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RoČník XV.

Vianočnou výzdobou ovenčené bernolákovské cesty od prvej
adventnej nedele ťukajú do okien: „Aha, idú Vianoce!“ Ako ten
čas uteká. Len nedávno sme prechádzali po slnkom zaliatej
rozhorúčenej ulici cez trať pod „Gederbu“ a hore Šóšom ku kos-
tolu. V chladnejších dňoch sa takej prechádzky veru nežiada,
predsa len je vlhká zima a človek pri dnešných chrípkových
„strašidlách“ radšej zdravie neprovokuje a ak sa ide prejsť, zvolí
si nesporne jednoduchšiu trasu. V našej obci ich je neúrekom,
aspoň nám sa zdá, že kamkoľvek sa pohneme, je tam pekne
a zaujímavo. Veď osemsto rokov budovania Bernolákova, ktoré
sme tento rok oslávili, zanechalo
svoje hodnoty. Osobitne v ostat-
ných rokoch rozvoj letel dopre-
du, akoby rozkvet nemal konca
kraja. Človek takmer prestal
myslieť na “zadné kolieska“. A
zrazu je tu kríza, nezamestnanosť, podnikatelia rátajú každú
korunu, na charitu či dobročinnosť sa už nedostáva. Pochopili
sme, že niekde sa vkliesnila chyba. Veď tí, ktorí potrebujú pod-
poru v čase rozkvetu, ju v čase krízy potrebujú oveľa viac. Je zre-
jmé, že práve teraz zlyhávajú viaceré cestičky, ktorými sa im
dostávali prostriedky a Vianoce sú tu!!
Je advent. Všetci sa postupne ladíme na príjemnú, citlivú
a duševne bohatú vianočnú nôtu ozdobenú láskou, pohodou,
radosťou. Aby sme ten najkrajší deň roka strávili so svojimi
blízkymi v šťastí, radosti, pohode. Aj preto, zároveň akoby šib-
nutím čarovného prútika šturmujeme - v upratovaní, behaní po
obchodoch za zháňaním maškŕt a darčekov.

Čo však je na Vianoce v skutočnosti najkrajší dar? Svetlá rek-
lám, ponuky obchodov a obchodných reťazcov by nám jasne
odpovedali tisíckami ponúk a rozžiarené očká našich detí by dali
tiež svoju odpoveď. Je správna? Je najkrajším darom hmotný
statok? Čo tak láska, s ktorou sa darček dáva? Spýtajte sa detí
z detského domova - nemajú mamu, otca, rodinu. Čo by bol ich
najkrajší darček pod vianočný stromček? Čo myslíte, čo by
chceli blízki tých a tí, ktorí sú vážne chorí? Čo by považovali za
najkrajší dar ľudia, ktorí prišli o prácu? Aký by bol najkrajší dar
pre človeka bez domova?

Keď sme boli deti, neraz sme
vybehli na ulicu medzi deti s kraj-
com chleba takým veľkým, že
sme ho ledva udržali. Nebol
veľký preto, že sme boli takí hlad-
ní, ale preto, aby sme sa mohli

rozdeliť s kamarátmi. Nie preto, že nemali, ale preto, aby sme
zostali spolu a mohli sme sa ďalej šťastne hrať. Chlieb bol v tej
chvíli pre nás najkrajším darom. V skutočnosti darom bolo
krásne kamarátstvo detí.
Sú Vianoce a v tomto čase sa už stáročia rozdáva chlieb z lásky
nielen za plným vianočným stolom. Ľudia sa delia so šťastím,
s láskou, s pohodou...

Krásne, šťastné a veselé Vianoce, aby ste nielen dostali, ale aj
dali najkrajší dar.

Redakčná rada

Najkrajší dar

Príjemné prežitie vianočných sviatkov,
do nového roka veľa šťastia, zdravia,

pracovných a osobných úspechov

želá starosta obce Ing. Ľubomír Poór,
kolektív obecného úradu

a redakčná rada časopisu Bernolák

Prvé miesto
za monografiu
Koncom mája tohto roku naša obec vydala
pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej
zmienky o obci Bernolákovo historicky prvú
publikáciu pod názvom Dejiny obce,
Bernolákovo 1209 – 2009, zostavovateľmi
ktorej boli Michal Duchoň a Juraj
Turcsány a kolektív. Na vydanú publikáciu
bol po jej vydaní pozitívny ohlas od
odbornej, ale aj laickej verejnosti, preto
sa obec rozhodla ju prihlásiť
do celoslovenskej súťaže o najlepšiu
monografiu na Slovensku. Odborná poro-
ta, zložená zo zástupcov Národného
osvetového centra, Muzeálnej slovenskej
spoločnosti, Slovenskej národnej knižnice
a Sekcie kronikárstva Muzeálnej
slovenskej spoločnosti, udelila na 6.
ročníku celoslovenskej súťaže SLOVENSKÁ KRONI-
KA 2009 1. miesto v kategórii vedecko-populariza-
čná monografia obce, mesta. Touto cestou obec
ďakuje za odborný prístup a vynaložené úsilie
zostavovateľom publikácie autorom príspevkov,
občanom, ktorí poskytli písomné, resp. fotodoku-
mentačné podklady, fotografovi, vydavateľovi
a všetkým tým, ktorí sa kýmkoľvek spôsobom
pričinili o vydanie tejto publikácie. - OcÚ -
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Ocenení...
Starosta obce pri príležitosti 800-stého
výročia prvej písomnej zmienky obce
Bernolákovo odovzdal na stretnutí „Obec a podnikatelia“ dňa 10.
decembra 2009 ocenenia občanom, ktorí sa pričinili svojou aktívnou
prácou o zviditeľnenie a šírenie dobrého mena obce Bernolákovo.

Na 19. mimoriadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce
Bernolákovo bolo uznesením OZ č. 19/1/2009 schválené udelenie
Čestného občianstva obce – in memoriam p. Jánovi Kon-
drótovi, básnikovi, prekladateľovi a spisovateľovi za jeho prínos
v literárnej činnosti,
Cena obce Bernolákovo bola udelená p. Jánovi Popluhárovi,
športovcovi, futbalistovi storočia a zaslúžilému majstrovi športu za jeho
celoživotné úspechy, ktoré dosiahol vo futbale ako reprezentant ČSSR.
Cenu starostu obce dostali:
p. Peter Quarda - za rozvoj a propagáciu kultúry v obci;
p. Juraj Rašla - za spoluprácu a organizáciu osláv 800-stého výročia
prvej písomnej zmienky o obci ;
p. Marián Tibenský (tréner prvého mužstva ŠK Bernolákovo) za po-
stup do II. Ligy;
p. Anna Vitálošová (bezpríspevková darkyňa krvi), za 60-násobné
darovanie krvi;
Ing. Radoslav Bognár, za záchranu ľudského života pri splavovaní
rieky Vltava ;
Uznanie starostu obce získali:
Mgr. Oľga Syrová (riaditeľka MŠ) za rozvoj a aktivity v predškolskej
výchove detí;
p. Helena Černayová, za aktívnu pomoc pri organizovaní podujatí
v obci a vedenie kroniky obce;
p. Dáša Jaslovská za aktívnu spoluprácu a pomoc Detskému
domovu v Bernolákove v rámci projektu „Odrazové mostíky“;
p. Terézia Varečková za dlhoročné pôsobenie v zbore pre občianske
záležitosti a aktívnu činnosť v rámci Klubu dôchodcov v Bernolákove;
p. Anna Ballayová za dlhoročnú a aktívnu prácu v rámci OZ Nádej
pri riešení problémov zdravotne postihnutých;
p. Valéria Saturyová za aktívnu a iniciatívnu prácu v rámci ZO
Slovenského zväzu záhradkárov;
PaedDr. Mária Ondrušková (riaditeľka ZŠ) za rozvoj a aktivity
pri zveľaďovaní základnej školy;
Detský domov „Nádej“ v Bernolákove za výsledky dosiahnuté
pri výchove detí počas 80- ročného pôsobenia detského domova.

Všetkým oceneným srdečne gratulujeme a prajeme do ich ďalšej
práce veľa úspechov a tvorivých síl.

- S.B. -

Budujeme cyklochodník
Bernolákovo-Ivanka pri Dunaji

Tak ako sme vás už informovali v predchádzajúcich číslach nášho časopisu
začiatkom júla 2009 sa začalo s výstavbou „Cyklistického chodníka
Bernolákovo – Ivanka pri Dunaji“. Staviteľom je firma Strabag, s.r.o.
a investorom Združenie obcí Bernolákovo – Ivanka pri Dunaji. Stavba je
spolufinancovaná z RO OPBK os. 1 infraštruktúra, opatrenie 1.1. Regenerácia
sídiel. V mesiacoch júl – november sa vybudoval úsek v km 1.00 po km 2.5
medzi obcami. Pokračovanie cyklochodníka v Bernolákove bude po Trnavskej
ulici po Hlbokú ulicu až po vjazd do Športového areálu Jána Popluhára
a v Ivanke bude pokračovať až po Nádražnú ulicu. Ukončenie celej stavby je
plánované na koniec roka 2010. - st -

Bernolákovo 2010

denne chodiť okolo
Ivan Terry Zeman

Obecný
kalendár
2010
Nový obecný nástenný
kalendár na rok 2010 je
v predaji na recepcii
obecného úradu.
Dôchodcovia si ho môžu
zakúpiť v cene 1,- € ostat-
ní záujemcovia za 2,- €.

Poďakovanie
Aj tento rok sa v parku pri obecnom úrade rozžiaril vianočný strom –
v poradí už Vianočník č. 9.
Ďakujeme za neho p. Alžbete Sarkovej z Hlbokej ulice, ktorá nám prezradi-
la, že vianočný strom má presne 49 rokov.

E.M.
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Daň z nehnuteľností
Znova tu máme koniec roka avšak niektorí
vlastníci akosi „pozabudli„ uhradiť daň
z nehnuteľností, daň za psa, ba dokonca
zabudli podať daňové priznanie. Nepatríte
medzi nich? Posledná splátka dane
z nehnuteľností na rok 2009 mala byť
uhradená do 30.11.2009. Ak ste tak neuro-
bili, poponáhľajte sa, aby ste do nového roka
neprechádzali s podlžnosťami.
V roku 2010 žiadne zmeny v zákone
č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miest-
nom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady, v znení neskorších predpisov
nie sú uzákonené, preto stále platí:
- k dani z nehnuteľností - daňové prizna-
nie k dani z nehnuteľností podáva iba ten
daňovník, ktorý mal zmenu vo vlastníctve počas
roka 2009, napr. nadobudnutie, prípadne ubud-
nutie nehnuteľností, právoplatné stavebné či
kolaudačné rozhodnutie, prístavba, drobná
stavba, zmena kultúry pozemku, zmena
funkčného využitia nehnuteľnosti a pod.
Daňové priznanie k dani z nehnuteľností podá-
va daňovník do 31. januára (v roku 2010
do 1. 2. 2010) .
- k dani za psa – majiteľ psa je povinný
prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní
od začiatku držania psa, daň sa platí za psa
od 6 mesiacov jeho veku, a to do 15 dní odo
dňa prihlásenia a vyrubenia. Daň za psa, ktorý
bol už prihlásený v predchádzajúcom daňovom
období, sa platí bez vyrubenia do 31. januára
bežného roka.

A. Polgárová

Odpady – info
Nálepky na smetné nádoby na rok 2010 sa
budú predávať od 11.1. do 29.1.2010.
Po tomto termíne nádoby, ktoré nebudú označené
platnou nálepkou, nebudú vyvezené.
PREDAJ NálEPIEK
Pondelok 8.00 -12.00 13.00 -18.00
Streda 7.30 -12.00 13.00 - 16.00
Štvrtok 7.30 -12.00 13.00 - 16.00
Piatok 7.30 -12.00 -
Vývoz komunálneho odpadu počas vianočných
sviatkov sa nemení, smetné nádoby sa budú
vyvážať ako v bežný pracovný deň.

Harmonogram vývozu PET fliaš,
ostatných určených plastov
a papiera na
1. polrok 2010 (vo vreciach)
Január 4. 18.
Február 1. 15.
Marec 1. 15.
Apríl 6. 19.
Máj 3. 17.
Jún 7. 21.

Poďakovanie
Chcem sa touto cestou poďakovať za Vašu účasť vo voľbách. Vážim si Vašu
dôveru, ktorú ste mi prejavili odovzdaním svojho hlasu pri voľbách za poslan-
ca do VÚC.

Ľubomír Poór

Voľby do vyšších územných celkov
- výsledky -

VOľBy PREDSEDu VÚC 1 2 3 4 SPOlu

1. BAJAN Vladimír 89 69 104 93 355

2. BEŇO Róbert 10 2 16 6 34

3. BERTÓKOVÁ Mária 1 1 1 0 3

4. FREŠO Pavol 87 66 102 79 334

5. HALÁS Martin 4 0 1 2 7

6. JANOŠOVSKÝ Juraj 1 7 0 1 9

7. MARTON Zdenko 10 0 3 7 20

8. PAŠKA Jaroslav 12 9 23 4 48

9. PILINSKÝ Peter 3 4 2 1 10

10. ŠIMKOVIČ Miloslav 6 0 1 2 9

11. ZAHRADNÍK Branislav 23 198 36 39 117

246 177 289 234 946

VOľBy POSlANCOV VÚC 1 2 3 4 SPOlu SPOlu
ZA XVII.
OBVOD

1. BALAŠKO Štefan 26 15 17 21 79 369

2. BERNER Ladislav 3 2 8 7 20 379

3. BRUCKMAYER Tibor 2 1 4 3 10 83

4. KABAŇA Vladimír 27 24 37 46 134 322

5. KONEČNÝ Eduard 0 3 6 4 13 70

6. PETRUŠKOVÁ Zuzana 7 7 10 11 35 157

7. POÓR Ľubomír 126 82 143 116 467 828

8. RÁČEK Pavol 6 2 5 9 22 165

9. TURINIČ Ferdinand 38 39 43 29 149 684

10. ZAJAČIK Vladimír 2 1 1 0 4 38

237 176 274 246 933 3095

II. KOlO VOlIEB PREDSEDu BSK V BERNOláKOVE

OKRSOK I. OKRSOK II. OKRSOK III OKRSOK IV. SPOlu

BAJAN VLADIMÍR 111 101 114 106 432

FREŠO PAVOL 109 98 24 119 450

CElKOVá ÚČASť V % 20,7%
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§ Pod lupou §

Obecná polícia Bernolákovo informuje,
že služba PCO bola zriadená. Vyzýva
teda záujemcov, aby sa prihlásili na
mailovej adrese:robert.siroky@bernola-
kovo.sk. Tí, ktorí sa prihlásili už dávnej-
šie, budú oslovení osobne.

Spory v rodine
Hliadka obecnej polície zasahovala na pod-
net telefonického oznamu na známe číslo
0918 88 22 22, že na Trnavskej ul. nechce
vpustiť domov majiteľka svojho manžela a ich
dcéru. Hliadka na mieste zjednala verejný
poriadok a spor urovnala.

Zle stojace vozidlá
Hliadka na základe telefonického ozna-
mu na tel. číslo: 0918 88 22 22 zistila,
že na križovatke ulíc Poštová – Dukelská
stoja dve vozidlá tak, že zneprehľadnili
túto križovatku a tým sťažili jej prejazd-
nosť. Hliadka podľa evidencie zistila ich
majiteľov a vyzvala ich na preparko-
vanie uvedených vozidiel.

Nebezpečné steroidy
Hliadka obecnej polície zistila , podľa tel.
oznamu na tel. číslo : 0918 88 22 22, že syn
nešťastnej matky sa vyhrážal spáchaním
samovraždy a to vnútro žilovým užitím
steroidov. Hliadka najbližšie okolie prepá-
trala, a na základe opisu vyhrážajúceho
mladíka zadržala a odovzdala ho privolanej
hliadke PZ, ktorá vo veci ďalej koná.

Hádka medzi príbuznými
V neskorších večerných hodinách
musela hliadka obecnej polície po pri-
jatí oznamu na tel. číslo: 0918 88 22 22
zasahovať v rodinnom dome, kde by
malo dochádzať k priestupku na úseku
občianskeho spolunažívania. Hliadka
situáciu upokojila, vec bola doriešená
v rámci rodiny.

Krádež v lidli
Hliadka musela riešiť aj dlhoprstého mladíka,
ktorý si prišiel „nakúpiť“ do predajne Lidl
fľašu alkoholu a pri odchode z predajne zabu-
dol zaplatiť. Vďaka okamžitej reakcii pre-
davačky, ktorá privolala hliadku obecnej polí-
cie Bernolákovo na tel. číslo: 0918 88 22 22,
sa podarilo mladíka aj za pomoci
kamerového systému v predajni usvedčiť,
pričom mu bola udelená bloková pokuta.

Náruživý fajčiar
Náruživý fajčiar s trvalým pobytom
v hlavnom meste bol pristihnutý, ako si
na zástavke SAD vychutnáva neduh
fajčiarsky a obťažuje tým aj okolosto-
jacich ľudí. Bola mu udelená bloková
pokuta vo výške 10 eur.

Sex na ubytovni
Sexuchtivý hosť ubytovne na Gaštanovej aleji

nepochopil pokyn vrátnika a aj napriek

zákazu si chcel na izbu prepašovať dievčinu.

Vrátnik, aby predišiel ruvačke, privolal tele-

fonicky hliadku obecnej polície, ktorá na žia-

dosť vrátnika hosťa z ubytovne vykázala.

Utečenci z polepšovne
Obvodné oddelenie Policajného zboru
v Senci požiadalo hliadku obecnej
polície o súčinnosť pri pátraní po
piatich mladistvých, ktorí utiekli z ree-
dukačného centra vo Veľkých levároch.
Hliadka sa zamerala pri pátraní po tých-
to mladistvých na objekty železničnej
stanice, kde boli mladiství zadržaní
a odovzdaní hliadke OO PZ Senec.

Obecná polícia
Viničná 2
900 27 Bernolákovo
tel. 0918 88 22 22

Cenník za služby
pultu centrálnej ochrany (PCO)

Druh objektu Poplatok Poplatok Poplatok Záloha Poplatok Poplatok Poplatok Poplatok Poplatok Pravidelný
za pripojenie za pripojenie za vysielač za falošný za falošný za ostrý za prenájom za prenájom poplatok mesačný

rádio pevná linka poplach poplach poplach vysielača vysielača za službu výpis
od /prvý v mesiaci /každý ďalší /mesiac/ /rok/ udalostí

v mesiaci

Byt 200 100 300 bezplatne 15 bezplatne 7 80 25 5

Rodinný dom 200 100 300 bezplatne 15 bezplatne 7 80 40 5

Kancelárie,
obchody do 200 m2 200 200 300 bezplatne 15 bezplatne 7 80 50 5

Kancelárie,
obchody nad 200 m2 200 200 300 bezplatne 15 bezplatne 7 80 70 5

Sklady 200 200 300 bezplatne 15 bezplatne 7 80 100 5

INFORMáCIE K CENNíKu
SlužBy PulTu CENTRálNEJ OCHRANy

Poplatok za pripojenie:
Poplatok nezahŕňa inštaláciu zabezpečovacieho
systému – tento už musí byť nainštalovaný.
Poplatok zahŕňa iba úkony súvisiace s pripojením
na PCO na strane poskytovateľa služby – obecnej
polície, a teda nezahŕňa poplatok účtovaný
spoločnosťou, ktorá pripája na PCO v objekte
objednávateľa.
Poplatok za pripojenie – rádiovysielač:
je uvádzaný od 200 EUR. Závisí od druhu vyko-
naných prác a použitého materiálu.
Záloha za vysielač:
Poplatok sa platí v prípade, že strážený objekt
bude pripojený cez vysielač, ktorý je majetkom
dodávateľa služby – obecnej polície. Po ukončení
poskytovania služby a vrátenia vysielača dodá-
vateľovi služby bude tento poplatok v celej výške
vrátený objednávateľovi služby.

Poplatok za falošný poplach
/prvý v mesiaci:
Pod pojmom falošný poplach sa rozumie, že je to
poplach spôsobený nesprávnou manipuláciou
v objekte, následkom čoho príde na PCO infor-
mácia o narušení objektu. Prvým poplachom
v mesiaci sa rozumie falošný poplach ako prvý
v poradí v danom fakturovanom období - zásah
na takýto poplach je bezplatný.
Poplatok za falošný poplach
/každý ďalší v mesiaci:
Falošný poplach znamená, že je to poplach spô-
sobený nesprávnou manipuláciou v objekte,
následkom čoho príde na PCO informácia
o narušení objektu. Každým ďalším poplachom
v mesiaci sa rozumie, falošný poplach ako ďalší
v poradí po prvom v danom fakturovanom
období - zásah na takýto poplach je spoplatnený.
Poplatok za ostrý poplach:
Ostrým poplachom sa rozumie poplach nezavinený
objednávateľom služby : napr. vniknutie do objektu
po prekonaní prekážky páchateľom, rozbitie
sklenenej výplne, následkom čoho príde informácia

na PCO o narušení objektu - zásah na takýto
poplach je bezplatný.
Poplatok za prenájom vysielača / mesiac:
Vysielačom sa rozumie rádiovysielač, ktorý
je majetkom dodávateľa služby – obecnej polície,
a objednávateľ za prenájom takéhoto vysielača
je povinný uhradiť daný poplatok za každý
aj načatý mesiac – fakturované obdobie - vopred.
Poplatok za prenájom vysielača / rok:
Vysielačom sa rozumie rádiovysielač, ktorý
je majetkom dodávateľa služby – obecnej polície,
a objednávateľ za prenájom takéhoto vysielača
je povinný uhradiť daný poplatok za každý
aj načatý rok – 12 fakturačných období - vopred.
Mesačný poplatok za službu:
Mesačným poplatkom za službu sa rozumie
poplatok za stráženie objektu službou PCO
za každý aj načatý mesiac.
Pravidelný mesačný výpis udalostí:
Táto služba je nepovinná. Dodávateľ na základe
objednanej služby dodá mesačný výpis udalostí
za úhradu.

R. Široký, náčelník OP
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Bolo to príjemné stretnutie. Starosta obce
Bernolákovo Ing. Ľubomír Poór prijal so svojím
zástupcom JUDr. Stanislavom Bečicom
v kultúrnom dome zástupcov miestneho fut-
balového klubu ŠK Bernolákovo, aby im
poďakoval za úspešnú reprezentáciu obce.
Prvé mužstvo ako nováčik II. ligy ZÁPAD je
po jeseni na výbornom 7. mieste, dorastenci
vedú so šesťbodovým náskokom regionálnu
ligu a sú na najlepšej ceste postúpiť do
III. ligy. "Verím, že aj po jarnej odvete budeme
hodnotiť vaše vystúpenie takto pozitívne,"
povedal okrem iného Ľ. Poór, ktorý
v uplynulých dňoch zvíťazil vo voľbách
na poslanca VÚC v Bratislavskom samo-
správnom kraji. Určite aj úspešné vystupo-
vanie futbalistov v II. lige zvýšilo jeho prefe-
rencie v ob-ciach Bernolákovo, Malinovo,
Ivanka pri Dunaji, Zálesie a Chorvátsky Grob,
ktoré momentálne zastupuje. Ľ. Poór pri tejto
príležitosti odovzdal športovému klubu
„Cenu starostu obce“, ktorú prevzal prezident
klubu p. Marek Walner.
Na slávnostnú príležitosť boli pozvaní aj spon-
zori klubu a futbaloví veteráni na čele
s Jánom Popluhárom. Ten sa, žiaľ, kvôli
zdravotným ťažkostiam ospravedlnil.
V priestoroch bernolákovského kultúrneho
domu sa napokon zišlo asi 70 ľudí všetkých
vekových kategórií.

ŠK Bernolákovo

TABuľKA PO JESENNEJ ČASTI

Mužstvo Zápasy Víťazstvá Remízy Prehry Skóre Body

1. ŠK SFM Senec 15 11 1 3 28:10 34

2. FC Spartak Trnava B 15 9 1 5 27:18 28

3. ŠK Slovan Bratislava jun., 15 7 3 5 22:13 24

4. Spartak Myjava 15 6 6 3 12:11 24

5. Spartak Vráble 15 7 2 6 21:16 23

6. AFC N. M. n./Váhom 15 7 2 6 21:24 23

7. ŠK Bernolákovo 15 6 4 5 20:19 22

8. FK Nové Zámky 15 5 6 4 17:15 21

9. ŠK Blava J. Bohunice 15 5 6 4 21:22 21

10. FKS Nemšová 15 5 5 5 19:20 20

11. OTJ Moravany 15 5 4 6 22:19 19

12. FC Nitra B, a. s. 15 5 4 6 19:20 19

13. MFK Vrbové 15 5 2 8 12:19 17

14. FK Rača 15 4 3 8 16:22 15

15. FC DAC 1904 D. Streda B, 15 4 2 9 14:29 14

16. MFK Topvar Topoľčany 15 2 3 10 15:29 9

Starosta ocenil futbalistov

Najlepší strelec Bernolákova: Andrej Cisár (6 gólov)

16. kolo: Nemšová - ŠKB (14.3.)

17. kolo: ŠKB - Moravany (21.3.)

18. kolo: Myjava - ŠKB (28.3.)

19. kolo: Nitra B - ŠKB (4.4.)

20. kolo: ŠKB - Vrbové (11.4.)

21. kolo: Jasl. Bohunice - ŠKB (18.4.)

22. kolo: ŚKB - Vráble (25.4.)

23. kolo: Slovan jun. - ŠKB (28.4.)

24. kolo: ŠKB - N. Mesto n/V (2.5.)

25. kolo: DAC B - ŠKB (9.5.)

26. kolo: ŠKB - Rača (16.5.)

27. kolo: Senec - ŠKB (23.5.)

28. kolo: ŠKB - Trnava B (30.5.)

29. kolo: N. Zámky - ŠKB (6.6.)

30. kolo: ŠKB - Topoľčany (13.6.)

Program jarnej odvety v roku 2010 - zápasy ŠK Bernolákovo
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Predvianočný čas je pre deti časom
očakávania, časom príprav a radostnej
nervozity. Čakanie na Mikuláša a Ježiška
počas adventu prináša množstvo sľubov
poslúchania od detí smerom k dospe-
lákom.

Zatiaľ čo maminy upratujú, vypekajú
a na stretnutiach s „Ježiškom“ v obchod-
ných centrách dohadujú darčeky,
v materskej škole je čas adventu dobrou
motiváciou k rôznorodým hrám a činnos-
tiam, poznávaniu nepoznaného, zdobe-
niu, tvoreniu a k zaujímavým rozhovo-
rom. Na otázku kedy príde Mikuláš
odpovedali deti nasledovne:
„Mikuláš príde cez komín keď spíme
a sme v hlbokom spánku. Musíme mať
čisté čižmičky na okne, aby nám do nich
dal sladkosti. Ak by boli špinavé, tak
do nich nedá ani jeden jediný darček.
Dá tam iba cibuľu, cesnak, uhlie, zemia-
ky, vlastne ani to nie, bolo by tam iba
blato. Však kto si nečistí čižmy, má ich
blatové.“
Jeden chlapec zo staršej triedy konštato-
val: „Keď som bol malý bojko-strojko,
tak som si od Mikuláša pred kultúrnym
domom nezobral žiadnu sladkosť,
ale teraz som už veľký!“
Na Slovensku pretrvávajú kresťanské
tradície a do väčšiny rodín chodí iba
Ježiško ako to skonštatovalo ďalšie dieťa,
a „nikto iný iba Ježiško!!!“
Na príchod Mikuláša sa treba dôkladne
pripraviť. Deti si zhotovujú balíčky,
do ktorých Mikuláš prinesie drobnôstku,
maľujú čižmičky (tie papierové netreba
čistiť) a okrem výtvarných činností

nacvičia pesničku a bás-
ničku, ktorú Mikulášovi
prezentujú.

Príprava na vianočnú
besiedku a s tým spojený prí-
chod „Ježiška“ je ešte zod-
povednejšia a radostnejšia.
V čase, keď predsviatočná
očista domácností kulminuje,
v materskej škole finišuje vys-
trihovanie vianočných ozdôb
a výzdoba stromčekov, výro-
ba svietnikov, pečenie a
zdobenie perníkov, čítajú sa
vianočné rozprávky.
Nacvičujú sa básničky, pes-
ničky, koledy, a samozrejme,
sa vo veľkom „píše“ Ježiškovi. Všetko
radostné očakávanie vyvrcholí presne tak
ako doma v ten moment, keď si deti
s rozsvietenými očkami môžu začať
rozbaľovať nádielku hračiek spod
stromčekov. To je tá čarovná chvíľa,
ktorá nás každú chytí za srdce a kedy si
povieme, akú krásnu prácu robíme.

Blížia sa sviatočné dni, keď budete
s deťmi tráviť viac času ako počas tých
uponáhľaných pracovných dní. Nájdite
si chvíľku a zahrajte sa s deťmi na
stromček, na prskavku alebo na čertov.
Neviete, ako sa tieto hry hrajú? Nech sa
páči, takto:
Stromček:
- Ľah na chrbát, vystreté ruky sú pri
tele, pomalým pohybom sa obidve ruky
zdvíhajú do vzpaženia (stromu rastú
konáre).
- V ľahu na chrbte si dieťa chytí obidve
pokrčené nohy, postupne pustí jednu
nohu za druhou do vystretia (stromček
bol zviazaný, potrebuje sa narovnať).
Prskavka:
- je veľmi jednoduchý cvik. V stoji spoj-
nom dieťa vymršťuje pokrčené ruky
všetkými smermi (prskavka prská).
Napodobňovať čertov bude pre všetky
deti určite veľká zábava:
- Rozložíte v obývačke alebo v detskej
izbe vankúše po zemi (to budú kamene
v pekle) a dieťa bude preskakovať
z kameňa na kameň;
- Sadnete si na čertovskú stoličku
a malí čertíci podliezajú a precvičujú
si plazenie;
- Super čertovská naháňačka je, keď
zastrčíte jednému dieťatku za pás šnúrku,
šál alebo šatku ako chvostík a iné dieťa
sa mu snaží chvostík zobrať. (Túto hru
sa môže zahrať aj mamička s oteckom.)
Ako ten adventný čas rýchlo letí. Už sú tu
tie deťmi vysnívané Vianoce! Stromček
doma svieti, šťastím žiaria deti. Na záver
vám z celého srdca prajem pokoj, dobrú
vôľu a nielen v tú čarovnú vianočnú
chvíľu, ale každý deň budúceho roku!

Oľga Syrová, riaditeľka

Advent
u škôlkarov
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Zhora a či oddola
Prišiel rozkaz do dvora,
Či sa páči, či sa nie,
Že sa začne učenie.

A mamičky, ako znali,
detičky si pristrájali: ...

Takto začína a ďalej pokračuje
veršovaná rozprávka o zvieratkách
spisovateľky Ľudmily Podjavorinskej
,,Do školy“.

V septembri sa po prázdninách
otvorili i brány materskej školy
v Bernolákove. Detičky, tak ako vo
veršíku, pekne ustrojené, mnohé -
hlavne staršie a skúsenejšie bez
obáv a s radosťou, ale tie najm-
ladšie zažívajúce prvé dlhšie odlúče-
nie od mamy s nevôľou a plačom,
ale tiež plné očakávania a zve-
davosti v očkách ,, čo to je tá škôlka
a ako tam bude?“
I keď „ učenie“ v materskej škole
prebieha iba rôznymi hrami,
spevom, tancom, rozprávkami
a inými formami zážitkového učenia
je pre ďalší vývin detí veľmi
dôležité. V období predškolského
veku si deti osvojujú a pre celý život
vypestujú základy hygieny, sebaob-
sluhy, spoločenského správania,
priateľské vzťahy s rovesníkmi,
prvky prosociálneho správania
Rozvíjajú si všetky zmysly, pamäť,
myslenie, reč. Spoznávajú svet
a v základoch sa s ním oboznamujú
rôznymi formami a metódami
práce.
Postupne, ako sa na prostredie
materskej školy adaptovali, plaču
ubúdalo a deti nadobudli nové,
veku primerané zručnosti, schopnos-
ti a kompetencie.
Výchovno- vzdelávací proces pre-
bieha podľa nového Školského
vzdelávacieho programu s názvom
,,Kolotoč šťastia, zdravia, pohybu.“

V každej vekovej skupine sa pracuje
plánovite a veku primerane na zá-
klade individuálneho prístupu
k deťom, s rešpektovaním
jedinečnosti a osobitosti každého
dieťaťa.
Deti spolu s pedagogickými a pre-
vádzkovými zamestnancami získali
nové zážitky a poznatky. Spoznali
nových kamarátov, dospelých a ich
profesie. Orientujú sa v novom
prostredí, okolí, mieste bydliska.
Rozvíjajú si kompetencie
o bezpečnosti v cestnej premávke,
dopravných prostriedkoch v projekte
,,Kolesá hýbte sa“ a to priamo
zážitkovým učením a hrami na
dopravnom ihrisku vybudovanom
v areáli materskej školy,
pozorovaním cestnej premávky,
poznávaním dopravných značiek
a predpisov pre chodcov a cyklistov.
Naša materská škola dlhodobo
pracuje v projekte ,,Zdravá škola“.
V tomto projekte deti vedieme
chrániť si a vážiť zdravie svoje ale
i kamarátov. Spoznávajú význam
zdravej výživy a zdraviu prospešné
potraviny, ovocie, zeleninu.
V spolupráci so zamestnancami
školskej jedálne zvládajú deti zákla-
dy kultúrneho stolovania. Poznávajú
svoje telo a v praktických aktivitách
i šport a význam pohybu pre zdravie.
V tomto školskom roku deti môžu
navštevovať v materskej škole pod
vedením kvalifikovaných pedagógov
krúžky: folklórny, cvičenie na fit lopte
a tanečný krúžok.
Deti najstarších vekových skupín
absolvovali plavecký výcvik.
Na vychádzkach spoznávajú prírodu,
jej krásy a význam pre človeka.
Rozvíjajú si environmentálne cítenie.
Hrajú sa a tvoria s prírodninami,
maľujú, kreslia, modelujú, strihajú,
lepia - jednoducho tvoria a rozvíjajú
si fantáziu, pracovné a výtvarné
schopnosti a zručnosti.. Všímajú si
prírodu, životné prostredie, rozvíjajú
pozitívny vzťah k okoliu, bydlisku,

krajine čo deklarujú mnohými práca-
mi na výstavách v šatniach, chod-
bách a areáli MŠ. Veľmi dôležitá je
nadväznosť výchovy a spolupráca
školy a rodiny. Jej dobrá úroveň bola
potvrdená aj hojnou účasťou
rodičov na akcii Deň svetlonosov
a šarkaniáda. Deti i rodičia veľmi
tvorivo vyrezávali z tekvíc svet-
lonosov, rôznych panákov a púšťali
šarkanov. Materská škola
v spolupráci so sponzormi pripravila
pohostenie pre účastníkov – guláš
s čajom. Z mnohých aktivít ešte
spomeniem rozprávanie detí
o starých rodičoch, prípravu
darčekov pre nich, hry s nimi
a štrikovanie priamo v škôlke.
S pomocou babičky deti taktiež
napiekli ale hlavne pochutnali si
na výbornou jablkovom koláči.
Navštívili sme viacero profesionál-
nych divadelných predstavení,
muzikálov, folklórne vystúpenie
súboru SĽUK, Lúčnica. Umelci
navštevujú MŠ, deti sa oboznamujú
s umením, so spoločenským sprá-
vaním, návštevou podujatí
v Kultúrnom dome v Bernolákove,
ale i v divadlách v Bratislave, kedy
zároveň spoznávajú i hlavné mesto
Slovenska.
V spolupráci s logopedičkou vedieme
deti k správnej spisovnej reči
a výslovnosti. Rozvíjajú si predči-
tateľskú i počítačovú gramotnosť,
matematické, logické a kritické
myslenie hrami s pracovnými listami,
zošitmi, zostrojovaním labyrintov,
vytváraním skupín, či už v hre
s hračkami a učebnými a didaktický-
mi pomôckami. S cudzím jazykom sa
deti oboznamujú v krúžku anglického
jazyka lektormi jazykovej školy.
Celý kolektív pracovníkov v spoluprá-
ci so zriaďovateľom sa snaží, aby
život detí v našej materskej škole bol
veselý, pestrý a plný hier.

Mgr. Ružena Noskovičová
učiteľka

Zo života detí
v materskej škole v Bernolákove
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...Detského domova Nádej v Bernolákove slávnostne
otvoril prevádzku dvoch domov v obci Veľký Biel.
Už v minulých číslach časopisu sme vás informovali
o projekte Odrazové mostíky Detského domova Nádej
v Bernolákove. V decembri 2008 detský domov spúšťal
prevádzku zrekonštruovaného bytu v budove detského
domova. V predvianočnom čase minulého roku strihali
hostia pásku ako symbol začiatku novej etapy. Spustila
sa prevádzka prvého odrazového mostíka – bytu.
Počas roku 2009 v byte prebiehali prvé stretnutia,
prvé interakcie rodín so svojimi deťmi. Prvé deti sa tak
odrazili do života. Prvé deti tu stretli svoju novú rod-
inu.
V decembri minulého roku sme vám avizovali, že náš
projekt sa presunie do obce Veľký Biel, susednej obce
Bernolákovo, kde sídli detský domov.
Otvorenie prevádzky Odrazových mostíkov 2 a 3 sa usku-
točnilo 28. 10. 2009. Ide o dom pre matky s deťmi a dom,
kde budú žiť mladí dospelí.
Pozvanie na ich otvorenie prijali zástupcovia Úradu vlády SR,
orgánov štátnej správy a samosprávy. Akcie sa zúčastnili
regionálne a celoslovensky pôsobiace médiá, ktoré infor-
movali verejnosť o pokroku v projekte.

Pri slávnostnom otvorení sme nestrihali sym-
bolickú pásku. Symbolom otvorenia domov sa
stal strom, ktorý všetci účastníci pomohli
zasadiť. Symbol sme trochu upravili, prispôso-
bili, a tak to slovenské a aj filmové - postav
dom, zasaď strom a vychovaj potomka, u nás
vo Veľkom Bieli znie:
Deti už máme.V detskom domove hneď 53
detí.
Dom sme nestavali, ale kúpili a realizovali jeho
opravu v rámdi projektu a…
strom sme už tiež stihli zasadiť.
Všetci, ktorí sme sa na projekte podieľali
a podieľame, veríme, že jabloň, tak ako náš
projekt prinesie čoskoro aj prvú úrodu.

Samostatných ľudí pre samostatný život v reálnom živote.
Ďakujeme všetkým, ktorí náš projekt podporovali a podporu-
jú.

Iva Pipíšková

Projekt Odrazové mostíky...
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Pokoj ľuďom dobrej vôle
Združenie záchrany kultúrnych pamiatok v Bernolákove
praje všetkým občanom Bernolákova a priaznivcom združe-
nia požehnané a milostiplné vianočné sviatky naplnené
pokojom, láskou a radosťou z príchodu Spasiteľa, veľa
Božích milostí, pokoja a rodinnej lásky.
Uplynul ďalší rok našej úspešnej činnosti, predmetom ktorej
bola starostlivosť o zveľaďovanie kultúrnych pamiatok
v Bernolákove. V roku 2009 sme sa zamerali na opravu
a umelecko - reštaurátorské práce na národnej kultúrnej
pamiatke Kostola sv. Štefana Uhorského. Vďaka vaším
príspevkom a 2% z daní sa nám podarilo zabezpečiť potreb-
né záchranné a udržiavacie práce na kostole. Za doterajšiu
podporu vám vyslovujeme srdečné poďakovanie a prehlasu-
jeme, že všetky finančné prostriedky z vašich príspevkov boli
použité na obnovu kultúrnych pamiatok. V roku 2010 by sme
chceli podľa finančných možností zabezpečiť na Kostole sv.
Štefana náter prezentovaného rímskeho muriva, ktorý je
nutné urobiť vždy po piatich rokoch. V Kaplnke sv. Anny by
sme chceli reštaurovať kazateľnicu a vstupný kamenný

portál s reliéfom. Sú to finančne náročné práce, a preto sa
na vás obraciame s prosbou, aby ste aj v budúcom roku
2010 prispeli svojimi 2% na účet nášho združenia: Slovenská
sporiteľňa č.ú.0182409666/0900. Vaše príspevky sa
každý rok premenia na konkrétny podiel na záchrane
kultúrnej pamiatky. Nech vás pocit radosti a uspokojenia
z dobrého skutku sprevádza v priebehu celého roka. Veď
šťastie človeka a radosť z darovania je väčšia ako z prijíma-
nia daru.

Na Vianoce pokoj vám.
Nech vás zmení na svoj chrám

narodené Božie dieťa.
Nech je s vami milosť svätá.

Požehnanie , Boží jas.
V Novom roku celý čas.

To vám všetkým zo srdca želá
Združenie záchrany kultúrnych pamiatok
a Farská ekonomická rada v Bernolákove

80 výročie založenia DeD Nádej v Bernolákove

Slávnostné a vianočné.
Výnimočné ako každý jeden obyčajný deň.
17.12.2009 sa v sále kultúrneho domu
konal slávnostný galaprogram pri
príležitosti 80. výročia zloženia Det-
ského domova Nádej v Bernolákove.
V predvianočnom čase si usporia-
datelia dovolili pozvať svojich hostí na
slávnostné odovzdávanie ocenení
v kategóriách, ktoré vyjadrujú všetky
dôležité princípy viazané na život detí
v náhradnom prostredí rodiny, v ús-
tavnej starostlivosti.
Ocenenie si z rúk detí v kategórii RO-
DINA prevzali pani Ida Várošová –
profesionálna mama, pani Marcela
Farkašová, bývalá vychovávateľka,
manželia Endrychovci, pestúni trojice
súrodencov z detského domova, ale aj
pán Milan Jakubovič a pani
Adriana Frindrichová.
V kategórii ODHODlANIE bola oce-
nená pani Ivetta Macejková,
predsedníčka Ústavného súdu SR,
ktorá je patrónkou Domu pre matky
s deťmi. Ale aj slečny Mária Rigová,
Denisa Gajdácsová a Milka Bezá-
ková, mladé sebavedomé ženy, ktoré
sa nebáli osamostatniť a vziať život do
svojich rúk. Ocenenie v tejto kategórii
získal aj pán Jozef Mikloško.

V kategórii PRIATEľSTVO, lebo deti
bez rodičov potrebujú priateľov aj
medzi dospelými, boli ocenené pani
Danka Hrivňáková a pani Mária
Ondrušková. Deti v tejto kategórii
ocenili aj pána starostu obce
Bernolákovo ľubomíra Poóra a pá-
na Júliusa Hrona.
ŠTEDROSť bola ďalšou kategóriou,
ktorá zaznela v tento slávnostný večer.
Ocenenie si prevzali zástupcovia firiem
Quelle, Danone, Esperanc a pán
Jozef Tvarožka.
Slávnostný večer ukončili nominácie
v kategórii ODDANOSť a deti odo-
vzdali svoje poďakovanie a ocenenie
ženám, ktoré svoju oddanosť práci
s deťmi dokazujú už mnoho rokov.
Ocenené boli pani Otília Hirnerová,
pani Katarína Koporcová, pani
Mária unteralnderová a pani
Hana Matú-šová.
Slávnostné odovzdávanie ocenení sprí-
jemnili vystúpenia speváčky Petry Ke-
peňovej, skupiny Vox rose zo ZUŠ
Bernolákovo, DTS Niagara a tanečného
súboru Amigos pod vedením slečny
Zuzany Beňovej ako aj detí z detského
domova s vianočným divadlom.

80 rokov je výnimočná udalosť, lebo
Detský domov Nádej v Bernolákove je
jedným z najstarších detských domovov
na Slovensku. Toto okrúhle výročie bolo
výnimočné, ako keď poskladáte z dní,
týždňov, mesiacov a rokov práve tých
80 rokov.
Počas nich v bernolákovskom detskom
domove žili úplne obyčajné deti, ktoré
potrebovali vložiť svoju ruku do niečej
dlane, potrebovali počuť slová a tlkot
srdca, ktoré im rozumelo, ktoré potre-
bovali niečiu pomoc, potrebovali aj
utrieť slzu, pofúkať rozbité koleno. Tieto
deti potrebovali každý jeden deň zažiť
ako úplne normálny, obyčajný deň.
Slávnostný večer patril, samozrejme, aj
ľuďom, ktorí spojili svoj osud s detským
domovom. Patril aj ľuďom, ktorí v det-
skom domove pracovali a pracujú.
Patril priateľom, sponzorom, pod-
porovateľom detí.
Ďakujem všetkým, ktorým nie je ľa-
hostajný osud detí. Dovoľujem si vám
popriať za deti z Detského domova
Nádej v Bernolákove a v mene svojom
šťastné prežitie vianočných sviatkov
v kruhu najbližších.

Iva Pipíšková
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Prišli
na svet:

Odišli
na večný
odpočinok:

Milan Beladič
Nella Vysučániová
Ela Szaksová
Ela Tomová
Alex Springfield
Tamara Krížová
Matej Lukáč
Michal Unterländer
Tomáš Takáč
Alexandra Stachová
Matej Farkaš
Luis Sebastián Píš
Filip Lieskovský

Vitajte medzi nami!

Anna Mrvová 85
Gizela Palkovičová 83
Mária Chovancová 82
Terézia Krištofičová 81
Irena Véghová 78
Štefan Pochyba 74
Terézia Jarová 73
František Beník 72

Česť ich pamiatke !

Svoje „áno“ si povedali:

Martin Kollárik a Barbora Frisová
Martin Dehelán a Ivana Slovíková

Mgr. Martin Ballon a Ing. Miroslava Šidlová
Miloš Mackovčin a Eva Tichá

Martin Kliský a Zuzana Drexlerová
Pavol Garaj a Mariana Lasicová

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

90 rokov oslávili aj Alžbeta Kováčová

(na snímke hore) a Helena Jurčová, ktorým osob-

ne popriali veľa zdravia a spokojnosti pán starosta

a členky zboru pre občianske záležitosti.

Naši jubilanti

Spomienka

Čas plynie ako voda, ale
spomienky ostávajú.

Dňa 21. decembra 2009
uplynie 24 rokov,

čo dotĺklo šľachetné srdce
dobrého človeka

Milana Tichého.

S láskou a úctou si na neho
spomínajú manželka Antónia,

dcéry Miloslava s dcérou
Patríciou a Eva s manželom.

Česť jeho pamiatke.

SEPTEMBER

Magdaléna Nagyová 70

Mária Fábryová 70

Anna Stredanská 70

Dagmar Kocianová 70

Anna Horváthová 70

Alžbeta Melichárková 75

Vilma Jendeková 75

Mária Pomšárová 80

Ing. Jozef Kastl 85

Alžbeta Múčková 90

OKTóBER

Helena Horváthová 70

Michal Jankovič 70

Rudolf Podhradský 70

Terézia Fülöpová 70

František Ondruš 70

Anna Hudeková 70

Vladimír Fábry 75

Emília Markusová 75

Margita Šipošová 80

Rastislav Strýček 80

Alžbeta Cverglová 80

NOVEMBER

Zoltán Bereš 70

Ján Navara 70

Emil Gajdoš 70

Viliam Kukumberg 70

Štefan Horváth 75

Ľudovít Kebis 75

Karmelita Somorová 75

PhDr. Štefan Graca 80

Pavol Ondruška 80

Judita Csileková 80

Helena Somorová 80

Anna Markusová 85

Jozef Javorka 85

Ján Žibritovský 90

Všetkým jubilantom srdečne

blahoželáme !
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OPRAVY CHLADNIČIEK
A MRAZNIČIEK

PREDAJ A MONTÁŽ
KLIMATIZÁCIÍ
kontakt: Juraj Bažány
tel.č.: 45 94 61 19, 0905 600 466

Pošta Bernolákovo žiada spoluobčanov,

aby si označili svoje poštové schránky

menovkami a sfunkčnili svoje zvončeky

a tak predišli nesprávnemu doručeniu

svojich zásielok. Ďalej žiada občanov,

aby pri zmene adresy trvalého bydliska,

či už v rámci obce alebo mimo nej,

túto skutočnosť nahlásili aj na pošte

a vybavili si preposielanie zásielok

na novú adresu.

Za pochopenie ďakuje

kolektív Pošty v Bernolákove

Spoločnosť GLANCE HOUSE
ponúka na predaj priestor
určený na prevádzkovanie

LEKÁRNE
o výmere 120 m².

Priestor sa nachádza v polyfunkčnej časti
bytového domu GLANCE HOUSE
v Bernolákove na Dukelskej ulici.
V prípade záujmu nás kontaktujte

na mailovej adrese
byty@axton.sk
do 11.1.2010.

MIDO STAVEBNINY s.r.o.
Stavebný materiál pre váš dom
Národného oslobodenia č. 2703
Bernolákovo (pri Seneckej ceste)

OTVORENÉ OD JANUÁRA 2010

pondelok až piatok od 7,00 do 17,00
sobota od 7,00 do 12,00

„Sme tu
pre vás“
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Už po niekoľko rokov
sa koniec zimy
v bernolákovskom
kultúrnom dome nesie
v znamení divadla.
V marci 2010
sa môžeme tešiť
na predstavenie
Dokonalá lúpež.
Diváci môžu vzhliad-
nuť skvelú situačnú
komédiu z repertoáru
divadla West
(pobavilo nás v marci
2009 taktiež vydare-
nou komédiou Hľadá
sa nový manžel).
Táto hra anglického
autora Joe Ortona je majstrovskou čiernou fraš-
kou s detektívnou zápletkou. Autor s Dokonalou
lúpežou v šesťdesiatych rokoch zožal obrovský
úspech nielen v Anglicku, ale aj na Brodway.
V naštudovaní režiséra a herca Ľuba Romana sa
v divadle West hrá s veľkým úspechom už rok.

V bláznivej komédii sa predstavia herci: Zuzana
Tlučková, Dušan Szabó, Ľubo Roman, Michal
Hallon, Branislav Deák a Rado Roman.

Dokonalá lúpež s hviezdnym obsadením príde
za vami do kultúrneho domu 13. 3. 2010
o 19:00.

Skvelá komédia príde do Bernolákova

PETER JAJCAJ
VLADIMÍR CHALÁNI
ZUZANA SZALAIOVÁ
SIMONA LETENAYOVÁ
JURAJ ĎORKO
MONIKA
NOSKOVIČOVÁ
JAROSLAV VOKOUN
KAROL HORŇÁK
ZOLTÁN KöVöSI
ALžBETA
NOSKOVIČOVÁ
JARMILA BOŠKOVÁ
ĽUBOMÍR ROZBORA
ANDREA STRAKOVÁ
BEATA BOGNÁROVÁ
TOMÁŠ DEHELÁN
PAVOL KOMADA
MARTA KLECHOVÁ
HENRIETA
KRAMEROVÁ
JAKUB KLECH
PAVOL BRANICKÝ

PETER HOBLÍK
JANKA NAGYOVÁ
MARCELA TURINIČOVÁ
PAVOL HANÚSKA
JANA SUCHÁ
MIROSLAV KOLLÁR

DARINA JAVORKOVÁ
FRANTIŠEK KOLLÁR

SOŇA ČERNAYOVÁ
IRENA MARTINISKOVÁ
ZDENKA KOCÁKOVÁ
ONDREJ LAUKO

ZUZANA ŠKRÍPOVÁ
DARINA KALIVODOVÁ
ANNA VALENTOVÁ
KATARÍNA
BUZGOVIČOVÁ
PAVOL LUKÁČ
PETRA BUZGOVIČOVÁ
MILAN ANTALIČ
JÁN ANTAL
MILAN BUČEK
RENATA ANTALIČOVÁ

JANA BUČEKOVÁ
MÁRIA NAGYOVÁ
DANIEL BUČEK
MARIÁN DOBOŠ
TAMARA BUČEKOVÁ
MIROSLAV ŠVARDA
MARTIN BORKO
JANETTE
HORVÁTHOVÁ
PETER BORKO
ANTÓNIA
CHROMČÁKOVÁ
JÁN DULAI
RADOVAN HANIC
JARMILA GÁLOVÁ
KATARÍNA BOTLOVÁ
IRENA PODOBNÁ
ZUZANA ŠTICOVÁ
DUŠAN LYSÁK
PETER SIVČÁK
GUSTAV ANTONI
RUDOLF NOVÁČEK
EVA ANTONIOVÁ

TAMARA TIMORACKÁ
LUCIA ZMEŠKALOVÁ
ANNA VITÁLOŠOVÁ
ANDREA KLASOVÁ
Na bezpríspevkovom
odbere krvi sa zúčastni-
lo aj hokejbalové družst-
vo z Bernolákova:

IVAN VYSUČÁNI
JÁN FATURA
PETER RÁC
FRANTIŠEK MARTINÁK
FRANTIŠEK KOVÁČ
RADOSLAV ÁGH
MAREK KALIVODA
JAROSLAV FRINDRICH

Dňa 13. októbra 2009 zorganizoval Miestny spolok Slovenského Čer-
veného kríža v Bernolákove bezpríspevkový odber krvi. Odber sa
uskutočnil v Kultúrnom dome v Bernolákove mobilnou odberovou
jednotkou. Odberu sa zúčastnilo celkom 75 darcov z toho bolo 8 dar-
cov z Chorvátskeho Grobu a 8 prvodarcov.

Starosta obce Bernolákovo a predsedníctvo
Miestneho spolku SČK v Bernolákove
ďakujú všetkým darcom krvi za ich humánny
a šľachetný čin.

Predsedníctvo MS SČK v Bernolákove
ďakuje predajni Vinladia na Trnavskej ul.
a firme ProOvo Bernolákovo za sponzorovanie
bezpríspevkového darcovstva krvi.

Vážení darcovia krvi, členovia MS SČK
a vážení spoluobčania,

nech Vám čarokrásne vianočné sviatky prinesú
štedro prestretý stôl, rozžiarený plameňmi sviečok

a Vaše srdcia nech sa naplnia láskou,
pokojom a šťastím

Krásne Vianoce a šťastný a veselý Nový rok
Vám všetkým praje

predsedníctvo MS SČK v Bernolákove
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Komorný večer
v starej škôlke
V neveľkých, útulných a veľmi inšpiratívnych priestoroch
bývalej Materskej školy na Hlavnej ulici sa 30.9., medzi
výtvarnými prácami žiakov ZUŠ konalo ďalšie predstavenie
z cyklu umeleckých večerov ,,Komorné stredy v škôlke,,.
Večer, ktorý sa v poslednú septembrovú stredu stal príjem-
ným nielen kvôli neformálnemu prostrediu, ale najmä
vďaka výbornému výberu poézie a prózy z diela
Michelangela Buonarrotiho, ktorý predniesla Števa
Ábelová, tradične výbornej hudbe v podaní dua Imino
Novák (gitara, spev)– Ivan Jelenčič (klavír, spev)
a tanečným vystúpeniam skupiny Michaely Motlochovej.
Dievčatá, hoci v miniatúrnom priestore, predviedli úžasné
flamenco, moderné tance i sugestívne argentínske tango.
Muzikanti zasa zahrali piesne, ktoré patria k legendárnym
a určite najkrajším rockovým baladám.
Atmosféra tohto komorného predstavenia bola výborná
a nefalšovane naoza-
jstná. Škoda, že
priestory v tomto
objekte nie je možné
využívať aj v chlad-
nejších jesenných
a zimných večeroch.
Nie je však vylúčené,
že na základe pozi-
tívnych reakcií publi-
ka na toto predstave-
nie by sa podobné
malé a milé projekty
mohli uskutočňovať
aj v iných priestoroch
v Bernolákove.
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Tradične koncom októbra sa v kultúrnom dome
stretávajú obyvatelia Bernolákova seniorského
veku s vedením obce na podujatí ,,Deň úcty
k starším,,. Pri hudbe, občerstvení, vínku
i zábave zvyknú predstavitelia obce a organizá-
tori spríjemniť skôr narodeným jeseň života.
Aj v nedeľu 25.októbra sa stretli takmer dve
stovky seniorov na tomto podujatí. O veľmi
dobrú náladu sa postarali najmä účinkujúci
z produkcie Repete, Lýdia Volejníčková
a Martin Jakubec, ktorý nielenže spieval známe
populárne piesne z rokov minulých, ale aj šar-
mantne moderoval. V úvodnej časti popoludnia
pozdravil a zaželal prítomným veľa zdravia
starosta obce p. Ľubomír Poór. Potom pokračo-
vala prehliadka známych piesní v bloku Repete
a tanečné spestrenie programu v podaní klubu
spoločenských tancov p. Házyho. Zatancovali
štvorylku a inšpirovali divákov k tancu. Na par-
kete sa objavili tancachtivé páry a niekoľko prí-
tomných dám vyzvalo do tanca aj pánov staros-
tu, zástupcu starostu i hosťa večera, predsedu
samosprávneho kraja pána Bajana. Ten po
skončení programu spoločne s pánom staros-
tom vyzval prítomných k účasti na nastávajú-
cich voľbách do VÚC. Potom sa ešte chvíľu tan-
covalo na parkete a následne sa dôchodcovia
rozišli do svojich domovov.

Deň úcty
k starším



Tradične začiatkom decem-
bra sa v bernolákovskom
kultúrnom dome koná podu-
jatie Adventný hudobný
bazár. Aj tento rok sa 5.12.
stretli obyvatelia obce pri
varenom víne, drobných
pochúťkach, tradičných
obľúbených mastných chle-
boch, chutných pagáčikoch
a samozrejme príjemnej
hudbe. Pri tejto príležitosti si
mohli návštevníci podujatia
priamo v kultúrnom dome
zakúpiť drobné vianočné
darčeky, knižky, ozdoby,
cukrovinky či výrobky detí zo
ZŠ i MŠ. V predaji bol taktiež
čerstvo vytlačený obecný
kalendár. Pokojnú adventnú
atmosféru okrem svetelnej
výzdoby, občerstvenia či
predajných stolov vytvorili
aj hudobníci a speváci, ktorí

tu účinkovali. žiaci miestnej ZUŠ prezentovali
niekoľko milých hudobných
i speváckych čísiel. Hlavným hosťom večera bola
v Bernolákove už známa francúzsko– slovenská
kapela Roc'hann, ktorá zahrala prevažne staré
bretónske piesne. Svojou hudbou a spevom vytvo-
rili veľmi príjemnú náladu.
Medzitým vo vestibule KD sedel dobrosrdečný
Mikuláš, ktorý zavítal medzi deti so svojím

sprievodom, čertom rohatým a milým anjelikom.
Deti postupne prichádzali za obľúbeným
Mikulášom a ten ich obdaroval sladkosťami.
Mikuláš sa s deťmi porozprával, povypytoval sa
na ich vianočné priania i prospech v škole.
Keď obdaroval všetky deti, vyšiel aj s čertom,
anjelikom a sprievodom detí pred kultúrny dom
a čarovnou formulkou rozsvietil veľký obecný
strom.

P.Q.
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Adventný hudobný bazár
a mikulášska

nádielka



Táto príhoda je skutočná a hoci nie je
veľmi veselá, je poučná a dojímavá...
je povzbudením na predvianočný čas...
V malom anglickom meste krátko pred
Vianocami chystal sa jeden ocko baliť
darčeky.
Mal pripravený krásny zlatý vianočný papier. Avšak papier
mu niekde zmizol a nemohol ho nájsť. Po chvíli zistil, že mu
ho zobrala jeho päťročná dcérka a postrihala ho na kúsky.
Veľmi sa na ňu nahneval, pretože chcel potešiť rodinu aspoň
pekne zabalenými darčekmi, pretože boli dosť chudobní.
Na druhý deň, hneď na vianočné ráno, prišla za otcom malá
dcérka a hovorí: „To je pre teba, ocko..“
V malých rúčkach držala obyčajnú papierovú škatuľu.
Otec sa zahanbil, že dcérku deň predtým tak vyhrešil,

a zobral si darček. Otvoril škatuľu, ale vnútri
nebolo nič. Bola len zvnútra vylepená zlatým
baliacim papierom.
„Nevieš , malá slečna“, hovorí jej otec,
„že keď niekomu dávaš darček,

malo by v ňom niečo aj byť?“
„Ale ocko“, hovorí dievčatko, „tá krabička je plná mojich
bozkov. Naozaj, celú som ju vybozkávala!“
Otec objal svoju dcéru a zostal stáť dojatý... Bohužiaľ,
o niekoľko mesiacov jeho dcérka zomrela pri dopravnej
nehode. Ale jej otec mal túto krabicu „plnú dcérkiných
bozkov“ celé ďalšie roky pri svojej posteli...
Verte, nie je dôležité, aký drahý dar dostaneme, ale či nám
bol daný z úprimného a milujúceho srdca...!

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, Izabella Bangová, júlia Hrablíková, Božena jurčová
Grafická úprava: Izabella Bangová
Uzávierka tohto čísla: 4. 12. 2009. príspevky do ďalšieho čísla zasielajte na obecný úrad 
(j. Hrablíková) do 26. 2. 2010, casopis@bernolakovo.sk
registrované Okresným úradom Senec pod č. OÚ SC - 4/98

Redakčná rada prosí svojich prispievateľov, aby svoj príspevok odovzdali i v elektronickej
forme, čím umožnia rýchlejšie spracovanie a tým i skoršie vydanie Bernoláka. Svoje príspevky
môžete zasielať elektronickou poštou na adresu: casopis@bernolakovo.sk a tiež písomne do
schránky umiestenej v zádverí KD. 

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.
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500 g hladkej tmavej múky 
(označenie T650)
3 celé vajíčka
125g tuku (masla alebo Hery)
125g medu (prírodného)
190g práškového cukru
1 kávová lyžička mletej škorice
6 pomletých alebo na jemno roz-
drvených klinčekov
1 kávová lyžička sódy bikarbóny

Darček

Recept na medovničky
Výborné 
plnené rožky 
od pani Vierky

Potrebujeme: 
0,5 kg hladkej múky 
2 vajcia 
2 dl oleja, kvások 
(pol kocky droždia, malá lyži-
ca cukru, 1,5 dl mlieka) 
2 lyžice práškového cukru
štipka soli
½ kypriaceho prášku. 

Zmiesiť na vláčne cesto, vyvaľkať
na cca 0,5 cm, pokrájať na
štvorce, plniť orechovou alebo
makovou plnkou, stočiť na rohlíky.
Poukladať na vymastený a múkou
vysypaný plech (prípad. papierom
na pečenie), potrieť rozšľahaným
vajíčkom a nechať asi 1 hod.
odpočívať. Piecť vo vyhriatej rúre.
Na záver posypať práškových
cukrom.

Všetky prísady zmiešame. Cesto musí
tvoriť kompaktnú hmotu, ktorú dáme
odležať do chladničky. Ak by cesto bolo
veľmi riedke , stačí pridať pár lyžičiek
múky.
Skôr ako začneme vykrajovať  formička-
mi s vianočným motívom, je dobré cesto
rozdeliť na viacej častí. Uľahčíte si tak
prácu. Cesto ostane pevné a nebude sa
lepiť. Dosku je ale potrebné múčiť pri
vaľkaní. To cesto, s ktorým nerobíme,
necháme na chladnom mieste. 
Cesto rozvaľkáme. Hrúbka  cesta je,
samozrejme, ľubovoľná, ale pre
neskúsené gazdinky odporúčam tak 
5-6 mm hrubý plát. Vykrojené motívy
medovníčkov ukladáme na plech. 
Nezabudnite si plech vymastiť. Moja
stará mama a aj moja mamička ma
naučili vymastiť si plech pred pečením
včelím voskom. Medovníčky sa tak
neprilepia. 

Pred vložením do rúry potrite
medovníčky rozšľahaným vajíčkom 
s pár kvapkami vody. Medovníčky
môžete ozdobiť mandľami, tak ako to
vidíte na obrázku.  
Takto pripravené medovníčky vždy
vkladajte do vyhriatej rúry. A z kuchyne
radšej neodchádzajte, medovníčky treba
občas aj skontrolovať, či už sú správe
upečené. Pri pečení sa mierne zdvihnú
a keď budú mať farbu zlato hnedú,
došiel čas na ich vybratie z rúry. 
Ich vôňa je omamná. Po vychladnutí ich
uložte do sklenenej alebo plechovej
nádoby, aby nepreschli a nestvrdli 
na kameň. A ak sa aj tak stane, stačí 
na pár hodín k nim vložiť krajce čer-
stvého chleba. 
Prajem vám pekné vianočné sviatky.   

I.P.


