastupujúcu generáciu štúrov-
cov.

Alica Holováčová

PoZNÁTe oSobNoSTI,
podľa ktorých sú pomenované naše ulice?

II. časť



z
n

a
še

j
h

is
tó

r
ie

8

Určite sa nájdu ľudia, ktorí siahajú po kni-
he, ktorá nám približuje históriu Bernolá-
kova (Duchoň, M., Turcsány, J. a kol.:
Bernolákovo 1209-2009). V tejto vzácnej,
cenami ovenčenej publikácii má svoje
miesto aj hrad Čeklís. Archívny výskum dr.
Turcsányho priniesol nové poznatky o hra-
de, ktorý ovplyvňoval históriu obce vyše
dve storočia (približne 13. až 15. storočie).
Hrad strážil cestu spájajúcu Bratislavu
s Trnavou a so Šintavou (dnes časť Sere-
de). Z logiky súvislostí si myslíme, že hrad
začal stavať Buken, potomok z rodu Hunt-
Poznan. Bolo to po roku 1217, kedy vzniklo
samostatné čeklíske panstvo. Stavba hradu
bola pravdepodobne financovaná aj
z vena Bukenovej manželky Alžbety, netere
kráľa Ondreja II..
Hrad sa spomína v povesti o čeklískej krás-
nej Helene. Do starého príbehu o Helene
a tureckom veľkovezírovi si však vyprávači
museli hrad vymyslieť, lebo po roku 1500
tu stála len ruina hradu a osmanské ne-
bezpečenstvo sa k územiu severne od
Dunaja priblížilo až po bitke pri Moháči
v roku 1526. Hrad bol zničený v závere
15. storočia pre nezhody jeho spoluma-

jiteľov – grófov zo Sv. Jura a Pezinka
a pánov z Rozhanoviec. Ruiny hradu boli
rozoberané, zavážané a miesto bolo na
začiatku 20. storočia využité na stavbu
vodárenskej veže.
Veduta z knihy Karola Gottlieba von
Windisch: Geographie des Königreichs
Ungarn (vydaná v roku 1780) je najstarším
doteraz známym obrazom Bernolákova
a je pozoruhodné, že do súčasnosti sa
zachoval z tohto zobrazenia Hradného
návršia (maď. Várdomb) veľký oblúk
v opevnení hradu a vyčnievajúci múr.
Na vedute je zobrazená stavba s dvomi
vlajkami na streche (tam je dnes vodáren-
ská veža), ale vtedajšie využitie stavby
nepoznáme.

V súvislosti s najstarším zobrazením
Bernolákova je potrebné uviesť, že Ľudovít
Janota v známom diele - Slovenské hrady
(vydané v roku 1934) - publikoval v súvis-
losti s hradom Čeklís obrázok rytiny zo 17.
storočia. Na rytine je nápis Czikles, čo je
podobné s Czeklís, ale v skutočnosti
Czikles je Sigleß, obec v Rakúsku,
v spolkovej krajine Burgenland v okrese

Mattersburg, juhozápadne od Eisenstadtu.
A tak je zrejmé, že v súčasnosti nemáme
žiadne dobové zobrazenie hradu Čeklís,
a preto sa v budúcnosti budeme snažiť
o vytvorenie predstavy o hrade na základe
zistení archeologického a stavebno-his-
torického výskumu.

Bernolákovský chotár nie je pre arche-
ológov neznámy, ale miestom, kde sa
do tohto roku ešte nerobil archeologický
výskum, je lokalita hradu Čeklís. Doc. Sliv-
ka bol prvým človekom, ktorý upozornil
na povrchové nálezy črepov stredovekej
keramiky na lokalite hradu a pokúsil sa
o zameranie hradu v roku 1987. K regu-
lérnemu archeologickému výskumu však
dochádza až v súčasnosti. Vďaka finančnej
podpore z grantu MK SR (č. zmluvy
MK-1663/2010/1.1), finančnej spoluúčasti
obce, odbornej pomoci Krajského pamiat-
kového úradu a ďalších odborníkov
a dobrovoľníkov mohla prebehnúť 1. etapa
archeologického výskumu. Obec získala
1900 € z grantu MK SR a na financovaní
sa obec podieľala 5 % účasťou. Z týchto
prostriedkov sa financoval geofyzikálny
výskum a archeologický výskum. Obec
poskytla náradie potrebné pre kopáčske
práce. Na príprave grantového projektu sa
výrazne podieľal prof. František Klepsatel.
Výskum na hrade bol vykonaný na základe
rozhodnutia Krajského pamiatkového
úradu z 9.11.2009. Odbornému výskumu
predchádzalo odstraňovanie náletovej
zelene a čistenie lokality hradu od nepo-
riadku. Výrazne tu pomohli chlapci a pra-
covníci z bernolákovského detského domo-
va, pracovníci obecného úradu a prívrženci
občianskeho združenia Hrad Čeklís.
Geodetické zameranie lokality spravil
Ing. Kocmunda.
Geofyzikálny výskum sa uskutočnil v júli
2010 a viedol ho dr. Putiška z Katedry
aplikovanej a environmentálnej geofyziky
PrF UK. Geofyzici u nás zažili horúčavu aj

odkrývanie tajomstiev
hradu Čeklís

Výsek zo skúmaného priečneho rezu geo-
fyzikálneho prieskumu. Pohľad od Čiernej
vody smerom k vodárenskej veži.

Zobrazenie neznámej
stavby na mieste, kde je
teraz vodárenská veža.
Výsek z veduty z roku
1780.



náhlu búrku. Pomocou
metódy elektrickej od-
porovej tomografie (ERT)
sa nedeštruktívnym spô-
sobom lokalizovali pocho-
vané archeologické štruk-
túry. Dĺžka meraného
profilu bola 154,5 m (pri-
bližne územie medzi plo-
tom kaštieľa a kostolom).
Výsledkom je obrázok,
ktorý ukazuje priečny
zemný rez Hradným návr-
ším vedený popri východ-
nej strane vodárenskej
veže. Týmito meraniami
máme potvrdené, že
v ílovitom podzemí sa
nachádza veľa materiálu,
ktorý je výsledkom ľud-
skej činnosti. Tieto ziste-
nia môžu byť ďalej ove-
rené len archeológmi.

Prvú etapu archeologic-
kého výskumu viedol dr.
Farkaš z Archeologického
múzea spolu s Mgr. Cho-
mom. Výskumná sonda sa začala kopať
9. 8. 2010. Kopáčske práce sa sústredili do
časti, kde vyčnieva pozostatok hradného
múru. Svoju silu a cit tu v horúcom letnom
počasí predviedli štyria kopáči - Dano,
Michal, Marta a Dávid. Niekoľkými hodina-
mi kopania prispelo pár dobrovoľníkov
a s úschovou pracovného náradia
pomohla rodina Víglašová. Kopáči za 6 dní
vykopali sondu dlhú 10 metrov, vyniesli
a pozorne prezreli 14 m3 zeminy.

Archeológovia si v tejto fáze všímajú
pôdne profily a snažia sa interpretovať
históriu zavážania priestoru hradu. Musia

identifikovať, čo sú navážky a čo sú his-
torické vrstvy. Spodnú hranicu historických
vrstiev nám ukazuje ílovité treťohorné pod-
ložie.
Zatiaľ pracujeme len s dohadmi o tom, ako
mohol vyzerať hrad Čeklís. Ruiny hradu
stoja na stredovekej lokalite, kde predtým
mohla byť mohyla alebo hrádok a na
takomto mieste sa v stredoveku začal
stavať hrad. V 13. storočí asi vznikla
jednoduchšia drevozemná stavba. Môžeme
tiež predpokladať, že uprostred lokality
hradu stál donjon (donžon - veža štvorco-
vého alebo obdĺžnikového pôdorysu).
Súčasná vodárenská veža mohla byť pri
svojom zakladaní kotvená práve na takúto

stredovekú stavbu. Jednou
z úvah je, že tu bol hrad typu
motte (hrad postavený na umelo
navŕšenom kopci). Priekopy (valy)
okolo hradu sú zasypané, ale
náznak priekopy môžeme vidieť
zo strany orientovanej ku kos-
tolu. Novú interpretáciu dostáva
veľký oblúk v múre oriento-
vanom k svahu nad Čiernou
vodou. Úvahu o hradnej bráne
nahrádza úvaha, že sa jedná
o oblúk, ktorého úlohou bolo
odľahčovať opevňovací múr.
Ukazuje sa, že múr najviac
vyčnievajúci nad terénom patrí
k najstaršej architektúre hradu.
Pri múre boli odkryté zhorené
trámy z drevenej stavby. V inte-
riéri stavby sa našli dve nádoby
v dosť zachovanom stave. V niž-
ších vrstvách sa objavujú aj
črepy predbežne datované do
9. až 10. storočia. Najviac nále-

zov je z 13. až 15. storočia. Najzaují-
mavejšími nálezmi sú: minca viedenský
fenig, kovová listovitá strelka (pravde-
podobne z 13. st.) a kovový predmet, asi
súčasť zbrane. Našli sa tu klince, svorky
a ďalšie predmety, ktoré súvisia so stavba-
mi. V sonde sú gotické tehly, pochádzajúce
z navážky z neznámej stavby. Tehly nám
ukazujú svoju kvalitu po mnohých stáro-
čiach. Zhorené trámy pôjdu na den-
drochronologickú analýzu, kde bude skú-
maný vek drevín. Archeologická sonda
bude zazimovaná vložením balov slamy
a prikrytá vrstvou hliny.

Výsledky výskumu sú čiastkové a je
prirodzené, že výskum bude pokračovať.
Vzhľadom na výšku zavážky bude potrebné
ísť do väčšej hĺbky pri odhaľovaní tajom-
stiev nášho hradu. V ďalších rokoch sa
archeologický výskum sústredí na vnútornú
štruktúru hradu. Stavebno-historický
výskum sa zameria na kopanie popri
murive. Ďalšie činnosti budú smerovať
k obnove hradnej lokality, aby tieto miesta
ukazovali historické dedičstvo a slúžili oby-
vateľom a návštevníkom našej obce.
Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí pomáhajú
pri obnove hradu Čeklís. Okolo hradu je
dosť práce, priebežne treba kultivovať
prostredie a v čase archeologického výsku-
mu je potrebných veľa rúk pri kopaní
a prenášaní zeminy. Kto sa chce týchto
aktivít zúčastniť, ten je vítaný. Informácie
z histórie obce nájdete aj na internete na
adrese http://hradceklis.webnode.com/
A to by teraz stačilo, lebo čím viac ho-
voríme, tým menej si ľudia zapamätajú.

Slávo vokoun
občianske združenie Hrad Čeklís
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Nález stredovekej nádoby po jej reštaurovaní
v Archeologickom múzeu
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Kedy lieta
šarkan?
Šarkan letí, šarkan letí 
Za ním chlapci, za ním deti
A všetci sa hrnú von,
Vykrikujú, robia zhon.

Tento krátky veršík výstižne charakte-
rizuje dianie na dvore materskej školy
vo štvrtok 12. októbra popoludní. 
S deťmi sem prišli prežiť jesenné
popoludnie ich rodičia. Kolektív pra-
covníkov materskej školy  pre všet-
kých, ktorí mali záujem  sa umelecky
realizovať, pripravil výtvarnú tvorivú
dielňu, deti využili možnosť kolobežko-
vania sa na našom dopravnom
ihrisku, v dielni s prírodným mate-
riálom sa vydlabávali z tekvíc svetlonosy a z kopca lietali šarkany. 
Mnohí oteckovia sa pri tejto činnosti zmenili na šantiacich chlapcov a pri-
dali sa k nim aj mamičky.
Myslíte si, že je potrebný vietor na to, aby šarkan lietal? Zistili sme, že ani
veľmi nie. Ako dôležitá sa ukázala vyváženosť motúzikov a správna techni-
ka. Najdôležitejšia je dobrá nálada a tú mali všetci prítomní.
Tety kuchárky školskej jedálne nám v spolupráci s prevádzkovými pracovník-
mi uvarili chutný guláš. Mäsiarstvo  Achberger  sponzorsky prispelo
mäskom.   
Výdavky na akciu boli 112,11 €, na dobrovoľných príspevkoch sa vybralo
239,20 €. Zisk bude použitý výlučne na nákup výkresov a farebného
papiera pre deti materskej školy.

oľga Syrová, riaditeľka
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Novým výzvam v ústrety...
September ako každý iný – pre umeleckú školu však bol september 2010 trochu

smutný. Napriek mnohým intervenciám zo strany vedenia škôl, podpore mnohých
obcí, širokej kampani a petíciám sa nepodarilo zmeniť nariadenie vlády, podľa
ktorého žiak umeleckej školy môže byť pri zbere údajov od januára 2011 uvedený
len jedenkrát v individuálnej a jedenkrát v skupinovej forme vyučovania. Po prvý raz
sme museli žiakov z niektorých odborov vyradiť alebo preradiť z hlavného na vedľaj-
ší nástroj.

Pozitívom však je potešujúca skutočnosť, že počet žiakov ZUŠ neklesol. Vďačíme
za to krásnemu počtu novoprijatých žiakov – v novom školskom roku sme prijali
102 žiakov, 42 do hudobného odboru, 24 do výtvarného odboru, 19 do tanečného
odboru a 17 do literárno-dramatického odboru. Spolu školu navštevuje 293 žiakov.

V školskom roku 2010/2011 má ZUŠ 19 pedagógov, podrobnejšie informácie
nájdete na www.bernolakovo.sk v sekcii Školstvo. Na tejto stránke sme pre vás
pripravili aj fotografie z podujatí našej školy a zvukové ukážky .

Pre svoje obecenstvo budú naši žiaci spolu so svojimi učiteľmi pripravovať kon-
certy, výstavy , divadelné a tanečné vystúpenia. Plánujeme pre vás:

október Interný koncert Ho - zasadačka KD
November verejný koncert Ho - zasadačka KD
December vianočný koncert  - veľká sála KD

výchovný koncert pre mŠ - veľká sála KD
výchovné koncerty pre ZŠ - veľká sála KD

Február          Interný koncert Ho - zasadačka KD
marec            verejný koncert Ho - zasadačka KD

Koncert učiteľov - veľká sála KD
Apríl              Interný koncert Ho -  zasadačka KD
máj                 Absolventský koncert a výstava - zasadačka KD

muzikálové predstavenie LDo - veľká sála KD
Predstavenia pre ZŠ a mŠ - veľká sála KD 

Jún                  Záverečný koncert - veľká sála KD 
výstava vo - suterén ZŠ
výchovný koncert pre mŠ - zasadačka KD

Okrem uvedených podujatí radi pripravíme kultúrne programy podľa aktuálnych
požiadaviek spoločenských organizácií tak ako v predchádzajúcich rokoch.
V minulom roku Občianske združenie HARMÓNIA pri ZUŠ v Bernolákove po prvý
raz využilo možnosť požiadať o 2% z daní. Za poskytnuté finančné prostriedky 
vo výške 1 175,52 € ďakujem všetkým, ktorí nás podporili. Nie je to vysoká suma 
k počtu 400 osôb, ktoré sme oslovili, hovorí sa však, že aj more sa skladá z malých
kvapiek, nuž dúfajme, že v budúcnosti sa  počet kvapiek pre naše deti  zvýši.
Opätovne ďakujem starostovi obce Ing. Ľubomírovi Poórovi za pomoc, podporu 
a snahu pomôcť rozvoju našej školy aj v tomto krízovom období.
Za sponzorské dary sa touto cestou chcem poďakovať pani Kataríne Veinhardtovej,
pani Hanke Škulovej, pánovi Milanovi Jakubovičovi, pani Eve Šticovej z Nálepkovej
ulice, pani Kataríne Kraljikovej, pánovi Mariánovi Dobošovi a Ing. Štefanovi
Rajecovi. 
V minulom školskom roku naša škola dosiahla veľmi pekné výsledky vo všetkých šty-
roch odboroch. Veľmi nás to teší, ale i zaväzuje k stále kvalitnejšej práci. Niektoré 
z našich smelých plánov sa však budú dať zrealizovať iba v samostatných učebných
priestoroch, ktoré nám stále viac a viac chýbajú. Počet žiakov rok čo rok narastá 
a budova „starej“ školy, ktorá je našou „alma mater“, začína byť pre dve školy
pritesná. Verím však, že budúcnosť poskytne lepšie podmienky našim deťom, aby
mohli rozvíjať svoj talent a schopnosti na zvolenej umeleckej ceste... 

Jarmila bošková, riaditeľka ZUŠ   

Začiatkom septembra sa opäť otvorili
brány škôl a študenti po dvoch mesiacoch
zaslúženého voľna zasadli do školských
lavíc.
SŠ SOŠ J. A. Gagarina na Svätoplukovej
ulici v Bernolákove privítala 171 študentov,
ktorí sa budú vzdelávať v študijných
odboroch technika a prevádzka dopravy
a technické a informatické služby. Zvláštnu
pozornosť venovalo vedenie školy najmä 
45 prvákom a ich rodičom. Teší nás, že
počet záujemcov o štúdium sa oproti mi-
nulému roku zvýšil, ba pribudli aj žiaci 
z regiónu maďarsky hovoriacich občanov.

Začiatok 
školského roka 
na SŠ SoŠ 
J. A. Gagarina 
v bernolákove

Škola v Bernolákove má dlhoročnú
tradíciu, patrí k najstarším na Slovensku,
mnohí jej absolventi sa výborne uplatnili 
v praktickom živote. Manažment školy
so združením rodičov sa snaží o skvalitne-
nie a modernizáciu vyučovacieho procesu.
Dôkazom je vybavenie nových jazykových 
a špeciálnych učební, vytvorenie odbornej
knižnice pre technikov a dopravcov, ale
najmä pripravený nový študijný odbor
BIOENERGETIKA a tiež prípravy na zavede-
nie učebného odboru kováčstvo, čím reagu-
jeme na požiadavky praxe a regiónu 
s cieľom, aby sa absolventi po ukončení
štúdia čo najlepšie uplatnili na trhu práce.

Škola úzko spolupracuje s poľno-
hospodárskymi, dopravnými a inými orga-
nizáciami v blízkom okolí, je v neustálom
kontakte s bývalými absolventmi, čo vý-
znamne napomáha skvalitňovať výchovno –
vyučovací proces.

Veľká vďaka  za podporu školy patrí
Obecnému úradu v Bernolákove a najmä
starostovi obce Ing. Ľubomírovi Póorovi,
ktorý ako poslanec Bratislavského samo-
správneho kraja a člen školskej komisie 
v poslaneckom zastupiteľstve spolupracuje
so školou a pomáha presadzovať jej záujmy
v rámci Bratislavského samosprávneho
kraja, čím zviditeľňuje aj samotnú obec
Bernolákovo.

Pevne veríme, že spolupráca starostu,
vedenia školy, združenia rodičov, no najmä
vytvorenie nových zaujímavých študijných
odborov prinesie svoje ovocie, pribudnú
noví žiaci a škola sa bude úspešne rozvíjať
aj v budúcich rokoch.

Ing. Ivan Faktor



JÚN
Valéria Čukášová 70               
Pavol Paulus 70
Mária Hajzoková 70
Dagmar Pavlíková       70
Františka Berešová     70
Gejza Nagy                 70
Terézia Meszárošová  75
Štefan Líška 75
JÚL
Gabriela Sadloňová 70 
DrPh.Oľga Benčuriková 70
Štefan Grofič 70
Alžbeta Barkolová 75
Ľudmila Múčková 75
Anton Tulner 80
Valéria Gálová 80
Klára Hrablíková 80
Michal Ballay 80
Cecília Fajtová 85
Helena Kovačiková 85

AUGUST
Mária Sarková 70
Anna Ballayová         70
Rudolf Markus          70
Mária Aghová            70
Alžbeta Špačková      75
Helena Barkolová      80
Mária Pažitná            80
Vilma Bošková            97
SePTembeR
Eva Hammerschmiedtová 70
Ing. Jozef Valentovič 70
Magdaléna Detáriová 70
Veronika Hlaváčová 70
František Pavlík 75
Anna Pauflerová 75
Paulína Poórová 75
Ján Popluhár 75
Eva Tekelová 75
Júlia Frindrichová 85
Jozef Csövari 85

Všetkým jubilantom 
srdečne blahoželáme !
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Odišli 
na večný 
odpočinok:

Svoje „áno“ 
si povedali: Naši jubilanti

Lukáš Selecký
Samuel Švrček
Henrich Holka

Laura Okruhlicová
Robert Rotbauer

Nina Brunel
Petra Baculáková

Nikola Kapsamunov
Florián Chromiak

Filip Drobný
Laura Axamitová

Adrián Gažo
Karin Ježová

Dominik Polčík
Karolína Križanová

Ela Teplická
Ján Jamrich

Timotej Jezbera
Sebastián Jozef Lukovič

Simon Ludevít Lukovič
Laura Balciarová
Sára Brídziková

Nicolas Raschmann
Mário Noskovič

Vitajte medzi nami !
90 rokov

oslávili Jozef
Štica a mária

Sopúšková,
ktorým osob-

ne popriali
veľa zdravia a

spokojnosti
pán starosta

a členky
zboru pre
občianske

záležitosti.

Tá rana v srdci stále bolí
a nikdy sa nezahojí. Aj

keď nie si medzi nami, v
spomienkach Ťa navždy
máme a s láskou spomí-

name.

Dňa 23. októbra 2010
uplynulo sedem rokov, čo nás

navždy opustil náš drahý
manžel, otec a dedko

Ľudovít Kováč

Ktorí ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.

S láskou a úctou spomínajú
manželka a dcéry s rodinami.

Peter Čaputa a Katarína Biskupičová               
Miroslav Mečíř a Ľubica Popelášová

Tomáš Dehelán a Barbora Drahurádová
Peter Tomaško a Daniela Krútelová

Ľubomír Vráblik a Mária Rigová
Iosif Zifceac a Kristína Tabačiarová

Lukáš Benkovič a  Lucia Bošková
Jozef Múčka a Lýdia Rajská

František Kováč a Darina Horgosiová
Lukáš Meszáros a Soňa Lišková
Tomáš Vnuk a Dáša Hlubíková

Marek Šeregi a Eva Buzgovičová
Kamil Urbanovič a Eva Betko

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

Spomíname:

erik bezúr
•1.8.1981 † 28.8.2005

Čas neumierni bolesť.
Vždy budeme tajné slzy

stierať na líci a spomienky
nosiť v srdciach na krás-

nych 24 rokov.

Rodičia, starí rodičia 
a sestra Karin

Ďakujeme
Celej rodine , priateľom, známym, členkám spevácke-
ho zboru a dôstojnému pánovi farárovi za dôstojnú
rozlúčku s našou milovanou mamičkou a babičkou

evou vašicovou
Ďakujeme za kvetinové dary a slová sústrasti , 

ktoré zmiernili náš veľký žiaľ.

Dcéra Jana s rodinou

Anna Jurčová 92
Vlasta Deutschová 86
Eva Vašicová 68
Ida Blaškovičová 80
Viera Ďurčová 77  
Alexander Slávik 39
Zuzana Kováčová 60
Anna Chovancová 84
Helena Jurčová 90
Ján Hudák         65           
Ladislav Fatura   56

Ján Botka            68
Adela Dreninová  69
Libuše Daňová    82
Helena Budinská 78    
Jozef Kopecký     76
Ľudmila Mačaiová 76
Ján Gubiš          84
Vladimír Kancír 46

Česť ich pamiatke !

Poďakovanie
Smútiaca rodina ďakuje všetkým, ktorí svojou účasťou,

prejavmi sústrasti a kvetinovými darmi zmiernili náš žiaľ
za našou drahou mamou

Annuškou Chovancovou 
rod. Kováčovou

Dcéry Alica a Eva s rodinami
Naša vďaka patrí aj členkám zboru pre občianske

záležitosti, Pohrebníctvu p. odnechtu a p. Pláteníkovi.
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Začiatkom augusta t. r. už po tretíkrát zavítal do Bernolákova tím
pracovníkov misijnej organizácie Word of Life, ČR. Spolu s miestnym
cirkevným zborom Bratskej jednoty baptistov a obč. združením
Prístav pripravil pre deti z Bernolákova i okolia päť úžasných dní den-
ného športovo-anglického tábora.
Tento rok sa tábora zúčastnilo rekordných šesťdesiat detí od 4 do 15
rokov. Staralo sa o nich a organizáciu tábora zabezpečilo dvad-
saťpäť vedúcich. A tí veru nezaháľali. Veď program každého dňa
zahŕňal vyučovanie angličtiny v šiestich skupinách, školu basketbalu
a futbalu, spoločné stretnutia s piesňami, scénkami a biblickým
rozprávaním, hry a súťaže, workshopy... Deti s vedúcimi tiež
navštívili aquapark a večer v posledný deň tábora pripravili pre
rodičov hodinový záverečný program. 
Ďakujeme deťom, že na náš tábor prišli. Veríme, že tábor bol pre ne
príjemnou skúsenosťou. My sme z tábora a z detí radosť určite mali.
A ak Pán Boh dá, stretneme sa opäť o rok... 

Jana Kráľová
za baptistický zbor v bernolákove

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.

Sme vďační aj všetkým tým, ktorí nám prispeli  časťou 2 % 
z daní. verím, že nám svoju priazeň zachováte aj v ďalšom
období.

Náš klub organizoval v tomto roku niekoľko zájazdov, medziiným do
termálneho kúpaliska Topoľníky, do Banskej Bystrice ,Istebného a Poľska,
návštevu divadiel  a tiež brigád pri príležitosti „Dňa zeme“, doručovania
daňových výmerov a podobne. Organizovali sme  viacero podujatí, kde
sme ponúkali koláčiky a iné dobroty z receptov starých mám, varili sme
fazuľovicu na „Dňoch obce“.  Oslavy jubileí našich členov sme spríjemnili
neodmysliteľnými pagáčikmi rôznych druhov, ktoré piekli členky výboru 
a niektoré ďalšie naše členky. Zúčastňovali sme sa podujatí organizo-
vaných pre seniorov Malokarpatským osvetovým strediskom v Modre.

Návštevu dychovky na Vajnorskej v Bratislave sme nahradili vlastnými
posedeniami pri dychovke, kde dávame priestor vystúpeniam našich detí
zo zákl.umeleckej školy, základnej školy, tanečnému súboru Niagara, spe-
vokolu Čeklísanky,  dychovej hudbe Čeklísanka a iným domácim zoskupe-
niam.  

všetky tieto aktivity by sme nedokázali uskutočniť bez
pomoci obce. Pri výpočte poplatku, ktorým účastníci prispievajú,
sa často stretávam s názorom , že pri nízkych dôchodkoch, aké
väčšina z nás má, sú poplatky vysoké. Pri riešení tohto problému
nám často pomohol p. Ing. Ľubomír Poór, starosta obce, poskyt-
nutím príspevkov na dopravu , bezplatným poskytnutím
priestorov a tiež osobnými darmi. Pomôcť darom nikdy neváhala
ani p. poslankyňa H. Černayová, p. Dušan boško, p. Ing. m. bis-
kupič, p. S. Kerla, p. JUDr. S .bečica, mUDr. František Jurča, 
p. m. Kúty a iní.
Ď A K U J e m e. 

Terezia Varečková
predsedníčka Klubu dôchodcov Bernolákovo

Športovo-anglický tábor 2010



in
ze

r
c

ia
st

a
lo

 s
a

14

Myšlienka spred piatich rokov  pomáhať týraným, opusteným
zvieratám a entuziazmus túto ideu presadzovať sa vyplatili.
Úspešne sme absolvovali jubilejný ročník  BERNOLÁKOVSKÉHO
ORIEŠKA a pociťujeme radosť, že z roka na rok sa zvyšuje záu-
jem verejnosti. Týka sa to počtu divákov i súťažiacich psíkov so
svojimi majiteľmi. Bolo krásne nedeľné popoludnie 19. septem-
bra a množstvo sympatizantov, ktorí nás prišli podporiť, nás
utvrdilo v tom, že naše úsilie nie je márne a má zmysel v ňom
pokračovať. Neprajníci by možno argumentovali – zišla sa hŕst-
ka bláznov, ale čo je dôležitejšie na svete, ako pociťovať
nefalšovanú radosť zo života ? Je fantastické si priznať, že sme
sa na chvíľu ocitli v príjemnej empatickej spoločnosti, obklopení
nád-hernou prírodnou scenériou a navyše boli s nami aj pri-
atelia najvernejší. Ale knihy to tentoraz neboli. Keďže 5. ročník
vnímame ako prvý jubilejný, organizátori to spontánne oslávili 
a určitý prejav slávnostnej atmosféry preniesli aj na zúčast-
nených. Každého súťažiaceho psíka pri prezentácii pred
súťažou symbolicky vyzbrojili stieracím žrebom s výstižným
názvom  Pre šťastie...

K zaujímavému  priebehu podujatia prispeli nielen tí, čo to
už piatykrát spískali, t.j. Občianske združenie BODKA, technický
kolektív, objektívna porota, už tradične pohotový a vtipný mo-
derátor, ale aj
vzácni hostia.
Tento rok to boli
psovodi Policaj-
ného zboru SR
a tanečníci z dog-
dancingového
združenia.  Všetci
účinkujúci psi
predviedli zo svoj-
ho repertoáru to
najlepšie. Policajti
a ich psi boli
akční, čo ocenila
najmä mužská
časť publika, artis-
ticko – tanečné

kreácie zas pobavili dámsku zostavu. Najmenším deťom sa
pozdávala zasa skákacia atrakcia.

Počas promenády sa nám mihla medzi súťažiacimi aj malá
6 – ročná šoumenka Julinka, ktorá síce živého psíka nevlastní,
ale predviedla aspoň svojho obľúbeného plyšáka. Pohladila
tým obecenstvo po duši. Bolo ocenených 10 psíkov v rôznych
kategóriách a hlavným víťazom pre rok 2010 sa stala psia
dáma Casey, ktorá si svoju paničku vyhliadla v útulku Slobody
zvierat. Do útulku prišla majiteľka Katka sama a domov už
odchádzali vo dvojici.Spokojne konštatujeme, že charitatívno –
etický zámer podujatia bol zachovaný. Ďakujeme sponzorom,
bez pomoci ktorých by sa podobná akcia vôbec nemohla
konať. Psíkovia prioritne a tiež priatelia psíčkari, vďaka za
účasť, boli ste skvelí...

eva Illeová, eva Antoniová
za oZ  boDKA

bernolákovský oriešok 2010

AUTOŠKOLA       
Radovan Hanic   
ponúka
vodičský kurz  skupiny  
A – motocykel  
A1- do 125 cm3 od 16 rokov
do 25 kW od 18 rokov
nad 25 kW od 21 rokov
B – osobný automobil
Mestské kultúrne stredisko
Nám. 1.   mája  2, Senec
Informácie na tel.č.: 0905 277 140 
aj cez SMS alebo osobne  na adrese
Nálepkova 30, Bernolákovo
www.autoskola-senec.sk 

MIDO STAVEBNINY s.r.o.
Národného oslobodenia  č. 2703
Bernolákovo (pri Seneckej ceste)

* murovacie tvárnice a priečkovky
* suché omietkové zmesi
* cement, vápno, vrecovaný betón
* stavebná chémia, silikóny, tmely, škárovačky
* sadrokartónový systém
* šamotové tehly a plátky, komínové systémy
* závitové tyče
* maliarske a murárske náradie
* vodováhy
pondelok až piatok   od 7,00 do 17,00
sobota                      od 7,00 do 12,00
Fax/tel.: 45 99 48 43 
Mobil: 0910 906 206 www.midostavebniny.sk

„Sme tu
pre vás“ 
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Na prvú prázdninovú nedeľu sa tradične tešia nielen
deti, ktorým sa začínajú realizovať letné sny, ale aj
priaznivci dobrej hudby. Tak ako v predchádzajúcich
rokoch aj v tomto roku sa do športového areálu
J.Popluhára v Bernolákove prišlo zabaviť pri výbornej
muzike a dobre vychladenom pivku či kofole niekoľko
stoviek nadšencov folkovej a country hudby. Hoci
vzduch bol najmä na začiatku festivalu dosť horúci,
kapely, ktoré sa na festivale Čeklíske echo prezento-
vali, zahrali štýlovo pestrú zmes týchto obľúbených
hudobných žánrov. Prví sa predstavili Harvestri.
Kapelu sme už spolu s jej lídrom Terym Zemanom 
v Bernolákove mali možnosť počuť. Originálne texty,
sýty hlas speváka a príjemná pohodová trampská,
chvíľami až bluesová muzika znela z pódia. Potom sa
predstavil  ďalší zaujímavý hlas. Spev Roba Šimeka
nielenže pripomína slávneho amerického country
speváka Johnyho Casha, ale aj repertoár, imidž 
a zvuk kapely je jednoznačnou kvalitnou revivalovou
záležitosťou. Johny Cash by sa iste potešil, keby
počul Roba Šimeka, ako interpretuje jeho piesne. 
V ďalšej časti sme preladili viac do folku a inak čisto
mužský fest sme spestrili krásne sfarbeným hlasom
speváčky skupiny Druhý dych Adriany Mikovej.
Kapela Druhý dych z Trnavy zahrala veľmi príjemné
pesničky a presdtavila aj svoje nové CD. Potom sa
zjavili trochu nečakaní hostia, dotieravé komáre. Ani
tie však neodradili divákov od čakania na headlinera
podujatia, legendárnu českú kapelu Kamelot. Ich
koncert bol skutočným zážitkom nielen po stránke
interpretačnej, ale aj výberom vynikajúcich, zväčša
známych pesničiek skvele zaspievaných hviezdou
českej hudobnej scény Romanom Horkým. Muzikanti
vyburcovali prítomných divákov k neviazanej zábave
a v závere koncertu sa pod pódiom veselo tancovalo.
Samozrejme, publikum nechcelo pustiť kapelu len tak
na cestu do Brna a vyžiadalo si až dve kolá prí-
davkov. Kamelot presvedčil, že skutočne patrí ku
špičke českej i slovenskej hudobnej scény a je poctou
pre Bernolákovo, že mohlo privítať týchto výborných
a zároveň mimoriadne príjemných a skromných
hudobníkov z Moravy. 
Minifestival Čeklíske echo pomaly, ale isto naberá
nielen na kvalite, ale stáva sa populárnym aj vo svete
country a folkovej hudby celého regiónu. Tretí ročník
naznačil, že v Bernolákove je stále dosť priaznivcov
tohto na Slovensku nie práve masového žánru. 

-PQ-

Čeklíske echo 2010
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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. 
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Pozvánka 
na obnovený 
cyklus komorných
večerov

V náväznosti na vydarené minuloročné
podujatia komorných večerov v starej
škôlke sa pripravujú nové časti tohto cyklu,
samozrejme ( bohužiaľ), už v inom
priestore.  Pod názvom ,,Modré piatky,, 
sa uskutočnia podujatia s rôznožánrovým
zameraním, ktoré plánujeme uvádzať 
v ,,modrom salóniku,, kultúrneho domu asi
raz za dva mesiace, najmä počas jesen-
ných a zimných večerov. Stretávať by sme
sa chceli pri šansóne, jazze, blues, folku,
poézii, ale aj pri kabarete alebo
netradičných malých javiskových formách.  
Najbližší jesenný večer sa stretneme v pia-
tok 12.11. o 19:00 v kultúrnom dome pri
čaji, príjemnej hudbe a slove na neformál-
nom posedení s poprednou slovenskou
šansonierkou európskeho formátu Alenou
Čermákovou. Piesne tejto zaujímavej osob-
nosti sú silným emotívnym zážitkom,
a preto pozývame všetkých priaznivcov
moderného šansónu, ale aj tých, čo majú
chuť prežiť jesenný večer s priateľmi pri
svetle sviečok a pri čaji. 

-PQ-

Adventný hudobný bazár 
Blíži sa čas Vianoc, čas adventu. Ako už býva zvykom, v tomto období sa stretávame v
kultúrnom dome na obľúbenom podujatí, kde si môžeme vychutnať atmosféru malých pred-
vianočných trhov, posedieť pri varenom vínku, niečo malé zahryznúť a započúvať sa do prí-
jemnej hudby. Na tohtoročnom tradičnom podujatí známom ako ,,Adventný hudobný bazár,,
máme opäť pripravený veľmi kvalitný hudobný zážitok. Na podujatí zaspieva známa a veľmi
populárna vokálna skupina Fragile, ktorá pod vedením Braňa Kostku interpretuje nielen
piesne z muzikálov, ale aj gospelové piesne či upravené piesne známych autorov vážnej i po-
pulárnej hudby. V programe vystúpia aj žiaci bernolákovskej ZUŠ. 
Adventný hudobný bazár sa uskutoční v nedeľu 5. decembra 16:00 v kultúrnom dome. Touto
cestou zároveň vyzývame všetkých záujemcov s nekomerčnými produktmi, ktorí majú záujem
prezentovať a predávať svoje výrobky, aby si zarezervovali predajný stôl na adrese :
peter.quarda@bernolakovo.sk alebo na t.č.  02/45993922 najneskôr do 25.11..
Počet stolov je obmedzený. 

Na adventný večer nás navštívi aj Mikuláš so svo-
jou nádielkou pre bernolákovské deti. V ten istý
deň, t.j. v nedeľu 5. decembra od 14.00 do 18.00
sa bude deťom venovať, takže deti môžu
prichádzať priebežne počas celého popoludnia.
Krátko pred osemnástou hodinou rozsvieti
tradičný obecný vianočný strom. Pre každé
poslušné, ba aj nezbedné dieťa od 0 do 15 rokov
bude mať dobrosrdečný Mikuláš pripravený
darček. 

mikuláš príde 
5. decembra

5. 12. 2010

5. 12. 2010

12. 11. 2010


