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Vďaka,dnes už bývalej,
obvodnej lekárke
MUDr. Edite Šimkovej
Motto:

Čo povedať som chcel tu v básni,
kam nahliadnuť som slovom chcel?
No mysle cieľ je viac, než jasný,
poďakovať som sa chcel!

ročník XXII

Zo stola redakčnej rady
V tomto čísle si zaspomíname na plesovú sezónu, pestrú ponuku kultúrnych podujatí či na nášho vzácneho spoluobčana Vojtecha Kondróta.
Okrem toho sa naučíme kompostovať, odhalíme „kriminálny“ prípad jednej kostry a pozveme vás na ďalší ročník Beh pre Beh.
Tipy na články, o ktorých by ste radi čítali, nám môžete zasielať na mailovú adresu uvedenú v tiráži alebo nás môžete kontaktovať hoci aj na ulici,
aby sa skvelé nápady len tak nevytratili. :)
Denisa Kancírová

1. Bernolákovský obecný ples

Poďakovať sa tu krásne,
		za všetkých čo v kartách mala.
Zvolať Vďaka! - milo, hlasne,
za skutky čo vykonala.
Vďaku vzdať tu za všetkých,
		
za lieky čo v radách dala,
čím u mladých i u starších
bolesť slovom potláčala.
Učila nás zdraviu veriť,
		
čím strach stratil všetku silu.
Veď lepšie je - žiť aprežiť!
načo hneď si rezať žilu...!
Žite šťastne, spokojne,
		
zdravie nech vám večne slúži,
brali ste nás dôstojne...,
po čom každý pacient túži.
Hoc´ nám úsmev žiari v tvári
		
slzy v očiach končia dej...
Hviezda šťastia nech vždy žiari
Doktorke Editke Šimkovej!
Bernolákovo, 1.1.2016                                                    
Vaši vďační pacienti

Krásne dámy po boku ustrojených
pánov, nádherne vyzdobená sála,
skvelé hudobné i tanečné vystúpenia, plné stoly chutného jedla,
zábavné fotenie, bohatá tombola
a srdečné privítanie od starostu.
To všetko bol 1. Bernolákovský
obecný ples, ktorý sa konal 23.
januára 2016. Starosta obce vo
svojom úvodnom slove vyjadril
želanie, aby sa „plesanie“ v Bernolákove stalo tradíciou, s čím určite
všetci hostia plesu súhlasili. Pestrý
program a dobrá zábava trvala až
do skorých ranných hodín.
1. Bernolákovský obecný ples je
za nami, už teraz sa môžete tešiť
na jeho ďalší ročník, ktorý rozžiari
kultúrny dom 28.1.2017.
Ďakujeme všetkým štedrým sponzorom, ktorí prispeli do tomboly:

Bernolákovo Invest II, OK PC Servis,
Pavol Frešo – predseda BSK, Richard Červienka, Elektročas, Penzión Bernolák, obec Bernolákovo,
Bagetka na Račku, Hamis, s.r.o.
Slovenský Grob, Dušan Prikopský –
Rybárske potreby Ivanka pri Dunaji, Dáša Švardová, Kvetinárstvo Čarokvet, Ladislav Tvrdoň, p. Malík,
reštaurácia Park-Kačabar, Penzión
Pálenica, Iva Pipíšková, Miroslav
Turenič, Barbora Rigóová, Bernolákovská pražiareň výberovej kávy,
Záhradkárstvo Dráb, BMS s.r.o.,
reštaurácia Viktória, vydavateľstvo
Plat4MBooks, potraviny Višváder.
Ďakujem aj všetkým organizátorom, ktorí sa podieľali na príprave
plesu.
Mgr. Richard Červienka
starosta obce
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ROZPOČET OBCE BERNOLÁKOVO – rok 2016
Rozpočet obce Bernolákovo bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2015, pričom bol zostavený ako prebytkový
vo výške 682.020 €.
Prebytok je zložený z nasledovných položiek:
• 385.000 € - dotácia z Ministerstva školstva na prístavbu základnej a materskej školy
• 61.000 € - refundácia z projektu „Cyklotrasa Bernolákovo - Nová
Dedinka“
• 126.020 € - príjem z vysporiadania pozemkov v súvislosti s pripojením Seneckej cesty (I/61) na križovatku Triblavina
• 110.000 € - určené na ďalšie investičné akcie obce pri zmene
rozpočtu na jeseň 2016
Príjmová časť rozpočtu:
Okrem bežných príjmov (podielové dane, dane z nehnuteľností,
za psa, výherné automaty, rôzne poplatky na matrike a iné....) boli
v roku 2015 obci poskytnuté finančné prostriedky formou dotácie z Ministerstva školstva SR vo výške 385.000 €. Tieto prostriedky sú určené na financovanie prístavby základnej (200.000 €)
a materskej školy (185.000 €), ktoré sú zahrnuté v rozpočte
na rok 2016 v položke finančné operácie – zostatok prostriedkov
z predchádzajúceho roka.
V roku 2016 obdržíme finančné prostriedky (kapitálové príjmy)
vo výške 61.000 € za vybudovanú cyklotrasu Bernolákovo – Nová
Dedinka. Pôjde o refundáciu. Náklady boli zrealizované ešte
v roku 2015.
Do obecného rozpočtu očakávame aj ďalší príjem a to príjem
z predaja obecných nehnuteľností - pozemkov. Ide o cca 126.000
€ za vysporiadanie pozemkov pod križovatkou Triblavina.
Výdavková časť rozpočtu:
Dve najväčšie investície tohto roka (prístavba základnej a mat-
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Oznam
pre záhradkárov
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Pripravujeme výstavu vín s ochutnávkou, ktorá bude dňa 2.4.2016
v kultúrnom dome v Bernolákove t.j. v sobotu, v čase
od 14.00 do 22.00 hod. Vzorky vín
do súťaže budeme preberať 18.
a 19.3.2016 v klube dôchodcov
v čase od 17.00 do 20.00 hod.
Z každej vzorky treba odovzdať
3 fľaše min. 0.75 litra.
Záhradkárom odporúčame čo najskôr vykonať postrek broskýň proti kučeravosti listov za slnečného
počasia a teplote min. 10 stupňov.
Marhule postriekať proti schnutiu
výhonkov na začiatku kvitnutia
a zopakovať pri odkvitaní.
Odporúčame zaobstarať si aktualizáciu nových postrekov, ktoré každý rok vydáva Ing. Juraj Matlák.
Pre členov robíme prednášky rezu
drevín, viniča, spracovanie hrozna,
ošetrenie muštu a vín.
Za spolok záhradkárov
predseda Milan Slaný

erskej školy) sú podmienené vzatím úveru vo výške 700.000 €.
V roku 2016 očakávame nasledovné investície:
1) Prístavba základnej školy na Komenského ulici (10 tried)
2) Prístavba materskej školy na Komenského ulici (2 triedy)
3) Vypracovanie podkladov pre projektovú dokumentáciu na znižovanie energetickej náročnosti obecných budov (existujúce
budovy základnej školy, budova materskej školy, Dom smútku,
Zdravotné stredisko, Dom služieb), v rámci tohto výmena kotlov
na Obecnom úrade, v Zdravotnom stredisku a v Dome služieb
4) Vypracovanie podkladov pre projektovú dokumentáciu novej
materskej školy v lokalite Nová lúka (smerom na obec Nová Dedinka)
5) Spojazdnenie kuchyne v Materskej škole na Komenského ulici
6) Z dôvodu neustáleho preťaženia telefónnych liniek a následne kolabujúcej telefonickej ústredne, plánujeme jej výmenu
na obecnom úrade
7) Nákup nového traktora, vlečky, prednej radlice na odhŕňanie
snehu, nadstavby na postranné kosenie
8) Spojazdnenie kanalizácie na uliciach Jabloňová, Višňová, Marhuľová, Broskyňová a Slivková
9) Výsadba zelene
10) Rekonštrukcia chodníka na Trnavskej ulici (od Hlavnej ulice
smer Senec)
11) Ak poslanci obecného zastupiteľstva odobria projekt modernizácie verejného osvetlenia, tak zmodernizujeme cca 1000 lámp
verejného osvetlenia v obci
Michaela Bubeníková
referát ekonomických činností

Zjednosmernenie Lesnej ulice
Reakcia na množstvo nespokojných vyjadrení občanov so zjednosmernením
Lesnej ulice
Sám som z toho prekvapený a nechápem,
ako je možné, že jedna z troch úzkych ulíc
ako spojníc do južnej časti našej obce,
sa vďaka tomuto projektu musela zjednosmerniť.
Žiaľ, opäť len môžem konštatovať, že musíme zachraňovať situáciu a riešiť pozostatky z minulosti. Ide o projekt schválený
v minulom volebnom období vedením obce
a obecným zastupiteľstvom a má všetky povolenia od dotknutých orgánov.
Takže máme ďalší problém na stole,
ako čo najrýchlejšie Lesnú ulicu spätne
zobojsmerniť.
Stavba
kruhového objazdu ešte nie je skolaudovaná.
Až po tejto kolaudácii môžeme štartovať
proces spätného zobojsmernenia. Koľko
to bude trvať časovo, si momentálne netrúfnem odhadnúť. Zatiaľ musím všetkých
účastníkov cestnej premávky požiadať, aby
toto obmedzenie rešpektovali, nakoľko
inak sa dopúšťajú dopravného priestupku a nedajbože by tak mohli spôsobiť zá-

važnú dopravnú kolíziu. Táto situácia ma
vôbec neteší. Viem veľmi dobre, aká zastavaná a preľudnená je južná časť našej
obce. Viem veľmi dobre, akí sú občania
z tohto stavu rozhorčení. Toto zjednosmernenie úplne zbytočne zvyšuje nekomfort
a napätie. Prosím všetkých o trpezlivosť,
urobíme všetko preto, aby sme tento ďalší
„darček“ z minulosti čo najskôr odstránili.
Mgr. Richard Červienka
starosta obce

Dňa 23. februára 2016 zorganizoval Miestny spolok Slovenského Červeného kríža v Bernolákove bezpríspevkový odber krvi. Odber
sa uskutočnil v Kultúrnom dome v Bernolákove mobilnou odberovou jednotkou. Odberu sa zúčastnilo 48 darcov, z toho: 6 prvodarcov, 7 darcov z Chorvátskeho Grobu a 3 darcovia z hokejbalového družstva Bernolákovo.
Bohuš Vrábel
Michaela Mikyšková
Mariana Lasicová
Alexandra Grúberová
Ľubomír Benkovský
Zuzana Buzgovičová
Katarína Koreňová
Monika Krupičková
Peter Jajcaj
Patrícia Baďuríková
Katarína Koporcová

Sabina Frindrichová
Jana Macková
Tomáš Gruner
Miroslav Turenič
Ondrej Lauko
Adam Šuta
Martin Matuš
Miroslav Matula
Eva Antoniová
Ivan Vysučáni
Michaela Antoniová

Pavol Sloboda
Milan Krampl
Miriam Hergovičová
Jarmila Kušnírová
Tomáš Štrobl
Denisa Miklošíková
Zuzana Mocsiová
Ľuboš Štica
Andrea Zamborská
Branislav Jánošík
Peter Zamborský

Helena Čambálová
Ivan Švorc
Juraj Jajcaj
Andrea Kútyová
Miroslav Švarda
Členovia hokejbalového
družstva:
František Kováč
Jaroslav Frindich
Slavo Chromiak

Darcovia
z Chorvátskeho Grobu:
Darina Javorková
Dagmar Zemešová
Martina Múčková
Jana Suchá
Marcela Turiničová
Anna Valentová
Jana Turiničová

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

Darcovstvo krvi

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

Pridaj sa k darcom krvi v Bernolákove
Daruj svoju krv, zachrániš život
Krv je vzácna a nenahraditeľná tekutina. Asi
180 000 transfúznych jednotiek krvi sa každoročne spotrebuje iba na Slovensku. Darovanie krvi je skutočným „darom života“,
ktorý zdravý človek môže poskytnúť ľuďom
chorým a po úrazoch. Je to veľmi prospešný,
bezpečný a humánny krok.
Pridajte sa k nám. Robíme nábor nových darcov krvi a zároveň členov Miestneho spolku
Slovenského červeného kríža v Bernolákove.

Darujte kus seba. Trvá to len pár minút (cca
15 minút) a niekomu zachránite život. 15
minút a pol litra vašej krvi pomôže žiť.
V Bernolákove sa v roku 2016 uskutočnia
spolu 3 odbery krvi mobilnou transfúznou
jednotkou. Prvý odber už máme úspešne za sebou, konal sa 23. februára 2016.
Najbližšie dva odbery sa uskutočnia v termínoch: 21. jún 2016 a 25. október 2016.
Odber krvi sa uskutočňuje v kultúrnom

dome v čase 8:00 –11:00 hod. Po odbere
krvi na vás čakajú pestré raňajky, káva, minerálka, koláčik a stravná poukážka v hodnote 2 € a príjemné posedenie s kolegami
spoludarcami.
Tešíme sa na nových darcov krvi a všetkým
súčasným darcom krvi a členom spolku
ďakujeme za ich humánny čin.
Miestny spolok Slovenského červeného
kríža Bernolákovo

				
počet voličov zapísaných		
počet zúčastnených voličov		
počet platných hlasov		
strana Tip			
Strana moderného Slovenska
OĽANO - NOVA			
Demokrati Ľudo Kaník		
ŠANCA				
SME RODINA Boris Kollár		
Strana zelených			
Koalícia spoločne za Slovensko
Maďarská kresť.-dem. Aliancia
Vzdor - strana práce		
Most -híd			
SNS				
Odvaha - Veľká nár. a proruská koal.
KSS				
SDKÚ-DS				
SMER SD				
KDH				
Slovenská občianska koalícia
Kotleba ĽS Naše Slovensko		
Sieť				
Strana maďarskej komunity		
Priama demokracia		
Sloboda a Solidarita		

1. okrsok		
973		
664		
658		
4		
0		
98		
3		
9		
69		
6		
1		
0		
0		
22		
40		
0		
9		
0 		
177		
18		
7		
38		
41		
0		
2		
114		

2. okrsok		
1125		
728		
722		
3		
0		
105		
0		
2		
40		
11		
4		
0		
0		
54		
72		
0		
4		
2		
161		
23		
5		
32		
48		
1		
4		
151		

3. okrsok		
1009		
725		
723		
1		
3		
173		
0		
3		
52		
4		
0		
1		
1		
38		
63		
0		
2		
5		
138		
18		
11		
37		
36		
2		
0		
128		

4. okrsok		
899		
604		
600		
0		
1		
73		
0		
3		
45		
9		
1		
0		
0		
27		
52		
0		
3		
1		
154		
21		
7		
45		
32		
0		
0		
126		

5. okrsok
1210
934
928
2
1
161
1
3
47
4
2
0
0
59
49
1
4
3
126
21
22
38
71
1
0
312

spolu
5216
3655
3631
10
5
610
4
20
253
34
8
1
1
200
276
1
22
11
756
101
52
190
228
4
6
831
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Výsledky volieb do NR SR za obec Bernolákovo, ktoré sa uskutočnili 5.3.2016
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INÉ

Praktický cestovný poriadok
Prinášame vám praktický cestovný poriadok spoločnosti ŽSR na trase Bernolákovo - Bratislava, Hl. stanica
a Bratislava Hl. stanica - Bernolákovo
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Aby sa deti do školy tešili...
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Aj bernolákovská škola sa koncom januára
zapojila do štrajku učiteľov. Právom. Slovenské školstvo a situácia učiteľov je v biednom stave. Dokazuje to aj štúdia OECD, ktorá porovnávala okrem iného platy učiteľov
v 22 krajinách. Štúdia zhromaždila síce údaje
z roku 2012, odkedy platy mierne vzrástli, jej
závery sú však i tak katastrofické. Čo sa týka
platov a financovania školstva – sme na POSLEDNOM mieste. Bolo by skvelé, keby sa
po týchto parlamentných voľbách chopil školstva niekto, kto ho bude brať skutočne ako
prioritu a dokáže presadiť riadnu reformu,
ktorú naše školstvo potrebuje ako soľ. Bez primeraných platov a dôstojných podmienok tu
nebudú kvalitní učitelia, bez nich zasa kvalitné
vzdelanie a teda ani kvalitní absolventi a podnetné prostredie pre život a tak ďalej... Začarovaný kruh. Je to v našich rukách.
Chcela by som však poukázať aj na ďalšiu oblasť, ktorú štúdia skúmala. A tou je „radosť
zo školy“. Výsledok je opäť smutný. Naši žiaci
sú takmer na poslednom mieste. Naši žiaci sa
do školy netešia. Keď si zoberieme do úvahy

fakt, že v škole trávia päť, šesť hodín, je to
„na zaplakanie“. Prečo je to tak? A čo s tým?!
Často počúvame odpoveď, že „čo chceme
za takýchto podmienok“? Ale deti by predsa
nemali doplácať na to, že učitelia majú mizerné platy, že školy majú málo peňazí na vybavenie tried a nemajú učebné pomôcky. Podľa
mňa to, či sa dieťa do školy teší alebo neteší,
nezávisí ani tak od toho, či má v triede interaktívnu tabuľu alebo nie. Ide skôr o tú „interaktívnu“ pani učiteľku a o jej prístup. Deti sa
do školy netešia podľa môjho názoru najmä
preto, že sa tam nudia. Že zažívajú priveľa
memorovania a učia sa neraz aj zbytočností
a učitelia, žiaľ, nemajú silu ani kompetencie
zmeniť to, keďže im to takto „diktuje“ systém.
Deťom chýba radosť z poznania, ich prirodzená zvedavosť v škole nie je uspokojená. Opýtajte sa ich. Povedia vám, že sa chcú učiť, ale
chcú aj robiť niečo zaujímavé a tvorivé, nie
len sedieť šesť hodín v lavici. Školský systém
hodnotenia potláča individualitu dieťaťa. Je
zameraný najmä na výkon. Žiaci sú hodnotení
podľa toho, čo sa naučia naspamäť. Skrátka,

frustrovaní sú nielen tí vnímavejší rodičia, ale
aj kvalitní učitelia, ktorí cítia, že by sa to dalo
robiť aj lepšie, keby na to mali podmienky.
Veľmi si želám, aby sa školstvo na Slovensku konečne posunulo dopredu. Aby mladí
ľudia, ktorí cítia, že by toto povolanie vedeli
robiť s láskou a zanietením, nemuseli pri výbere vysokej školy stáť pred kompromisom,
či v budúcnosti uživia z učiteľského platu rodinu. Aby dnešní učitelia nemuseli okrem
učenia zháňať sponzorov na bežné veci pre
svojich žiakov. Aby naše deti učili s nadšením a pochopením pre individualitu každého
jedného dieťaťa. Aby ich prestali škatuľkovať
podľa toho, čo vedia, ale aby si všímali, akí sú
a čo ich baví, aby ich podporovali a motivovali
na dosiahnutie lepších výsledkov. A aby deti
cítili, že učitelia sú tu pre nich – nielen kvôli
vedomostiam, ale i ako kamaráti či partneri
pre dialóg, s ktorými sa denne aspoň raz schuti zasmejú.
Myslím si, že potom by sa tešili do školy možno o trošku viac.
Katarína Barošová

Objav kostry

INÉ

Dobrovoľný hasičský zbor

V decembri 2015 bola pri kopaní prípojky kanalizácie na Hlavnej ulici
neďaleko železiarstva nájdená kostra človeka. Privolaná bola polícia
i archeológovia. Kostra sa nachádzala
v hĺbke jeden meter na pozemku neďaleko
brány. Stav kostí, črepy a tehly v blízkosti
nálezu naznačujú, že tento tajomstvom
zahalený príbeh siaha niekoľko storočí
späť. Nález skúma polícia a archeológovia. Postupovalo sa tak, aby stavebník nebol zdržiavaný. Priestor bude doskúmaný
v lete. Ďakujeme Petrovi Tomčíkovi, že sa
obrátil na archeológov, čím umožnil preskúmať časť obce, ktorá v stredoveku bola
mimo hradieb hradu. Jaroslav Vokoun

Hrad Čeklís a 2 % z daní
DHZ, ale vďaka väčšine členov obecného
zastupiteľstva, ktorí nám neschválili ani
cent, sa vlastne nevieme nikam pohnúť.
Preto sme začali so zbierkou, aby sme si
prostriedkami z nej vedeli zabezpečiť základné vybavenie na činnosť.
Vo februári sa uskutočnila 1. výročná
schôdza za účasti delegátov z DPO z kraja
aj okresu, p. Daniša a p. Meszárošovej.
Za obec sa zúčastnila p. Pipíšková, p. starosta sa ospravedlnil. Na tejto schôdzi sa
stanovil plán činnosti na rok 2016, ktorý
je nasledujúci:
• požiadať o hasičské auto
• stavba zbrojnice z kontajnerov v areáli
novej školy
• 1.5. vysvätenie práporu v kostole
30.4. stavanie mája
• čistenie Čiernej vody
• pokračovanie v práci s deťmi
• asistenčné a aktivačné práce
• protipožiarna prevencia
• preventívno-náučné opatrenia pred vykurovacou sezónou
• účasť na hasičských súťažiach a branných pretekoch
Na záver chceme poďakovať všetkým,
ktorí nás podporujú a pomáhajú nám,
taktiež obyvateľom, ktorí nám poskytli
historické fotky pôvodného hasičského
zboru. Ďakujeme všetkým prevádzkam,
kde sme mohli umiestniť pokladničky
na zbierku.
vaše DHZ Bernolákovo
Zbierka DHZ Bernolákovo
Číslo účtu: SK2209000000005077117250

Obecná polícia
v Bernolákove
je prvou policajnou zložkou
na
Slovensku, ktorá má
vo svojej výbave
pristoj
na obnovu srdcového rytmu defibrilátor. V praxi to znamená, že hliadka
dokáže pri resuscitácii pacienta podať prvú
pomoc týmto prístrojom. Všetci príslušníci
v minulosti absolvovali kurz prvej pomoci
a teraz boli dodatočne preškolení aj na používanie defibrilátora, ktorý bol sponzorky
zaobstaraný vďaka svetovej sklárskej výtvarníčke Gordane Turuk, ktorej aj touto
cestou Ďakujeme!
-obecná polícia-
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V máji 2015 sa po osemnástich rokoch
znovu obnovila činnosť našej organizácie. Rozrástla sa do počtu 35 členov
a 20 detí. Deti sa zúčastnili branno-športových pretekov v Blatnom, odvtedy majú
pravidelne hasičský krúžok v telocvični
na základnej škole. Vďaka daru pána Petalíka môžu trénovať s ozajstnými hasičskými hadicami a prúdnicami, aby sa aj
tento rok mohli zúčastňovať súťaží.
S finančnou podporou obce a starostu
sa podarilo vyrobiť reprezentatívny prápor so znakom obce a Floriánom, ktorý
svätí Bernolákovský kostol. V decembri
bola otvorená zbierka, ktorá je registrovaná na MV SR. Zbierka sa uskutočňuje
formou vkladu na účet, alebo dobrovoľným príspevkom do pokladničiek, ktoré
sú rozmiestnené v rôznych prevádzkach
v našej obci. Zisk z tejto zbierky bude použitý na zabezpečenie hasičského výstroja a výzbroje.
V novembri absolvovalo osem členov
základnú prípravu hasičskej jednotky aj
s osvedčením. V priebehu minulého roku
sme oslovili aj niekoľko firiem v Bernolákove kvôli podpore či umiestneniu pokladničiek, ale nie všade sme sa stretli
s pozitívnou reakciou.
V polovici januára sa v časti Sacky vyskytol menší požiar. Na podnet obecnej
polície bol informovaný náš veliteľ a ten
bez akejkoľvek techniky, iba s vlastnými
prostriedkami - vedrami s vodou - požiar
uhasil. Je to veľmi smutné, až zarážajúce,
že taká veľká obec nemá na ochranu pred
požiarmi absolútne žiadne vybavenie.
Obec sme už niekoľkokrát požiadali
o dotáciu na rozbehnutie fungovania

Od roku 2010 sme preskúmali približne štvrtinu plochy, na ktorej stál hrad
Čeklís. To nám umožňuje pripravovať
projekty, ktoré prinesú obnovu tohto
vzácneho verejného priestoru v našej
obci. V nadchádzajúcej sezóne chceme
pokračovať v archeologickom výskume
a taktiež je potrebné stabilizovať odkrytý terén a obnoviť odkrytú hradnú architektúru. Privítame každú pomoc. V lete
môžu prísť na hrad študenti, dôchodcovia, rodiny s deťmi a skúsiť si archeológiu
alebo ošetrovanie murív. Každá pomoc
príde vhod. Časť financií poskytne obec
a Ministerstvo kultúry SR. V čase podávania daňových priznaní sa uchádzame
aj o 2 % z vašich daní.
Občianske združenie Hrad Čeklís
IČO: 42136806
Adresa: Hlavná 94, 90027 Bernolákovo
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RADŠEJ KOMPOSTOVAŤ ako vyhadzovať
V poslednom čase sa nám do slovníka
vkradol názov „záhradný odpad“. A to aj
napriek tomu, že v záhradách, viniciach
a na poli nič odpadové nebývalo. Panoval
tam totiž dokonalý kolobeh látok, kde sa
všetko organické dopodrobna zužitkovalo.
Je pravdou, že úžitkové záhrady dnes ustupujú okrasným, vraj sa neoplatia. Všetko, čo sa v nich urodilo sa odnekiaľ za lacné peniaze dovezie. Neviem dokedy nám
to vydrží, čo ak bublina s globalizáciou raz
praskne? Ale o tom som nechcel hovoriť.
Chcel som hovoriť o niečom celkom inom.
O tom, že nám vyrastajú divoké skládky
už i z rastlinných zvyškov. Neviem, ako sa
v budúcnosti chceme „okýpiť“ od narastajúceho množstva iného druhu odpadu,
ak nám už dnes k nemu, dokonca na dedinách, pribúda ľahko zužitkovateľný organický odpad. Vyváža sa vôkol, len aby
niekomu nešpinil jeho najbližší životný
priestor. Rastlinné zvyšky sa od nepamäti
vracali rôznou formou, spaľovaním, zaoraním, alebo zakopaním naspäť do pôdy,
alebo sa využili ako palivo v domácnosti. Ak takéto niečo už v záhradách a domácnostiach nepraktizujeme, ostáva len
kompostovanie. Je to elegantný spôsob,
ako sa tlením, kvasením či hnitím zbavíme zvyškov úžitkových i okrasných rastlín. Zároveň si vyrobíme kvalitné hnojivo.

Ak k nemu pridáme aj vhodné minerálie,
tak získame vynikajúce organicko – minerálne hnojivo. Okrem toho niektoré zvyšky,
ako nakosenú trávu, alebo i mladú nekvitnúcu burinu možno priamo ako podstieľku
využiť pod kríky, alebo stromy, ale i pod
jahody a iné rastliny. Cieľom podstieľky
je zamedzenie nadmernému výparu vody
z povrchu odkrytej pôdy. Ak sa rozhodnete pre kompostovanie, mali by ste sa
riadiť nasledovnými zásadami.
1/ Nekompostujte orechové lístie a ani
škrupiny, či zelené oplodie z orechov
s inými zvyškami. Nie sú pre obsahové látky do kompostu vhodné. Okrem
toho lístie a škrupiny sa dlho rozkladajú.
A pretože spaľovanie v záhradách sa dnes
zakazuje, nič iného neostáva, len ich kompostovať osobitne, až do stavu úplnej mineralizácie.
2/ Vyhýbajte sa kompostovaniu odkvitnutých burín a oddenkom pýru, pupenca,
alebo podobne sa množiacim rastlinám.
3/ Nekompostujte choré, rôznym spôsobom napadnuté rastliny spolu so zdravými. Kompostujte ich spolu s orechovými
zvyškami na osobitnom mieste. V opačnom prípade si pre budúcnosť vytvoríte
priamo na mieste obrovskú zásobu choroboplodných zárodkov.
4/ Kompostovať možno i drevnú hmotu,
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Je dieťa na školu zrelé?
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Začína obdobie, keď sa posudzuje školská
pripravenosť detí prichádzajúcich do 1.
ročníkov. Vážení rodičia, v tomto období
máte možnosť zistiť , či Vaše dieťa je dostatočne pripravené na školskú dochádzku a sami sa rozhodnúť, či nastúpi do prvého ročníka v školskom roku 2016/2017.
Začiatok školskej dochádzky je pre dieťa
zásadnou zmenou a prináša mu do života nové závažné skutočnosti a zmeny.
U školsky nezrelého dieťaťa môže konfrontácia s novými nárokmi viesť ku strate duševnej rovnováhy a k príznakom
duševného napätia. Vo výraznejších prípadoch môže dôjsť aj k rôzne vyjadrenej
poruche duševného zdravia, najčastejšie
v podobe neurotických príznakov, porúch
správania, osobnostných zmien (napr. vývojovému regresu, astenizácii). Často sa
zvýšená záťaž premietne i do telesného
zdravia vo forme menšej odolnosti a zvýšenej náchylnosti k ochoreniam (najmä
infekčným).
Vzhľadom k náročnému trendu výuky,
vyplývajúceho z nárokov učebných osnov
základných škôl, výučby cudzieho jazyka

od prvých ročníkov, je u detí vyšetrenie
školskej zrelosti nevyhnutné. Pri zistení
školskej zrelosti psychológ berie do úvahy celú osobnosť dieťaťa: zodpovedajúcu
úroveň vyspelosti poznávacích funkcií, rečového myslenia a vyjadrovania, schopnosť koncentrácie pozornosti voči rušivým vplyvom, zrelosť osobnosti dieťaťa
najmä v emocionálnej a sociálnej zložke,
vôľovom správaní, posúdenie zdravotného stavu dieťaťa (kompetencia lekára),
do analýzy vývojových podmienok patrí
aj zhodnotenie širšieho a užšieho sociálneho prostredia dieťaťa.
Každé dieťa má právo na vyšetrenie školskej zrelosti pred zaškolením
Je zodpovednosťou rodiča, aby si toto
právo nenechal vziať napr. rôznymi radami z prostredia, ktoré s určitosťou tvrdia,
že jeho dieťa je šikovné, že takéto posúdenie odborníka nepotrebuje. V Centre
sa stretávame s mnohými rodičmi, ktorí
dali na tieto „rady“ a na vlastnej skúsenosti pochopili, že urobili chybu. Stretli
sme sa s nimi už v prvom roku dochádzky
dieťaťa do školy, keď narazili na ťažkosti

pravda ak ju najskôr rozdrvíte.
5/ Nenechajte kompostovisko suché. Po
každom navrstvení hmotu pošliapte, zalejte bohato vodou a zakryte malou vrstvou ornice. Po čase sa budete čudovať,
ako kompostovisko očividne klesá. Je to
dané bakteriálnym rozkladom. Pozornejší
aj voľným okom zistia, že okrem prítomnosti neviditeľných baktérii, viditeľných
plesní, zelených rias a lišajníkov, sú tam
aj rôzne prvoky, červy, stonožky, mäkýše
a iné organizmy. Všetko toto živé, zodpovedné za premenu na kompost tvorí základ pôdneho edafónu, teda života pôdy.
6/ Ak navrstvenú hmotu občas prehádžeme, je vhodné ju posypať vápnom. Kompost sa tak skvalitní neutralizáciou sprievodných, nehumínových kyslých látok
za vzniku tzv. trvalého humusu. A ten je
z hľadiska kompostovania najcennejší.
Keď kompostovisko vhodne zdekorujeme,
napríklad popínavými rastlinami, nemusí
byť rušivým elementom ani v okrasných
záhradách. Dôležité je, aby sme odpad
zo záhrady dokola nevyhadzovali. Nepatrí sa to. Ak si osvojíte kompostovanie
ako trvalú súčasť vašej činnosti v záhrade,
určite sa vyhnete komplikáciám s niečím
podobným, čo dnes nazývame „záhradný
odpad“.
Jano N.  

a problémy, ktorým sa mohli vyhnúť jednoduchou krátkou návštevou psychológa.
Úspešný nástup dieťaťa do školy pozitívne ovplyvňuje emocionálnu atmosféru v rodine, voľnočasové aktivity členov
rodiny a často i vzťah k dieťaťu, ktoré sa
cíti šikovné, chválené za dobre odvedenú
prácu, čo vplýva na priaznivý vývin jeho
sebadôvery a sebahodnotenia.
Posúdenie školskej pripravenosti detí je
služba, ktorú Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,
sídliace na Lichnerovej ul. č. 61, vykoná
zadarmo. Nahlásiť sa na psychologické
posúdenie školskej pripravenosti svojho
dieťaťa pred nástupom do prvého ročníka základnej školy môžete
• na tel. čísle 4592 6708
• v materskej škole, ktorú dieťa navštevuje vypísaním prihlášky, ktorú si žiadajte od učiteľky alebo riaditeľky materskej
školy
• osobne v CPPPaP (Lichnerova 61,
Senec)
• e-mailom: riaditel@poradnasenec.sk
PhDr. Gáliková, riaditeľka CPPPaP v Senci
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Základná škola Bernolákovo, školský rok 2014/2015, učiteľský zbor

Minianketa

• V prvej až štvrtej triede ma učila pani
učiteľka Valéria Vallová. Bola to úžasná žena, ktorej prístup k učeniu a láska
k deťom ma poznačili na celý život a stala som sa učiteľkou. Všetci učitelia boli
pre mňa veľké osobnosti. Na druhom
stupni ma učila pani Katka Bánska. Osud
zariadil všetko tak, že sa stali v mojich
19. rokoch z veľavážených učiteľov, ktorí
ma učili - moji kolegovia. Prijali ma medzi seba. S láskou spomínam na mojich
učiteľov Zdenku Čačanú, Janka Šmihela,
Ivana Repku, Lydku Gašparovú, Marienku
Ondruškovú, Betku Frindrichovú, Blanku
Matúšovú, Dežka Mačaja, Helenku Zemanovú, „MURZILKU“ - pani Vongrejovú. Ale tiež na nezabudnuteľné kolegyne
Milku Kopernickú, Evičku Tekelovú, Juditu
Tenczerovú, Betku Reingraberovú, Vierku
Frankovú, Martu Butkovú, Evu Kellerovu
-Bečerovú, Anku Horváthovú, Majku Fačkovcovú, Anku Koporcovú, Vlada Bertóka,
Anku Zemanovú, Alicku Holováčovú, Katku Szigetiovú, Katku Zemánkovú, Tonku
Kreutzovú a mnoho ďalších, od ktorých
som sa veľa naučila.
Ľubomíra Reindlová
• Pani učiteľka Mária Šefčíková – bola
veľmi láskavá, starostlivá a trpezlivá. Lepšiu učiteľku sme na prvom stupni nemohli mať.
Veronika K. 47

• Najlepšia bola naša triedna Milka Kopernická, teraz Steinhubelová. Užili sme si
s ňou ako trieda kadečo a možno preto
nám tak prirástla k srdcu. Bola aj prísna – chvíľu na nás kričala – samozrejme
oprávnene, keďže sme boli pekní satani
– a hneď nato sa začala usmievať a riešiť
s nami problémy tak ľudsky a priateľsky.
A stála pri nás. Ja som si v nej našiel takú
staršiu sestru, keďže vtedy bola dosť mladá.
Peťo K. 30
• Pani učiteľka Mária Vongrejová – výborná učiteľka, priateľský človek.
Ľubor Z. 47

• Pani učiteľka Kreutzová. Učila ma
nemčinu a na tie základy sa nedá zabudnúť. Doteraz vo mne niečo zostalo a to
som necekla nemecky aj zo desať rokov.
Bola to profesionálka najvyššieho rangu,
klobúk dolu.
Lucia K. 31

• Asi najvýraznejšou osobou je práve tá
prvá, prvácka učiteľka. Moja sa volala pani
Bednárová. Veľa si síce z toho obdobia už
nepamätám, ale ju ako osobu si viem živo
vybaviť v pamäti. Naučila nás čítať, písať
a možno ma ovplyvnila aj vo výbere povolania. Z druhého stupňa si spomínam
na pani učiteľku Čačanú a Holováčovú,
vďaka ktorým dodnes nemám problém
s diktátmi a gramatikou, ale s radosťou si
zaspomínam aj na triedneho učiteľa Repku, ktorý nás často brával spoznávať krásy
Slovenska, aj na školské výlety, na aké sa
nezabúda. Ale príjemné spomienky mám
na každého učiteľa, s ktorým som sa
na základnej škole stretla, a o to väčšia
je radosť, že mnohých som neskôr mohla
zažiť aj ako kolegov.
Zdena Š.
• Pani učiteľka Betka Frindrichová – férová
s kamarátskym prístupom. Počúvala a počula, pozerala a videla.
Andrea G. 48

• V 1. triede pani učiteľka Terézia Hečková, ktorá rozprávala nové texty rozprávok.
A potom v ďalších ročníkoch pani učiteľka
Magdaléna Lapárová, ktorá výborne učila fyziku a matematiku. Domáce úlohy
neboli, všetko deti naučila počas vyučovania. Domáce úlohy nedostávali preto,
lebo deti po skončení vyučovania museli
pracovať na rodinných hospodárstvach.
Ján Navara (1934)
• Bolo to v prvej Ľudovej a bola to pani učiteľka Žilinská. V roku 1942 sme ešte chodili do starej školy pri kaštieli. Pani učiteľka
bola ľudská. S prvákmi to treba vedieť.
Viem to, moja manželka učila prváčikov
v Bernolákove.
Alojz Szalay (1936)
• Pani učiteľka Tallová ma učila na 1. stupni. Bola to dobrá duša.
Dušan Zemánek (1940)

• Pani učiteľka Magdaléna Lapárová rod.
Gömöryová, na 1. stupni ma učila viaceré
predmety. Na jednej strane vyžadovala
od nás, aby sme sa všetko naučili, ale
hlavné bolo to, že vedela tak pútavo rozprávať, že sme sa ani nemuseli doma učiť.
Karol Matúš (1934)
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Deň učiteľov oslavujeme na Slovensku 28. marca, v deň narodenia pedagóga Jána Amosa Komenského.
Pri tejto príležitosti sme sa opýtali
obyvateľov Bernolákova, ako si spomínajú na svoju najmilšiu učiteľku.

Spracovala Katarína Barošová
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ROZHODNUTIE

Tlačovej rady SR č.k. 7/2012
Rozhodnutie Tlačovej rady Slovenskej republiky o porušení Etického kódexu novinára, ku ktorému došlo
v časopise Bernolák č. 3/2011 v článku „Intenzívne
diskutovaný intenzívny rozvoj Bernolákova“.
V č. 3/2011 časopisu Bernolák bol uverejnený rozhovor členky vtedajšej redakčnej rady časopisu Bernolák Mgr. Aleny Melichárkovej v súčasnosti už s bývalým starostom obce Bernolákovo Ing. Poórom. Po
uverejnení rozhovoru podal Mgr. Červienka sťažnosť
Tlačovej rade Slovenskej republiky a to z dôvodu,
že rozhovor neobjektívne informoval čitateľov vo
veci výstavby Penziónu POHODA a to tým spôsobom,
že redakcia neumožnila vyjadriť sa k tejto výstavbe
druhej strane, ktorá mala výhrady k postupu obce.
Tlačová rada Slovenskej republiky vec preskúmala
a rozhodla takto: Tlačová rada Slovenskej republiky
konštatuje, že v uvedenom článku bol porušený Etický kódex novinára.
Tlačová rada Slovenskej republiky v zložení Július
Lőrincz - podpredseda a členovia PhDr. Marcela
Košťálová, Mgr. Ľubica Suballyová, PhD., Prof. PhDr.
ThDr. Amantius Akimjak, PhD. a JUDr. Peter Kerecman, PhD. vo veci vedenej pod č. k. 7/2012 na zasadnutí dňa 30. mája 2012 o sťažnosti zo dňa 27. marca
2012 navrhovateľa – Richarda Červienku, predsedu
občianskeho združenia K VECI v Bernolákove, smerujúcej proti odporcovi – časopisu Bernolák, vydávaného Obecným úradom v Bernolákove, podľa § 8 ods.
5 Rokovacieho poriadku Tlačovej rady schváleného
Zborom zástupcov Asociácie na ochranu novinárskej

etiky v Slovenskej republike,
r o z h o d l a t a k t o:
I. Tlačová rada Slovenskej republiky konštatuje,
že v článku uverejnenom pod názvom „Intenzívne diskutovaný intenzívny rozvoj Bernolákova“ v č.
3/2011 v časopise BERNOLÁK na str. 2 – 3 bol porušený Etický kódex novinára (ďalej len ,,Kódex“)
účinný od 1. januára 2011 konkrétne v čl. II bod 2,
v ktorom sa hovorí: ,,Hlavnými zásadami, ktorými
sa novinár riadi vo svojej práci, sú nestrannosť, vyváženosť, objektivita, poctivosť, čestnosť, pravdivosť, zodpovednosť a dôsledné overovanie faktov“.
Ďalej bol Kódex porušený v čl. III, bod 1: ,,Novinár je
povinný dôsledne si overiť každú informáciu, ktorú
zverejní. Informácie si spravidla overí aspoň z dvoch
od seba navzájom nezávislých zdrojov.“
II. Tlačová rada Slovenskej republiky vyslovuje
v súvislosti s uvedeným konaním odporcu svoje
u p o z o r n e n i e.
III. V y z ý v a odporcu, aby uverejnil toto rozhodnutie v najbližšom možnom vydaní svojho periodika
po doručení tohto rozhodnutia.
V Bratislave 30. mája 2012
Július Lőrinc, podpredseda Tlačovej Rady SR
Napriek tomu, že Tlačová rada Rozhodnutím vo veci
vedenej pod č. k. 7/2012 SR vyzvala časopis Bernolák, vydávaný OcÚ Bernolákovo - ako odporcu, aby
uverejnil toto rozhodnutie v najbližšom možnom
vydaní svojho periodika, odporca tak nevvykonal ani
do konca roku 2014.
Redakčná rada časopisu Bernolák pôsobiaca od roku
2015 preto pristúpila k náprave tohto stavu a Rozhodnutie Tlačovej rady Slovenskej republiky týmto
zverejňuje.
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Postrehy zo zadného radu
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V piatok 12.2.2016 som zo zvedavosti zamieril do Kultúrneho domu
v Bernolákove, kde sa v Modrom salóniku uskutočnilo diskusno
-hudobné podujatie s témou, či je islam hrozbou pre Európu. Komentovať sprievodné hudobné vystúpenie nebudem, chcem sa
však podeliť s čitateľmi časopisu Bernolák o moje postrehy z predneseného hovoreného slova. Hneď na začiatku chcem skonštatovať, že hosť Doc. Atilla Kovács z Univerzity Komenského (expert na
islam) predniesol toľko poloprávd, zahmlievania a propagandy islamu, s akou sa nestretneme ani vo vysielaní TV kanálu Al Jazeera.
Na presne položenú otázku moderátora podujatia p. Quardu, prečo existuje taká nenávisť medzi judaizmom a islamom, sme počuli
kopu rečí, ale žiadnu jasnú odpoveď (podľa mňa si však stačí prečítať z knihy Genezis stať o patriarchovi Abrahámovi a človek hneď
vie koľko bije...). No a potom nasledovali reči o mierumilovnosti
islamu a jeho vyznávačov, o prínose tohto náboženstva a vedy pod
jeho kontrolou pre celý svet (kto pozná “arabský výrobný spôsob”
sa ocitol na pokraji infarktu). Zlatým klincom večera však bola konštatácia, že pre ženy niet lepšieho a spravodlivejšieho náboženstva ako je islam. V západnej (z kresťanstva vychádzajúcej) civilizácii sú vraj ženy diskriminované, ako protiklad bolo uvedené, ako
v nejakom islamskom emiráte bola na čelo ministerstva menovaná moslimka. Pre úplnosť uvádzam, že išlo o “ministerstvo
šťastia” – naozaj, veľmi dôležité ministerstvo. Na parafrázovanú
otázku z auditória, prečo tak islam bráni sekularizácii (zosvetšteniu) spoločnosti, sme opäť počuli kopu propagandistických
rečí. Pýtate sa, čo dobré teda priniesla takáto diskusia – mne
určite poznanie, kto a akým spôsobom ohlupuje našu mládež
a pred kým sa mať na pozore.
Ing. Alexander Molnár

Vážení rodičia a priatelia školy,
Združenie rodičov a priateľov žiakov Základnej školy Bernolákovo – Školáčik
nemôže tento rok poberať 2 % z vašich
daní. Keďže táto čiastka je veľmi dôležitou časťou rozpočtu, neradi by sme
o ňu prišli, a preto vás chceme požiadať
o pomoc: Prosíme vás, ak stále chcete venovať svoje 2% z dane deťom, poukážte
ich občianskemu združeniu pri Materskej
škole Bernolákove. Toto združenie určite poznáte zo škôlky, podporuje aktivity
menších detí. Po vzájomnej dohode budeme získané peniaze spolu s RZ pri MŠ
využívať spoločne: naplánujeme akcie/
investície, ktoré pomôžu dobre stráviť deťom čas v škole, skvalitniť výučbu
a výchovu našich detí v obidvoch zariadeniach. Ďakujeme v mene vašich detí
za podporu a príspevky
Martina Brunel
ÚDAJE O PRÍJMATEĽOVI:
Obchodné meno:
Rodičovské združenie pri Materskej škole
v Bernolákove
Právna forma: Občianske združenie
Sídlo: Komenského 1, 900 27 Bernolákovo, IČO: 30854270
ĎAKUJEME!

INÉ

Modré nerasty na Bielej vode?
Začiatkom februára počas prechádzky popri Bielej vode moju pozornosť upútali
malé predmety modrej farby. Ako človek
s prírodovedným vzdelaním som sa ihneď
zamyslel, čo tu robia tieto drobnosti modrej
farby? Sú to nejaké miestne kvetiny alebo
nebodaj nerasty? Ako sa sem dostali? Vyplavením z ramena Malého Dunaja alebo
ako...?
Na moje nemilé prekvapenie sa nejednalo o nerasty alebo horniny modrej farby,
ale obyčajné nábojnice zo strelnej brokovej zbrane. Obzrel som sa teda, či som tu
náhodou nesprávne, či som neželaný návštevník nejakej lokálnej strelnice, ale žiadnu oficiálnu tabuľu som nenašiel. Tabuľa
sa nenachádzala nielen na danom mieste,
ale ani po oboch brehoch Bielej vody od
konca ulice Jabloňová až po totemový tábor v katastri obce Ivanka pri Dunaji.
Spolu s mojím malým synčekom sme tieto „modré nerasty“ vyzbierali a odovzda-

li predsedovi miestneho Poľovníckeho
združenia „DIANA“ v Bernolákove, pánovi Ambrózovi Mučkovi. Pán Mučka nám
na základe verejne dostupnej návštevnej
knihy poľovného revíru, do ktorej je povinný sa zapísať každý návštevník revíru potvrdil, že v januári nebol na danej lokalite
so zbraňou žiaden člen miestnej poľovníckej organizácie. S najväčšou pravdepodobnosťou sa jednalo o poľovníka bez príslušnosti k miestnej poľovníckej organizácii.
Podľa slov pána Mučku je to „vďaka“ platnej legislatíve, keď poľovníkom bez miestnej príslušnosti sa stáva ktokoľvek, kto splní
všeobecné podmienky a môže sa registrovať na Slovenskom poľovníckom zväze.
Títo športoví poľovníci sú, podľa slov pána
Mučku, bez povinnosti starať sa o konkrétny revír formou brigád v revíre, čistením
a plnením krmelcov senom a kamennou
soľou, t.j. celkovou starostlivosťou o zver
a jej prostredie, v ktorom žije. Odovzdané

nábojnice budú postúpené ďalej na riešenie daného problému.
Zamrzelo ma, že neporiadok popri toku
Bielej vody je spôsobený aj množstvom odpadu z ľudskej činnosti - plastové fľaše, plechovky od piva, sklenené fľaše... A to nielen
na rybárskych stanovištiach v rybárskom
revíre Malý Dunaj č. 6, ktorý je v správe
MsOSRZ Bratislava II.
Nie nadarmo si naši predkovia ctili matku
Zem ako zdroj obživy pre naše rody, a preto sa k nej správali slušne a s rešpektom.
Našťastie pre planétu Zem, na nešťastie pre nás ľudí, ktorí potrebujú jej dary
na prežitie, si vie Zem (starosloviensky
Zemľa) urobiť poriadky, či už vo forme zmeny prírodných podmienok alebo neočakávaných katastrof. Je len a len na nás, ako dlho
a v akej kvalite chceme žiť na tejto planéte
a čo chceme odovzdávať našim potomkom...
RNDr. Peter Gajdošík,
obyvateľ Bernolákovo-Juh

Opäť prešiel rok a jar klope na naše dvere. Príroda sa prebúdza a nás to láka najmä do lesa, záhradiek či vinohradov. Jar
je však obdobie, keď vzniká najviac požiarov spôsobených činnosťou ľudí v prírode
používaním otvoreného ohňa. Je to zakladanie malých ohníkov v lesnom prostredí, vypaľovanie trávy, spaľovanie odpadu
z vinnej révy a iných prírodných porastov.
Práve spaľovanie odpadu z vinnej révy
a iných prírodných porastov je najnevhodnejším spôsobom ich likvidácie.
Súčasne spaľovaním odpadu dochádza
k porušovaniu zákona o odpadoch,
v zmysle ktorého je zakázané zneškodňovať (spaľovať, skládkovať) odpad inde
ako v zariadeniach na to určených, teda
v spaľovniach alebo na skládkach odpadov.
V roku 2015 neevidovalo Okresné riadi-

teľstvo HaZZ v Pezinku na území okresov
Pezinok a Senec žiaden požiar v lesnom
prostredí. V okrese Pezinok zasahovali
príslušníci pri likvidácii 47 požiarov v prírodnom prostredí a 17 požiarov v dôsledku vypaľovania trávy a suchých porastov.
V seneckom okrese likvidovali príslušníci
51 požiarov v prírodnom prostredí a 17
požiarov, ktoré vznikli vypaľovaním trávy
a suchých porastov.
Vyzývame občanov, aby nepoužívali
otvorený oheň a nefajčili na miestach
so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom, nevypaľovali porasty a nezakladali oheň na miestach, kde by mohlo
dôjsť k jeho rozšíreniu. Pri manipulácii
s ohňom v prírode je potrebné dodržiavať zásady požiarnej bezpečnosti. To platí
i pri spaľovaní odpadu vo vinohradoch

a v záhradách, ktoré sa nachádzajú
v blízkosti lesných porastov. Občania často
spaľujú odpad počas veterného počasia,
čo je najväčší predpoklad rýchleho rozšírenia požiaru, nezabezpečia okolie ohniska pred prenosom ohňa, stály dozor pri
spaľovaní a prostriedky určené na likvidáciu prípadného požiaru. Najbezpečnejší
spôsob je odviezť odpad do kontajnerov.
Upozorňujeme, že spôsobenie požiaru je
porušením platných právnych predpisov,
čo môže byť kvalifikované ako priestupok
alebo trestný čin. V prípade porušenia
povinností fyzických osôb môže okresné
riaditeľstvo HaZZ uložiť v blokovom konaní pokutu do výšky100 EUR a v priestupkovom konaní až do výšky 331 EUR.
mjr. Ing. Škvarková
OR HaZZ v Pezinku
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NA SLOVÍČKO s poslancom obecného zastupiteľstva,
Ing. Alexandrom Molnárom
Deklaruješ sa ako pravicový poslanec.
Čo by si z tohto svojho pohľadu v obci
zmenil?
Jednoznačne sa vyvarovať populizmu.
Nepodľahnúť nadbiehaniu potencionálnym voličom, rozdávaniu z obecných
zdrojov (príjmov) niekomu len preto,
že existuje, dávaniu nesplniteľných sľubov, hraniu sa na falošných ľudomilov.
Pravicovosť v mojom ponímaní znamená aj to, že obec musí svoje zdroje
a majetok zveľaďovať a starať sa, aby jej
a jej obyvateľom prinášali trvalý profit
a nie prejedať obecný majetok, čoho
sme boli svedkami v minulosti. Samozrejme, v niektorých prípadoch nie
je možné generovať zisk, ale vtedy treba
s majetkom nakladať tak, aby hospodársky výsledok bol vyrovnaný.
Si členom dvoch komisií, si v Správnej
rade Penziónu Pohoda n.o., v jednej
komisii si predseda. Čo bolo podľa teba
prvoradé riešiť a ako sa to darí napĺňať?
Sám nič nezmôžem, prijaté riešenia sú
konsenzom viacerých a nie vôle jednotlivca. Ako prvoradé bolo treba riešiť
kritickú situáciu v kapacite základnej
školy a materskej školy. Vedenie obce
v roku 2003 spustilo nekoncepčnú megalomanskú výstavbu v obci bez vypracovania dopadov na život v obci, a to
spôsobilo, že kapacita MŠ a ZŠ nestačí.
Hrozí, že do roku 2020 budeme v ZŠ mať
po 4 triedy v ročníku a v niektorom aj 5
tried. Tento núdzový stav rieši obec sprevádzkovaním jedálne pri MŠ a prístavbami MŠ a ZŠ. Ďalším veľkým bremenom
z minulosti je Penzión Pohoda. Terajšie
zistenia ďaleko predčili najčiernejšie
očakávania - zlý projekt, zlý biznis plán,
zlý manažment. Po vykonaných kontrolách NKÚ a zmene manažmentu sa darí
situáciu v zariadení postupne stabilizovať a fungovanie Pohody dostávame
do súladu s platnými zmluvami. Prečo to
dospelo až do takéhoto stavu, sa treba
spýtať bývalého starostu, snáď nájde
odvahu a vysvetlí svoje konanie.
Akú situáciu by si si prial v oblasti školstva na konci volebného obdobia?
Najprv si treba uvedomiť, že Bernolákovo sa blíži počtom obyvateľov k hodnote
desať tisíc. To je viac, ako majú niektoré
okresné mestá. S tým súvisí vytvorenie
minimálne dvoch školských obvodov.
Bude treba pristúpiť k výstavbe ďalšej
ZŠ s materskou školou prednostne v lokalite Šápiseg (Poľná, Poľovnícka). Tým

sa čiastočne uvoľní už aj tak napätá situácia v ZŠ na Komenského ulici. Prečo
Šápiseg a nie Juh? Lokalita Juh je už
taká zastavaná, že tam nie je dostatočná plocha ani pre novinový stánok, nie
ešte pre nejakú školu. Samozrejme, je to
na verejnú diskusiu, ale treba konať,
lebo v krátkej budúcnosti tieto problémy obec dobehnú. Pripraviť sa na túto
skutočnosť je už však kompetencia starostu a pracovníkov obecného úradu.
Do konca roku 2014 mohli obyvatelia Bernolákova čítať tvoje názory na
obecné problémy v samizdate Naše
Bernolákovo. Myslíš si, že časopis Bernolák je v súčasnosti dostatočne aktuálny a poskytuje vyvážené informácie?
Áno, publikoval som svoje názory
na dianie v obci v občasníku Naše Bernolákovo, pretože obecný časopis sa
v priebehu niekoľkých rokov postupne
prepadol k takej štruktúre, ktorá potierala iné názory, aké malo vedenie
obce – viď. nález Tlačovej rady SR. Teraz
však k časopisu Bernolák. Očakávam,
že časopis sa postupne vymaní z klišé,
do ktorého upadol v minulosti. Ak budú
redaktori aktívni, časopis bude poskytovať priestor nielen pre prezentáciu spoločenských organizácií, športových klubov, škôl, ale bude vyhľadávať a prinášať
aktuálne informácie a postrehy, možno
aj “nepríjemné” zo života obce pri zachovaní plurality názorov a vyváženosti
zverejňovaných informácií. Odporúčam
redakčnej rade, aby časopis zoštíhlila
a na oplátku zvýšila periodicitu. Kvalita
časopisu predsa nezávisí od počtu strán,
ale od jeho obsahu.
V minulom volebnom období ste s Ivanom Trubačom boli v poslaneckom zbore ”osamelými bežcami”. Tvoje názory
na rozhodnutia vedenia obce vtedy nenachádzali podporu medzi poslancami
a teraz sa musia riešiť dôsledky týchto
rozhodnutí. Ako sa s tým vyrovnávaš
a aký priestor podľa teba zostáva pre
nové rozvojové aktivity?
Tie rozhodnutia z minulosti sú obrovskou brzdou. Vyššie som naznačil,
že všetko niečo stojí a dobrodružstvá
bývalého vedenia obce musí niekto zaplatiť, v tomto prípade obec – teda my,
jej obyvatelia. “Spackaná” kanalizácia,
“sfušovaná” Pohoda, machinácie s finančnými prostriedkami, to všetko sú
nášlapné míny, ktoré výrazne ovplyvnili konštrukciu obecných rozpočtov na

roky 2015 a 2016, a tým aj rozvoj obce.
Nádej na rozvoj tu však je, ja verím Bernolákovu a dúfam, že roky 2017, 2018
už budú patriť medzi tie ”hojné”. Z rozvojových aktivít očakávam dokončenie
prístavieb MŠ a ZŠ a dostavbu Areálu
Jána Popluhára tak, aby sa stal dôstojným stánkom pre všetkých návštevníkov
a nie iba pre športovcov, budeme musieť popracovať na príprave výstavby novej základnej školy s materskou v jednej
z novootvorených lokalít, no a nemôžem zabudnúť na rekonštrukciu, prípadne rozšírenie zdravotného strediska.
Si iniciátor nového rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva. Čo si
ním chcel dosiahnuť a ako sa to darí
napĺňať?
Bola to čiastočne aj reakcia na postreh
jedného obyvateľa obce z minulosti,
ktorý sa vyjadril, že poslanci rokujú ako
“kofy na trhu”. Pravdou je však aj to,
že predchádzajúci rokovací poriadok
OZ už nevyhovoval súdobým požiadavkám, bolo ho treba upraviť či doplniť,
napr. o interpelácie, čo bol v minulosti
jav nevídaný. To, že rokovania OZ sú nekonečné, nie je chyba rokovacieho poriadku, ale jeho striktného dodržiavania,
či už predsedajúcim (viacnásobné pridelenie slova), alebo niektorými poslancami, ktorí si potrebujú za každú cenu
ventilovať svoje ego a ani si neuvedomujú, že svojím konaním tento poriadok
porušujú. Pletú si rokovanie obecného
zastupiteľstva so zhromaždením obyvateľov obce.
Ako hodnotíš aktivity a ich podporu
obcou v oblasti športu, najmä mládežníckeho?
Všeobecne môžem povedať, že žiacky
či mládežnícky šport v Bernolákove je
nedocenený morálne aj finančne. I napriek tomu však dosahuje pozoruhodné výsledky. Pripravuje sa nové VZN
(všeobecne záväzné nariadenie - pozn.
redakcie) o podpore a financovaní športu v obci, a preto dúfam, že mládežnícky šport v Bernolákove “nezakape”,
že vzniknú nové športové oddiely, ktoré
poskytnú mládežníkom priestor na sebarealizáciu. Nemôžeme sa zmieriť
s tým, že po obci nám budú chodiť ďenglavé hypochondrické zombie s mobilmi
v rukách.
Zhovárala sa Mária Mollerová

INÉ

Vojtech Kondrót - (27. 11. 1940 - 19. 1. 2003)

Vojtech Kondrót, ako prvorodený syn, dostal meno po svojom
otcovi. Ten pochádzal z Močenoku a do Bernolákova prišiel ako
colník v čase, keď bola hranica
medzi Bernolákovom a Ivankou.
Manželkou Vojtecha Kondróta
st. bola Alžbeta Tüske, ktorá pochádzala z rodiny učiteľa a organistu Endrea Tüskeho. I jeho si
v básniach pripomínal Vojtech
Kondrót.
O detstve i neskoršom pôsobení
Vojtecha Kondróta nám porozprával jeho celoživotný kamarát
Dušan Zemánek. Chlapci boli rovesníci, bývali oproti sebe na Bernolákovej ulici.
Chodili spolu do škôlky už v roku
1945. A potom do školy. Béla patril k najlepším žiakom. Písal pekné slohy a vynikal v matematike
a fyzike. Kondrótovci mali veľký

dvor a za ním záhradu, tam sa
chlapci najviac hrávali. Behali
na kolobežkách, hojdali sa na
húpacom koníkovi, hrali na schovávačku. Na dvore mali sochu
panny Márie a pri nej zapaľovali
sviečku.
Za mlada nemal problém prísť
zo Šurian do Bernolákova
na bicykli. V jeho mysli bolo Bernolákovo často. Dokladajú to
jeho básne. Udržiaval si dobré
vzťahy s bývalými spolužiakmi
a neskôr aj napísal báseň o jednom z nich - Karolovi Mazáčkovi.
S hercom Jurajom Sarvašom mali
k sebe blízko a majster Sarvaš
recitovával básne svojho priateľa
Kondróta. S básnikom Miroslavom Válkom sedeli spolu v kancelárii. Podporoval mladých básnikov, napríklad talentovaní Jožko
Urban a Vlado Puchala. Viedol
Nové slovo mladých, Dielňu mladých, bol predsedom redakčnej
rady Dotykov. Bol členom v porotách recitátorských súťaží.
Zaslúžil sa o otvorenie pamätnej
izby Antona Bernoláka. V septembri 1987 boli v Bernolákove
oslavy na počesť Antona Bernoláka a Vojtech Kondrót pred farou
recitoval výber zo svojich básní
viažucich sa k tomuto slovenskému velikánovi. Jeho príbuzní
spomínajú ako mal rád náš kraj.

Vo svojich básňach spomínal Bernolákovo (Čeklís), okolie, prírodu,
domov, svoju mamu, detstvo...
Bol veľmi naviazaný na svoju
mamu. Každý týždeň k nej prišiel,
pomáhal jej v záhrade, veľmi rád
rúbal drevo a vždy ho mame nachystal na kúrenie. Bol zhovorčivý, priateľský, veľmi rád rozprával
rôzne zážitky a príhody. Bol vášnivý turista. Veľmi obľuboval Vysoké Tatry, osobne poznal mnohých
chatárov. Veľmi rád plával, aj
v novembri na Kuchajde či v Ivanke na štrkovke. Mal rád pohyb.
Jeho typickou vlastnosťou bolo,
že bol rýchly, mal vždy naponáhlo.
Bol priateľský, veselý. Vedel človeka podporiť a nabudiť. Zaujímal sa
o to čo sa deje, rovnako ako aj jeho
mama, ktorá stále čítala noviny
a patrila medzi najstarších čitateľov našej knižnice. Bola veľmi
hrdá na svojho syna.
V obecnej knižnici v Bernolákove
máme 8 básnických zbierok Vojtecha Kondróta zo 14 diel, ktoré
napísal pre dospelých. Čitatelia
tu môžu nájsť básnické zbierky
Prázdniny šestnásťročného, Stromy s nami tromi, Spokornatenie,
Krajina, Podobnosť krajín, Rovina
stola, Návrat tou istou cestou,
Správy z domova.
Školy absolvoval v Bernolákove,
Senci (gymnázium) a v Bratisla-

ve (Prírodovedecká fakulta UK).
Pôsobil ako učiteľ matematiky
a fyziky v Tvrdošovciach, Šuranoch a neskôr v Ivanke pri Dunaji.
Bol taký učiteľ, ktorý nenechal
nikoho prepadnúť. Širokej verejnosti približoval matematiku
v televíznom vysielaní. Od roku
1980 bol redaktorom vydavateľstva Slovenský spisovateľ. Bol
šéfredaktorom
vydavateľstva
Mladé letá, neskôr pracoval
v Národnom literárnom centre.
Bol zakladajúcim členom Slovensko-českého klubu. Bol aj výborný prekladateľ a v Maďarsku
dostal za svoje preklady poézie
vysoké štátne ocenenie od prezidenta Árpáda Göncza. Aj naša
obec si ho vážila, Vojtech Kondrót
bol menovaný za čestného občana Bernolákova. Dušan Zemánek
už dávnejšie dával našej obci návrh, aby niektorá z nových ulíc
bola pomenovaná po Vojtechovi
Kondrótovi, ale zatiaľ takýto návrh nenašiel odozvu.
Na konci roku 1995 Katarína Zemánková pripravila rozhovor
s Vojtechom Kondrótom pre čitateľov nášho obecného časopisu.
Teraz v našom časopise ponúkame rozhovor Ľuby Šajdovej s Vojtechom Kondrótom z čias, keď
spolu úzko spolupracovali.
Spracoval Jaroslav Vokoun

Rozhovor vznikol v roku 1995 pri príležitosti 55. narodenín Vojtecha Kondróta. Bol odvysielaný v Slovenskom rozhlase v pásme Krajina za domami. Z obsiahleho dialógu plného človečiny, citov, vášne i láskavosti, živej plnokrvnosti, ponúkam čitateľom nášho Bernoláka úryvok, fragment.
Aby sme aj dnes precítili, aký bol skutočný náš vzácny spoluobčan Vojto Kondrót, ktorý by sa bol koncom minulého roka dožil 75 rokov. Ľuba Šajdová

Zakondrôtovaný Vojtech Kondrót
licista, vtedy 55 ročný Vojtech Kondrót.
Dodnes zrejme platí to, čo pred dvadsiatimi piatimi rokmi napísal autorovi Milan
Hamada na záložke debutu Prázdniny šestnásťročného: Mám dojem, že tvoje úsilie
o básnickú skratku je také veľké, že najradšej by si na čistú bielu stranu nenapísal nič...
Si autor, ktorý nezapaľuje bengálske ohne, ale
prepaľuje sa dovnútra... Z toho býva čistá robota. Pravdaže nie vždy a nie hneď.
To bola prvá zbierka básní Vojtecha Kondróta. Dnes je tu Letopis, v poradí jedenásta zbierka. Aj keď sa témy striedajú a obsah obohacuje, nič to nemení na základnom poetickom
princípe autora. Len málokde a málo o čom
sa v literatúre Vojtech Kondrót rozhovorí.
Programovo verný zostáva svojmu matematickému princípu básne. Báseň ako vzorec,

báseň ako výzva, báseň ako porekadlo.
Poézia?!
Voláte neexistujúce číslo...
To dávne detské nebo,
kde sa predsa čosi blyslo
...
Ľahko je milovať sa na diaľku,
ak je to treba
ťažšie žiť každodenne dobrovoľne
vedľa seba
...
Deti,
tí bosí ľudia, ktorí nás zo sna budia
Deti,
tí bosí ľudia, ktorí v nás ľudí budia

Bernolák 1/2016

Ľuba Šajdová: Čo napísal, napísal na kuchynskom stole...
Vojtech Kondrót: Dalo by sa hovoriť aj
o tvorivej kuchyni, nebyť toho, že väčšinu
básní som vlastne vychodil, vyšliapal, dokonca niektoré definitívne riešenia mi zišli na um v noci, v posteli, vo sne, vo vlaku,
v električke, v škole, pri vyučovaní, na návšteve.
Čo napísal, prežil, zažil, užil si.  
Možno ide naozaj len o to písať jednu báseň
po celý život. Písať sám seba. Svoj život.
Čo napísal, napísal ako absolvent Prírodovedeckej fakulty UK, kde vyštudoval matematiku a fyziku.
To večné chvenie pred hodinami matematiky//máte ma//máte ma/ tiky.
Hovoril svojrázny učiteľ, nekonvenčný básnik, prekladateľ z maďarčiny a češtiny a pub-
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Zaujalo ma a citujem vás: „Byť zakondrôtovaný sám v sebe // len prežiť o chlebe“. Myslím si, že do toho patrí aj, že ste
na dnešný rozhovor prišli ostrihaný...
(úsmev) Je to naozaj úcta k tomu, čo robím
a v tú chvíľu, keď mám niečo povedať alebo aj
napísať, chcem byť sám nad sebou...
Možno potreba slávnostnosti na chvíľu...
Dobre. Beriem. To je ten klasický princíp, že nedeľa by nemala byť iba v nedeľu a Vianoce iba
na Vianoce... A ten chyták, čo ste mi dali s tým
„zakondrôtovaním“. Stalo sa mi, že som bežal
za električkou, potkol som sa, spadol, rozťal som si čelo, vidíte to, že si nosím na čele
taký svoj súkromný Kriváň... no a moji dobrí kamaráti to hneď „vykričali“ v Novom
slove. Ja som im samozrejme hneď odpovedal: Nedotýkajte sa „Kondrôtov“ ani
na zem padnutých!“
Aj tak vás teraz poprosím, zakondrôtujte sa
teraz na chvíľu...
Hádam takto. Veľmi verím ľuďom. Som
dôverčivý. Dôveryhodný. Napríklad, odučil
som 30 školských rokov. Bol som učiteľom,
ktorý v živote nedal päťku. Naozaj, na vysvedčení som po celý život nedal nikomu pätorku. Ja si myslím, že koho ja učím
po celý rok, tak toho musím aspoň toľko naučiť, že niečo predsa len vie...
Čiže vy ste vlastne hodnotili aj seba...
Áno! Jednoznačne! Kamarát a básnik Jano
Švantner povedal tú slávnu vetu, že: Vojto,

Marec
• 1.3.2003 sa konal Benefičný koncert na zachovanie vzácnej barokovej pamiatky - Kaplnky sv. Anny.
V Kultúrnom dome vystúpili Ján Hrivňák, Jarmila
Bošková, Lucia Bošková, Jana Jurčová, Lucia Kancírová, Alena a Mária Hajzokové, Jana Hladíková,
Kornel Somora, Mária Schweighoferová, J. Hladík,
folklórny súbor Stromček a detský tanečný súbor
Niagara. Výťažok koncertu bol 72 000 Sk.
• 9.3.1632 bol vyhotovený urbár mestečka Čeklís
za čias grófa Michala Thurzu. Vďaka tomu máme
33 stranový opis obce a majetkových pomerov jej
obyvateľov v 17. storočí.
• 14.3.1939 bola obec pripojená k Slovensku
(Čeklís sa vrátil). V tento deň bol vyhlásený
samostatný Slovenský štát.
• 17. 3.1903 sa v Hlohovci narodil Jozef Mutkovič. V Bernolákove mal obchod so zmiešaným tovarom. Dňa 14.3.1939 bol zvolený
za komisára pre obec Bernolákovo. Neskôr sa táto
funkcia zmenila na vládneho komisára. Túto funkciu vykonával do 2.4.1945.
•19.3.1938 sa v Čeklísi narodil Laco Déczi. Svetoznámy trubkár vystupuje s kapelou Celula New
York. V r. 2009 sa stal čestným občanom Bernolákova.
• 31.3.2008 Pamiatkový úrad SR vyhlásil hrad
Čeklís za kultúrnu pamiatku.
Apríl
• 2.4.1945 ráno o 6. hodine bola oslobodená naša
obec Červenou armádou. V detskom domove,

ty si najlepší pinpongista medzi básnikmi
a najlepší básnik medzi pinpongistami...
Ale prepáčte, to je tuším urážka, nie...?!
Samozrejme... Ale bolo to povedané v tom
najžičlivejšom duchu v Budmericiach, kde
sme si okrem tríbenia ducha dobre zahrali aj
stolný tenis.
Krajina očí
Krajina, v ktorej sa báseň začína
V krajine srdca zablúdi, kto chcel by ňou prejsť
bez ľudí
V krajine mysle
sa píše iba v jednotnom čísle
V krajine uší
aj táto báseň skončiť sa musí

Nepoviem zrejme nič nové, ale určite podstatné. Výrazný fenomén vo vašej tvorbe je
Krajina. Nielen Krajina za domami. Krajina
vo všetkých možných variantoch, variáciách,
tušených aj zhmotnených.
Moja výberová knižka Krajina za domami je
podľa názvu básničky, ktorú som napísal veľmi dávno, prežil som ju ešte dávnejšie, pretože isté veci sa neustále vracajú.
Určite to súvisí s detstvom, ktoré som prežil
v Bernolákove, je to taký pekný rovinársky
kraj, krajina, ktorej som sa dotýkal už tým, že
sme tam mali roľu, robil som na tej roli po celý
rok, od jari, keď sa okopávalo až do jesene,
keď sa zvážalo, keď sa lámala kukurica, krajina, kde som sa chodil kúpavať do štrkovísk,

Historický kalendár

škole i v kaštieli boli zriadené poľné nemocnice,
v ktorých ošetrovali ruských vojakov.
• 3.4.1945 - miestna organizácia Komunistickej
strany Slovenska mala ustanovujúcu schôdzu
a vystúpila z ilegality.
• 4.4.1945 bol utvorený Revolučný národný výbor. Predsedom sa stal Ján Belai, podpredsedom
Štefan Farkaš st., členmi boli Ľudovít Salay, Štefan
Múčka, Zdenko Lapár,
Anton Sommora ml., Ľudovít Múčka, František
Burkuš, Alexander Navara, Jozef Čík,
Alexander Polgár a Július Štifler.
• 5.4.1928 sa narodil Alexander Švarda, predseda
Miestneho národného výboru (potom starosta
obce) od 19.3.1990 do 15.1.1999.
• 15.4.2001 sa uskutočnilo 1. ekumenické stretnutie v našej obci pri príležitosti slávnosti Veľkej
noci – Zmŕtvychvstania Pána. V Kultúrnom dome
sa na ňom zúčastnili zástupcovia Rímskokatolíckej
cirkvi, Bratskej jednoty baptistov a Evanjelickej
cirkvi.
• 20.4.1639 bol uvedený ako nový vlastník šintavského panstva gróf Mikuláša Esterházy. Súčasťou
panstva bola naša obec. Majetkový celok de jure
dostal v roku 1642 privilégiom kráľa Ferdinanda III.
• 20.4.1910 v našej obci chvíľu pobudol Theodore Roosevelt (1858-1919), prezident USA
v období 1901 - 1909. Bol v kaštieli v Malinove
na návšteve u ministra kultúry a výučby Alberta
Apponyiho a potom ho odviezli na železničnú
stanicu do Čeklísa. Obyvatelia obce tu pre neho

krajina, kde som vlastne prežil slávne Prázdniny šestnásťročného, to bola taká prvá brigáda
na miestnom jednotnom roľníckom družstve.
Robil som tam pri žatve, pri kôpkovači, viazači,
alebo pri stohovaní... keď sa stohovala slama...
po dnes mám rád stohy... To je všetko
pre mňa KRAJINA.
Vaše úteky do Krajiny pokračujú. Sám chodíte na turistické výlety, chodíte sa kúpať, a tu
vás znovu budem parafrázovať, do tejto Krajiny, kam utekáte možno aj od ľudí, si tých
ľudí vlastne nosíte so sebou...
... alebo ich tam hľadám...
... pretože „krajina plná ľudí, i keď ich nevidno“.
Tá básnička Krajina za domami má zaujímavý osud. Napísal som ju asi 25 ročný,
bola publikovaná v knižke Stromy s nami
tromi, teda v mojej druhej básnickej zbierke, a bol to prvý preklad môjho textu
do maďarčiny. Je to taká moja erbová báseň,
dovoľte poviem vám ju:
Mračno nad ďatelinou
je vážne ako sedliak v bielej košeli
v nedeľu popoludní,
ktorý sa prešiel pešo po chotári
Najtrvanlivejšie sú poľné cesty
spravené
sami od seba
bohvie, že kedy...

(pokračovanie v čísle 2/2016)

pripravili privítanie i rozlúčku.
• 27.4.1324 sa majiteľom Čeklísa stal Abrahám
Rufus. Bol významnou osobou po boku Matúša
Čáka trenčianskeho a potom kráľa Karola Róberta z Anjue. Už od roku 1323 používal predikát
„z Čeklísa“.
• 31.4.1948 na členskú schôdzu KSS prišli členovia
Sociálnodemokratickej strany pod vedením Štefana Buzgoviča a vyhlásili, že ich strana sa zlučuje
s KSS.
Máj
• 8.5.1934 sa narodil Marcel Pápay, predseda
Miestneho národného výboru v rokoch 1980 až
1986.
• 9.5.1896 sa v Šali narodil Viktor Kopáčik.
Od roku 1947 bol kronikárom obce.
• 10.5.1916 sa narodil Vojtech Bognár, predseda
Miestneho národného výboru v rokoch 19511953.
• 12.5.1847 zomrel gróf Jozef Esterházy de Galántha. Na jeho počesť dala jeho manželka grófka
Mária Helena Nikolajevna Bezobrazova postaviť
memoriálnu kaplnku a tá dodnes stojí na cintoríne. Pochovaný je vo Viedni.
• 22.5.1931 zomrel Dr. Sotiri Salvator Demosthenes Antoniades, doktor v Čeklísi. Jeho
hrob je vedľa memoriálnej kaplnky.
• 25.5.1930 odohrali hádzanárky Sokola Čeklís
prvé stretnutie proti bratislavskej Cvernovke.
• 29.5.1929 sa v Bernolákove narodil herec Ján
Géc.

Slovo, za ktorým sa skrýva množstvo utrpenia
zahanbenej obete. Tichého a nevysloveného.
Najväčšia chyba, ktorá nahráva agresorovi.
Každý, kto sa stretol so šikanovaným dieťaťom
a poznal jeho trápenie, ktoré mohlo zanechať
nezmazateľné stopy, nemôže pochybovať
o závažnosti problematiky. Strach, že sa práve
vaše dieťa stane obeťou, nie je až taký neopodstatnený.
„Tak, ako každý deň sa chystal do školy. Chýbala v ňom radosť, s ktorou tam chodil.
Z veselého a bezproblémového chlapca sa stávalo nepozorné dieťa, ktoré trápila neistota,
a čoraz častejšie zmeny nálad, bolesti bruška
a hlavy...“
Prejavy, ktoré signalizovali skryté volanie o pomoc. Denne znášal príkorie.
V škole ho vyčleňovali z kolektívu, ohovárali
ho a zosmiešňovali. Šírili o ňom nepravdivé

informácie a bezočivo mu brali veci. Stačil len
krátky čas prestávky. O jeho bolesti, strachu
a bezmocnosti mlčali múry školy. Neprišiel
domov a nepovedal „šikanujú ma“. Nevedel
ochrániť seba, vlastnú sebaúctu a dôstojnosť.
Najzarážajúcejšie bolo, že učitelia o všetkom
vedeli a nik výraznejšie nezakročil.
Súčasná sloboda priniesla právo nazývať veci
pravým menom. V skutočnosti však väčšina detí až príliš pohotovo každému ukazuje,
čo si myslí. Škola býva prvým prostredím, kde
agresor môže v predstihu upozorniť na seba
svojimi sklonmi k asociálnemu správaniu,
ktoré neskôr môže eskalovať až v trestné činy.
Ako dôsledok frustrácie, nudy, zvedavosti
po silnejší zážitok, ako potešenie, nepoznanie hraníc medzi zábavou a ubližovaním, ako
obraz rodinného života, či ako obeť nelásky.
V spoločnosti, ktorá sa hlási ku kresťanským

hodnotám, strácajú slušnosť, pokora, rešpekt, solidarita, morálne cítenie a empatia
pevné miesto. Preloženie obete šikanovania
na inú školu býva častým riešením, avšak
z morálneho hľadiska nie vhodným. Obeť,
spolužiaci i aktéri musia nadobudnúť presvedčenie, že zlo bolo vyriešené a potrestané
- aby slušnosť a pravda neutrpeli porážku.
Zodpovednosť za bezpečnosť dieťaťa patrí
dospelým, ktorí by mali byť jeho zárukou. Ani
jeden rodič si nemôže byť istý tým, že jeho
dieťa nebolo a nebude šikanované. Ani tým,
že samo nebude týrať iné deti. Preto je VAŠA
pomoc nevyhnutná, aby ste sa nestali spolupáchateľmi... Aby dieťa dieťaťu ostalo dieťaťom, nie vlkom...
K. Burešová
(zdroj informácií: www.sikana.eu, www.prevenciasikanovania.sk, Linka detskej istoty)

INÉ/SPOLOČESNKÁ RUBRIKA

ŠikanovaNIE !!!

Spoločenská rubrika
Tobias Mudrák
Adam Hajzok
Matej Ondrička
Michal Otiepka
Richard Dančo
Dano Grnáč
Michaela Kešeľáková
Vanesa Matúšková
Martin Dávid
Hanna Sanaa
Škrabanová
Dominik Šárnik
Zosobášili sa
Marek Jendrej
a Barbora Remeňová

Dňa 27. februára 2016 uplynulo osem
rokov, odkedy navždy od nás odišla naša
mamička, babička a prababička, pani Terézia Polgárová.
S láskou spomínajú dcéry Irenka a Katka
s rodinami

Filip Kiss
a Veronika Klechová
Roman Šustek
a Lucia Flimelová
Peter Polena
a Denisa Pálešová
Naši jubilanti
Anna Fischerová, 85
Mária Abrahámová, 85
Júlia Jakubisová, 80
Kvetoslava Barkolová, 80
Jozef Freis, 80
Ladislav Kanžay, 80
Agneša Maárová, 80
Milan Jurča, 80

Štefan Kotlár, 80
Vojtech Benčúrik, 80
Imrich Novák, 80
Emil Vrbovský, 80
Margita Filipovičová, 80
Alexander Barus, 80
Karol Laššu, 80
Oľga Kulíková, 75
Anna Pevná, 75
Oľga Valentovičová, 75
František Tešovič, 75
Ján Barkol, 75
Ivan Buzalka, 75
Tatiana Borošová, 75
Silvia Lisá, 75
Katarína Bánská, 75

Dňa 6. marca 2016 uplynie 5 rokov, odkedy nás navždy opustil vo veku nedožitých
76 rokov náš drahý manžel, tati, dedušík
a svokor pán Ján Popluhár.
Očiam si odišiel, v srdciach si zostal.
Kto v srdci ostáva, neumiera.
S nekonečnou láskou spomína
manželka s rodinou

Úsmev mala na perách,
dobrotu v srdci,
lásku v duši...
Odišla tak rýchlo a tíško
bez slova, bez rozlúčky.
To nikto nečakal.
Dňa 18.9.2015 vo veku 71 rokov si Pán povolal do večnosti našu
mamu, babku, prababku Júliu Sarkovú, rod. Boršovú. S láskou
a vďakou spomíname.
Dcéra Viera, vnučky Monika, Vierka, Lucka, pravnúčatá Viktorka, Lucka, Paťko, Dominik, Dávidko, Thomasko, Zdenko, Janči,
Laci a ostatná rodina

Zuzana Klímová, 75
Neonila Halimiová, 70
Katarína Barusová, 70
Jiří Zajíček, 70
Jarmila Kostková, 70
Eva Kollárová, 70
Oľga Faktorová, 70
Bohuslav Koša, 70
Helena Medeková, 70
Antónia Tichá, 70
Navždy nás opustili
Jarmila Šárová, 55
Zuzana Košová, 94
Ján Chovanec, 89
Alžbeta Jablonická, 80

Dňa 7.2.2016 uplynuli 3 roky, čo navždy odišiel Ján Liška
Očiam si odišiel
v srdciach si zostal...
s láskou spomína manželka Anna, dcéra Daniela s rodinou, dcéra Jana, synovia Vladimír,
František, a vnučky Gabriela, Dominika a Rebeka
Tá rana v srdci bolí a nikdy sa nezahojí
Aj keď nie si medzi nami, v našich srdciach
stále žiješ s nami

Dňa 21.marca 2013 uplynuli 3 roky, čo dotĺklo ťažko choré,
šľachetné a milujúce srdce môjho drahého manžela pána Ľudovíta Kováča v nedožitých 86 rokoch. Kto ho poznal, spomenie
si. Kto ho mal rád, nezabudne. S láskou,
úctou a vďakou spomína manželka Darina s rodinou.
Česť jeho pamiatke!

Bernolák 1/2016

Narodili sa
Rebeka Krištofíková
Matej Vnuk
Matúš Aksamít
Oliver Gabčo
Tamara Koporcová
Noam Jankovič
Patrik Kovačič
Michal Spurný
Benjamín Vrtík
Dávid Chvalník
Adam Uhrič
Matej Luščák
Stella Tkáčová
Samuel Lipták
Nela Greschová
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INZERCIA

potreby

e s celosvetovým pôsobením
podľa dohody/

zumieť a nemať strach z komunikácie slovom aj písmom)
ovni
ne vystupovanie
nosťou samostatne sa rozhodovať vo veciach prináležiacich kompetencii

Pracovná ponuka - Office Manager
Sme spoločnosť, zaoberajúca sa vývojom softvéru a hľadáme Office Managera
do našej prevádzky v Bernolákove.
Hľadáme si kolegu, ktorý bude zodpovedný za denné asistenčné činnosti,
administratívne zabezpečenie chodu spoločnosti, vybavovanie prevažne
elektronickej komunikácie s klientmi, či dodávateľmi.

Bernolák 1/2016

NÁPLŇ PRÁCE
•
administratívne a asistentské činnosti
•
zabezpečenie chodu kancelárie
•
samostatné vybavovanie telefonátov, elektronickej pošty, korešpondencie
•
komunikácia s klientmi, spolupracujúcimi spoločnosťami
a dodávateľmi
•
objednávanie tovarov a služieb
•
participácia na marketingových aktivitách
•
koordinácia menších projektov podľa potreby
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ZAMESTNANECKÉ VÝHODY
•
zaujímavá práca v malej lokálnej firme s celosvetovým pôsobením
•
k dispozícii telefón a auto (prípadne podľa dohody)
•
práca v mladom kolektíve
•
flexibilná pracovná doba
POŽIADAVKY NA PRACOVNÚ POZÍCIU
•
aktívna znalosť anglického jazyka (komunikácia slovom aj písmom)
•
ovládanie počítača na užívateľskej úrovni
•
príjemné, sympatické a komunikatívne vystupovanie
•
zodpovedný prístup k práci so schopnosťou samostatne sa rozhodovať
vo veciach prináležiacich kompetencii
KONTAKT
V prípade záujmu o ponúkanú pracovnú pozíciu zašlite svoj krátky životopis
alebo motivačný profesný list v angličtine na: office@in2core.com

Ďalšie požiadavky: zdravotná spôsobilosť,

Jazykové znalosti: slovenský jazyk – materinský jazyk

Materská škola Komenského 1, v Bernolákove prijme do novootvorenej školskej
kuchyne:
Kuchárku
s nástupom od 1.4.2016 alebo podľa dohody
Kvalifikačné predpoklady:
• vyučená v odbore kuchárka, prípadne
zaučená
• hygienické minimum /odborná spôsobilosť/
• prax v školskom stravovaní
• zdravotná spôsobilosť /zdravotný preu-

kaz/
Pomocnú silu do kuchyne
s nástupom od 1.4.2016
Kvalifikačné predpoklady:
• základné vzdelanie
• hygienické minimum /odborná spôsobilosť/
• prax v školskom stravovaní vítaná
• zdravotná spôsobilosť /zdravotný preukaz/ nutný po ukončení výberového konania
Náplň práce: pomocné práce v kuchyni,
umývanie riadu, udržiavanie čistoty na

Bernolákovské
rodinné vinárstvo
Objednávky na:
+ 421 902 364 605

Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Zamestnanecké výhody, benefity:
- príjemné pracovné prostredie vybavené
modernými digitálnymi technológiami
- práca v mladom a dynamickom kolektíve s možnosťou dlhodobej pracovnej perspektívy
- bezplatné zaškolenie
- možnosť osobného rastu a sebarealizácie
- DDS so spoluúčasťou zriaďovateľa
Informácie o výberovom konaní:
Žiadosti zasielajte do 31.5.2016 v elektronickej forme na riaditelka@msbernolakovo.sk, alebo písomne na hore uvedenú
adresu
pracovisku
Osobnostné predpoklady a zručnosti: pracovitosť, spoľahlivosť, zodpovednosť
Jazykové znalosti: Slovenský jazyk – materinský jazyk
Žiadosti o zamestnanie môžete odovzdať
priamo v materskej škole do 18.3.2016
Predpokladaný termín výberového konania: 21.3.2016
Kontakt: 0917 856 803
Andrea Oberta – riaditeľka MŠ
e-mail: riaditelka@msbernolakovo.sk

Vinotéka
Zlatá réva
Moyzesova, Ivanka pri Dunaji
pri supermarkete CBA
Bernolák 1/2016

Učiteľku s nástupom od 15.8.2016
Vzdelanie a kvalifikačné predpoklady:
Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z.
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších
predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
stredoškolské s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
Učiteľstvo pre materské školy, alebo študijný odbor predškolská a elementárna
pedagogika

bezúhonnosť, komunikatívnosť, kreativita,
ústretovosť
Osobnostné predpoklady a zručnosti:
-znalosť práce s PC a digitálnymi technológiami
-chuť, odhodlanie a presvedčenie pracovať
s deťmi
-príjemné vystupovanie
-trpezlivosť, láskavosť, empatia voči deťom
-kreativita, samostatnosť, zodpovednosť,
komunikatívnosť, flexibilita
-tímová spolupráca

alebo vo Vinotéke
v Ivanke pri Dunaji
www.vinarstvokorbas.sk

Korbas_Bernolak_181*131.indd 1
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Reprezentačný školský ples má za sebou tretí ročník
16. februára, v túto na pocit jarnú sobotu
sa uskutočnil 3. Reprezentačný školský ples.
O téme tohtoročného plesu „Čo by bol náš
svet bez strašidiel...“ svedčila aj výzdoba
sály a celý program. Organizátori vítali hostí
tradičným nápojom Grófa Draculu. Bar sa
zmenil na transfúznu stanicu, v ktorej sa
mohli hostia občerstviť a vo fotokútiku sa
mohli vyfotografovať nielen s Draculom,
ale aj s Bielou Paňou. Plesajúci hostia mohli
počas programu pocítiť prítomnosť milých
strašidiel. Moderátori – terajší aj bývalí
žiaci Základnej školy Bernolákovo, Silvia
Acechovská, Noemi Antaleková, Svetozár
Nehéz, Jakub Stančík a Marko Hržič pripomenuli vo svojich vystúpeniach hosťom,
čím by bol náš svet bez strašidiel - bol by
naozaj smutný a fádny. Žiaci 8. A triedy sa
zmenili, predviedli úžasný tanec strašidiel.

Program doplnili žiaci zo Základnej umeleckej školy Bernolákovo pod vedením DiS. art.
Romana Müllera a DiS. art. Tomáša Slobodu, ktorí uviedli úryvok z muzikálu Mníšky.
Samozrejme, nemohol chýbať ani tanečný
súbor NIAGARA. Na záver programu očarila
hostí svojim úžasným spevom Svetlana Rymarenko, ktorá po príhovore pani riaditeľky
ZŠ otvorila ples. Hostia si mohli vychutnať

príjemnú atmosféru spolu so skvelou hudbou a úžasným jedlom. Nechýbala ani pestrá tombola. Hostia sa zabávali do skorých
ranných hodín.
Touto cestou chcem srdečne poďakovať
všetkým, ktorí venovali ceny do tomboly
a finančne prispeli. Ďakujem aj všetkým organizátorom, ktorí sa podieľali na príprave
plesu.
Osobitne by som chcela poďakovať:
Pánom: Stephane Brunel, Robko Palkovič
a Roman Šutka za vašu výdrž na lešení.
Všetkým dobrovoľníkom: Zuzka Palkovičová, Katka Vrábelová, Hela a Vladko Krútelovci, Hela Paulenová, Darina Švardová,
Lujza Gajdošová, Monika Minárová, Miška
a Stanko Baďurovci, Roman a Ľubicka Šutkovci, Maťo Bureš, Dáša Struhárová, Kika
Králová, Katka Koporcová, Laura Palkovičová. Bez Vašej ochotnej pomoci by sála KD
nebola tak úžasne vyzdobená.
ZUŠ, učiteľom a všetkým deťom, ktoré vystupovali a taktiež ich rodičom.
Pani Katke Koporcovej, ktorá oslovila sponzorov, za vystúpenie tanečného súboru NIAGARA. Ďakujem pani Svetlane Rymarenko
za úžasný spev a otvorenie plesu a to bez
nároku na honorár. Základnej škole za zapožičanie kostier.
Dáše Struhárovej za zapožičanie kostýmov.
Darine Švardovej, mojej mame, za jej úžasné zákusky, pomoc v bare a krásnu kvetinovú výzdobu.
Mojej babke, Marte Kockovej, za vynikajúce
pagáče a praclíky. Pani Ivane Tallovej, ktorá
nám aj tento rok napísala úžasný scenár.
Monike Minárovej za super pomoc pri uvítaní, tombole a obsluhe.
Ďakujem dámam, ktoré obsluhovali bar –
Zuzka Šticová, Katka Veinhartová, Darina
Švardová, Pani Babulíková.
p. Jánovi Varcholovi za grafickú úpravu plagátu, tlač vstupeniek a zapožičanie lešenia.
Ďakujem p. Rasťovi Požárovi za tlač tabla so
sponzormi a p. Jankovi Hornáčkovi za grafickú úpravu tabla a tlač plagátov.
p. Tonke Chromčákovej a p. Soni Kútyovej
za zapožičanie materiálu na výzdobu.
Ďakujem spoločnosti Coca – Cola za poskytnuté nápoje.
Ďakujem p. Quardovi, ktorý nám vyšiel
v ústrety v každom smere.
Vďaka patrí aj Laure Palkovičovej a jej priateľovi, ktorí predávali tombolové lístky
a strážili v šatni.
VŠETKÝM VÁM PATRÍ SRDEČNÉ ĎAKUJEM
Martina Brunel
Predseda ZRPŠ Školáčik

KOMUNITNÉ CENTRUM PRÍSTAV

Novinky z Prístavu
V Komunitnom centre Prístav sme v uplynulom roku úspešne zrealizovali niekoľko projektov. Jedným z nich bol projekt „Disc golf =
viac ako hra“, na ktorom sme mohli pracovať vďaka darcovskému
portálu Dobrá krajina 2015 v Nadácii Pontis.
Ďalším projektom, ktorý nám pomohol v našej činnosti, bolo poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Bernolákovo. Vďaka tejto dotácii bola zakúpená nová šatňová zostava do vstupných priestorov
klubu mamičiek Koráb. Sme radi, že dnes mamičky s ich deťmi víta
v našom klube vkusná, estetická a účelná šatňová zostava. Celý
priestor pôsobí útulne, moderne a vkusne.
Súčasťou dotácie bola aj podpora klubu DEPO, vďaka ktorej sme
zakúpili WeyKick Futbal - magnetický futbal a sadu spoločenských
hier. Všetky hry sa ihneď stali neoddeliteľnou súčasťou nášho klubu. Tešíme sa, že tento projekt prispel k zatraktívneniu ponuky
hier v klube a tiež pomáha rozvíjať jemnú motoriku a fantáziu detí.
Aj touto cestou chceme poďakovať všetkým darcom za podporu
našej činnosti. Tešíme sa spoločné chvíle strávené v KC Prístav aj
v tomto roku. Okrem pravidelných aktivít nás čaká v sobotu 9. apríla oslava II. výročia klubu DEPO.
za tím KC Prístav
Tomáš Kováč

Klub náhradných rodín

Míľa pre mamu v Bernolákove
7. mája 2016 od 15.30 do 19.00 h

Pochod 1 míle zo stredu obce ‒ sprievodný program v areáli
Komunitného centra Prístav na Poštovej 55 v Bernolákove
www.materskecentra.sk

Bernolák 1/2016

Stretli sme sa v Bratislave na kurze o výchove detí, ktorý bol
osobitne pripravený pre rodiny, ako sme boli my. Až pri vzájomnom predstavovaní sme počuli: „My sme z Bernolákova...“,
„Aj my sme z Bernolákova.“ Potešili sme sa, že sa po kurze opäť
stretneme a porozprávame sa o tom, čo prežívame s našimi
deťmi – s našimi prijatými deťmi.
Každý z nás mal pri adopcii svoje očakávania. V mnohom sa naplnili – poskytli sme domov dieťatku, ktoré to veľmi potrebovalo, stali sme sa mu mamou a otcom, dali sme mu srdce plné
lásky a dostali sme príležitosť milovať a byť milovaní. Spolu
s našimi deťmi sme si však priniesli domov aj nemálo z toho,
o čom sme netušili. Nevedeli sme, že to môže byť niekedy také
náročné – pre nás i pre naše deti.
Ak patríte medzi rodiny, ktoré si adoptovali dieťatko, radi
vás privítame na našich pravidelných stretnutiach Klubu náhradných rodín v Bernolákove, ktorý sa už vyše roka stretáva
v Komunitnom centre Prístav na Poštovej 55. Naše stretnutia sa konajú raz do mesiaca, vždy v piatok o 17.00 h. Pozvanie na stretnutia klubu pravidelne prijíma psychologička
Mgr. M. Rajecová. Viac informácií získate na www.kcpristav.sk
alebo na tel. č. 0905 103 616.
Jana Kráľová
Komunitné centrum Prístav

www.kcpristav.sk
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ZUŠ

Jubileum našej ZUŠ sa blíži...
...a my sme pripravení osláviť ho svojou prácou – umením

Bernolák 1/2016

Základná umelecká škola v roku 2016 oslávi
svoje desiate narodeniny. Postupne si získava stále viac skutočných priaznivcov, darí
sa nám posúvať pomyselnú latku úrovne
našich umeleckých podujatí stále o čosi
vyššie. Výkony našich žiakov sú stále hodnotnejšie, nakoľko nám dorastajú prvé
kompletné absolventské ročníky vo všetkých štyroch umeleckých odboroch.
Vďaka schváleniu finančných prostriedkov
sa nám podarilo doplniť aj chýbajúce materiálne vybavenie školy, za čo úprimne
ďakujem vedeniu obce a obecnému zastupiteľstvu.
Posledné mesiace minulého roka sa niesli
v znamení koncertov. Prvým skvelým podujatím bol Spoločný koncert ZUŠ okresu
Senec, ktorý sa tentoraz konal v Dunajskej Lužnej. Naša škola sa prezentovala
výnimočne vydarenou choreografiou.
Ak sa v poslednom období tak často skloňuje slovko Superstar, ja by som všetkým
účinkujúcim udelila titul Supertalent – tentoraz si ho zaslúžili saxofonistka Dana Gracová, flautisti Noemi Káčerová a Gabriel
Kováč, klaviristi Kamila Kováčová a Bohdan
Jóža, huslistka Janka Biznárová, violončelista Ondrej Mišík a speváčka Michaela Velčíková. Skutočne skvelými výkonmi dokázali,
že aj najmladšia škola v okrese sa môže úrovňou svojich žiakov vyrovnať svojim „oveľa
starším sestrám“. Klaviristi mali možnosť
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hrať na ligotavom čiernom krídle, ktoré je
veľkým - zatiaľ neuskutočneným snom aj
našich žiakov v Bernolákove.
Advent sme oslávili dvoma spoločnými
koncertmi – tentoraz so ZUŠ Vrbenského
z Bratislavy. S potešením konštatujem, že
sme ich zvládli so cťou. Všetci účinkujúci
hrali s radosťou, ktorú preniesli aj na svoje
obecenstvo. Záverečnou bodkou bernolákovského koncertu bolo vystúpenie komorného orchestra, ktorý sa nám rozvíja
pod vedením pána učiteľa Andreja Kováča.
Potom sa všetci presunuli k skvelému občerstveniu, ktoré naši učitelia pripravili
v spolupráci s rodičovským združením.
Veľké ďakujem patrí pani Kataríne Vein-

hardtovej a pánovi Dušanovi Boškovi
za pomoc a podporu tohto slávnostného
podujatia. Verím, že spolupráca našich škôl
bude pokračovať aj v ďalších rokoch, boli
to krásne chvíle spoločného muzicírovania,
vzájomného zoznamovania a výmeny cenných skúseností.
So starým rokom sme sa rozlúčili tradičným Vianočným koncertom. V pestrom
slede sa na ňom vystriedali žiaci všetkých
odborov od najmenších tanečníkov a začínajúce herečky až po skúsené stálice našich
umeleckých podujatí. Jedným z najvydarenejších vystúpení bola pieseň Popoluška,
ktorú pre náš komorný orchester upravila
pani učiteľka Melinda Dvořáková a sólo si
zaspievala Andrejka Gajdošová. Určite si ju
vychutnali nielen poslucháči, ale aj všetci

doktorkou Editou Šimkovou – myslím,
že sa nám spolu s našimi žiakmi podarilo umelecky prehĺbiť nádherné myšlienky, ktoré odzneli pri podujatí venovanom
ukončeniu jej dlhoročnej lekárskej praxe
v Bernolákove.

Naši žiaci sa prezentovali aj v penzióne Pohoda – pripravili pre starkých pásmo piesní,
populárnych melódií a tancov – spríjemnili
im tak zimné januárové popoludnie.
Blíži sa termín, keď je možné podporiť
vybrané občianske združenie 2% daní
za rok 2015. Naša škola sa aj v tomto roku
uchádza o Vašu priazeň aj v tejto forme.
Finančné prostriedky z Vašich príspevkov využívame na skvalitnenie výchovnovzdelávacieho procesu v každom zo štyroch
umeleckých odborov.

účinkujúci. Na záver javisko patrilo literárno-dramatickému odboru – predstavil sa
ukážkou pripravovaného celovečerného
muzikálu Sestra v akcii. Atmosféru sviatočného večera krásne vyzdvihla scéna,
ktorú vytvorili žiaci a pedagógovia výtvarného odboru. Množstvo pozitívnej energie
umocnilo obecenstvo, ktoré odmieňalo
účinkujúcich dlhotrvajúcim potleskom. Každého žiaka čakalo po vystúpení sladké prekvapenie, za ktoré ešte raz ďakujem pánovi starostovi Mgr. Richardovi Červienkovi
– veľká čokoláda rozšírila úsmevy najmä
na tváričkách najmenších účinkujúcich.
Vianočné sviatky sme oslávili spolu s našimi žiakmi znovu na Detskej slávnosti
Bratskej jednoty baptistov a na Jasličkovej
slávnosti v kultúrnom dome. Aj na týchto
podujatiach podali naši žiaci skvelé výkony a spríjemnili nám najkrajšie sviatky
roka spoločným muzicírovaním. Som veľmi
rada, že nám vznikajú nové rodinné zoskupenia, veď najkrajšou odmenou pedagóga
je vidieť rozvíjajúce sa talenty, rozdávajúce
radosť pri každej príležitosti.
Jednou z takýchto príležitostí bolo aj
stretnutie s anjelom medzi lekármi – pani

Údaje o prijímateľovi :
Obchodné meno: Občianske združenie
HARMÓNIA Bernolákovo
Sídlo: 900 27 Bernolákovo, Školská 1
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 42137063
Za všetkých našich žiakov i celý pedagogický kolektív Vám vopred ďakujem.
Záverom, ale nie v poslednom rade ďakujem všetkým, ktorí prispeli 2% svojich daní
z roku 2014 – tentoraz to bolo 1841,72 €.
Využili sme ich na ďalší rozvoj tanečného
odboru – kostýmy, baletné špičky, ľudové
kroje.
Rok 2016 bude patriť jubileu školy –
v tomto duchu budú zorganizované viaceré slávnostné podujatia – Záverečný koncert, predstavenia muzikálu Sestra v akcii
a záverečná výstava prác žiakov výtvarného
odboru. Verím, že svojim priaznivcom pripravíme znovu hodnotné umelecké zážitky
a oslávime spolu 10. výročie založenia najmladšej zo školských inštitúcií v Bernolákove.
Jarmila Bošková, riaditeľka školy

MATERSKÁ ŠKOLA

Fašiangy a karneval v materskej škole

Milí rodičia,
ĎAKUJEME vám všetkým, ktorí ste prispeli
2% z dane za rok 2014 rodičovskému združeniu pri Materskej škole v Bernolákove. Za
rok 2014 sme spolu „darovali“ 3 140 EUR.
Tieto peniaze sme investovali veľmi rozumne: prekryli sme detské ihrisko, zariadili interaktívnu tabulu do Sovičkovej triedy, nakúpili zubné kefky a vianočné darčeky pre
naše deti. Ak sa rozhodnete pomáhať aj naďalej, budeme veľmi radi. Tento rok máme
v pláne položiť dopadové gumené plochy

pod detské ihriská, časť peňazí vyčleníme
na kultúrne podujatia.
Tu sú naše údaje: ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI:
Obchodné meno alebo názov: Rodičovské
združenie pri Materskej škole v Bernolákove, Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Komenského 1, 900 27 Bernolákovo, Právna forma:
Občianske združenie, Identifikačné číslo
prijímateľa (IČO/SID): 30854270, ĎAKUJEME!!!
Lujza Gajdošová - predseda OZ, členovia OZ
pri Materskej škole, riaditeľka Andrea Oberta, personál MŠ a všetci škôlkari

Z Obecnej knižnice Filmový klub Bernolákovo

Radi čítate? A vaše deti si rady listujú
v knihách? A pritom sú knižky dnes
pre veľa ľudí pomerne drahé... Preto
využite služby našej Obecnej knižnice,
kde nájdete určite nejaký zaujímavý
„úlovok“ pre každého člena rodiny.
Obecná knižnica Bernolákovo pozýva deti, rodičov aj ostatných obyvateľov, aby sa prišli pozrieť, čo nového
ponúka čitateľom. Sú to knihy pre
malých aj veľkých. Romány, detektívky, literatúra faktu, fantazijné knihy,
encyklopédie, knihy na voľný čas
a zábavu, cestopisy a tiež knihy v anglickom jazyku a to romány aj detektívky. V marci už tradične máme besedy
s deťmi z materských a základných
škôl. Hovoríme si o knihách, ako sa vyrábajú a tiež o tom, čo všetko si v knihách môžu prečítať. Deti do 15 rokov
majú vypožičiavanie zdarma, dospelí
platia 2 eurá a dôchodcovia a mládež
do 19 rokov platia 1 euro na celý rok.
Výpožičné hodiny sú na internete
a tiež priamo na dverách Kultúrneho
domu.
Všetci ste vítaní!

Nový projekt Filmový klub, ktorý sa zameriava na priaznivcov náročnejších a umelecky hodnotnejších filmov, sa úspešne uviedol
premietaním snímky dánskeho režiséra Larsa
von Triera – Melanchólia. Tento film, ocenený na medzinárodnom filmovom festivale
v Cannes, ale i na ďalších festivaloch, si vybrali diváci v ankete, ktorá prebiehala mesiac
pred samotným premietaním. Melanchóliu
v premiérovom premietaní v Bernolákove
videli diváci 26.2. v Kultúrnom dome. Súčasťou večera bolo aj žrebovanie drobnej ceny
pre účastníkov premietania. Vzhľadom
k tomu, že sa jedná o projekt zameraný na
užší okruh priaznivcov, prišlo na prvé premietanie klubu návštevníkov nad očakávanie.
Veríme, že priaznivci klubu nám ostanú verní
a naše rady sa ešte rozrastú. Pre pravidelných
návštevníkov pripravíme aj členské výhody.
Ďalšie premietanie plánujeme v Kultúrnom
dome v Bernolákove 22.4. o 20:00. Zoznam
filmov, z ktorých budú môcť opäť priaznivci filmu hlasovaním vybrať svoj tip, bude
v najbližších dňoch zverejnený na webe obce
Bernolákovo a na facebooku Filmový klub Bernolákovo.
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Fašiangy – obdobie veselosti, zábavy, hodovania. Počas fašiangov sa v minulosti organizovali
zabíjačky a zábavy. Ľudia sa obliekali do masiek.
Tie okrem zábavnej funkcie mali aj ochranný
význam a mali chrániť proti pôsobeniu negatívnych síl, mali zabezpečiť úrodný rok a plodnosť
hospodárskych zvierat. Také boli fašiangy v minulosti a také sú takmer vo všetkých regiónoch
Slovenska i dnes. Ich vyvrcholením býva zábava
spojená s pochovávaním basy.
Aj v našej materskej škole sa každý rok tešíme
na fašiangové obdobie a s ním neodmysliteľne
spojený detský karneval. Tento rok sme si dokonca v našej materskej škole pochovali aj basu.
„Lúčime sa s tebou basa naša a po Veľkej noci
príď nám zahrať zasa!“
Predškoláci pod vedením pani učiteľky M. Zámečníkovej si pripravili pre svojich kamarátov
krátke fašiangové pásmo piesní a riekaniek
a gazdinej ( našej pani riaditeľke MŠ ) zvesela
popriali: „Želáme vám zdravie, šťastie, aby ste
sa dobre mali, a nech sa v tomto dome vždy
všetko dobre darí“.
Týždeň venovaný fašiangovému obdobiu sa
začal vyrábaním dekorácií v karnevalovom duchu. Deti sa aktívne, formou zážitkového učenia
a hrou, zapájali do prípravy karnevalu. V každej
triede svojimi šikovnými rukami vyrobili farebné
reťaze, karnevalové čiapky, škrabošky, strihali
girlandy a maľovali šašov. Nesmel chýbať nácvik piesne Fašiangy Turíce, ktorá navodila folklórnu atmosféru našich starých mám. Fašiangy
sme ukončili karnevalom, keď sa trieda zmenila
na rozprávkovú ríšu, kde je možné všetko
a nechýbalo aj už spomínané pochovávanie basy.
V utorok 9.2.2016 od samého rána mohli byť
deti v maskách „karnevalovalo“ sa celý deň.
V tejto kúzelnej karnevalovo–fašiangovej atmosfére sa premenili na rozprávkové bytosti aj
panie učiteľky. Víly, princezné, ježibabka, ninja,
čertík, kúzelník, trpaslík, šaško, dinosaurus, indián, policajtka, lienky, včielky, roboty a kopec
iných masiek si vyskúšali klasické i netradičné
tanečné kreácie pod taktovkou svojich šikovných paní učiteliek.
A keďže fašiangové obdobie charakterizuje
hlavne veľa jedla, šikovné mamičky a babičky
napiekli deťom sladké pochutiny (pampúšiky,
fánky, muffiny, bábovky), ktoré doplnili energiu a mohlo sa tancovať, spievať, šantiť, hrať
a súťažiť.
„Opäť je za nami jedna vydarená akcia a my sa
už teraz tešíme na rozlúčku so zimou vynášaním
Moreny“.
Teší nás, že môžeme našim deťom aj takouto formou priblížiť rôzne slovenské tradície,
podnietiť ich citový vzťah k ľudovému umeniu
a zoznámiť ich s ľudovými tradíciami.
Mgr. Martina Zámečníková,
učiteľka MŠ
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Mafia v Bernolákove?
Ešte to tak! Nie, nemusíte sa báť žiadnych
nekalých záležitostí. Naopak, príďte sa
pobaviť na divadelné predstavenie Bernolákovského ochotníckeho teátra s názvom Mafiánky, ktoré bude mať premiéru
16. apríla v Kultúrnom dome.
Naše ochotnícke divadlo žije a má sa k svetu. V týchto dňoch herci s režisérom dolaďujú posledné detaily pred prvou a druhou
premiérou. Sú trošku nervózni, ale zároveň
sú plní očakávania a budú veľmi radi, ak sa
na ich predstavenie prídete pozrieť. Nuž
a ešte radšej samozrejme budú, ak sa im
podarí zabaviť vás, lebo ako vraví režisér
Peter Quarda - „v tejto situačnej komédii
postavenej na slovách si prevažne robíme
srandu a našim cieľom je ľudí zabaviť.“
Hru skúšal s hercami približne pol roka
a najťažšie bolo častokrát zorganizovať
a zladiť skúšky pre deväť ľudí. „Ale, keď
už sme sa všetci stretli, bolo nám veselo“,

Majáles
1.5. 2016 sa v obci uskutoční tradičný Majáles. Tešiť sa môžete na hudobné
a tanečné vystúpenia, detské atrakcie a chutné občerstvenie. Program začne
o 15:00 a vystúpia na ňom žiaci ZUŠ Bernolákovo v tanečných, speváckych
i hudobných číslach, muzikálová speváčka Mária Gašparovičová, dychová
hudba Vajnoranka a tiež bernolákovská kapela Lola band. Večer vystúpi skupina Princess – vynikajúci Queen revival a spevák Paľo Hammel

prezrádza so šibalským úsmevom Peťo
Quarda, ktorý je nielen režisér, ale napísal
aj scenár.
A aké má BOT so svojimi Mafiánkami
očakávania a plány? „Očakávame počas
oboch premiér plné sály, búrlivý potlesk
a skandovanie pod oknami“, prezrádza
so smiechom Quarda. „Nuž a radi by sme
s predstavením vystúpili aj v iných obciach
tu v okolí a ak nám šťastena dopraje, tak by
sme chceli navštíviť preslávené Kremnické
gagy.“ Tak teda... Držíme našim ochotníkom palce, pľujeme im pre šťastie a tešíme
sa na premiéru Mafiánok.
PS: Ak vám nevyhovuje termín premiéry
v sobotu 16.4., nezúfajte. Druhá premiéra
je o deň neskôr, v nedeľu 17.4.2016.
PS 2: Ak sa vám bude zdať, že sa jeden
z hercov podobá na nášho starostu, tak sa
vám to naozaj nezdá.
Katarína Barošová

Dni Obce 2016

3.6. - 4.6.2016
v športovom areáli J. Popluhára
Program bude zverejnený
na webe a na obvyklých
žlto-modrých plagátoch už v máji

Modrý piatok
V ďalšom pokračovaní cyklu komorných podujatí v Kultúrnom dome
sme sa v piatok 11.12.2015 stretli so skvelým a všestranným umelcom.
Martin Geišberg porozprával, zahral a zaspieval, no najmä vniesol veľmi pohodovú a príjemnú predvianočnú atmosféru do duší tých, čo prišli
a strávili pekné chvíle v Modrom salóniku KD. Netradičné a veľmi poetické piesne, ktoré ,,nekričia,, komerčné rádia, boli plné osobitej poézie.
Martin Geišberg je pesničkár, textár, skladateľ, interpret a hlavne poet,
výborne ovládajúci svoje nástroje.
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František a Vojta NEDVĚDOVCI
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23.2.2016 sme v bernolákovskom Kultúrnom dome po šiestich rokoch opäť privítali legendu českého folku Františka
Nedvěda s Vojtom Nedvědom a kapelou. Notoricky známe
a nestarnúce pesničky prilákali množstvo priaznivcov rôznych
vekových kategórií nielen z Bernolákova. Vypredaná sála prežila a spolu s Nedvědovcami si aj zanôtila populárne melódie, ale aj menej známe hity z repertoáru tohto populárneho
interpreta. Koncert sa niesol vo veľmi príjemnej a bezprostrednej atmosfére, Nedvědovcov publikum odmenilo standing ovation a kapela divákov zasa niekoľkými prídavkami.

12.2.2016 sa v Kultúrnom dome konalo ďalšie pokračovanie cyklu Modré
piatky. V modrom salóniku sa diskutovalo na zaujímavú tému. ,,Je islam
hrozbou pre Európu?,“ Na túto aktuálnu tému prišiel porozprávať a podiskutovať Doc. Mgr. Atilla Kovács PhD. z katedry porovnávacej religionistiky UK v Bratislave. Téma prilákala viacerých návštevníkov a zjavne
zaujala. Doc. Kovács prezentoval zaujímavým a prístupným spôsobom
svoje skúsenosti, postrehy a poznatky o islame. V hudobných vstupoch
zaujala vynikajúca slovenská jazzová a bluesová speváčka Silvia Josifoska,
ktorá určite patrí k tomu najlepšiemu v oblasti týchto hudobných žánrov.

OZNAMY/INZERCIA

Stolný tenis v Bernolákove

vú súťaž, ako začiatočníci samozrejme piatu ligu. Hneď
prvú sezónu skončili na treťom mieste. V ďalšom roku
vytvorili dve mužstvá: A-čko hralo v piatej lige a B-čko
v šiestej. V roku 2005 sa zlučovali ligy (Bratislavská s Trnavskou), A-mužstvo sa presunulo do 4 ligy a B-mužstvo bolo
vždy v poslednej lige, lebo postúpiť z prvého miesta, alebo
po dohrávke z druhého, bolo takmer nemožné. V priebehu rokov sa v klube uplatnilo veľa hráčov a každý tu zanechal svoju stopu - Pavol Červeň, Vendelín Hozzánk, Ján Haluška, Juraj Kolarovič, Vlado Budovský, Michal Kővesi, Paťo
Doboš, Miroslav Sabo, Jaro Chrťan, Štefan Šterk, Peťo Gajdács a ďalší. Pred zápasmi museli kvôli lepšiemu osvetleniu zavesiť lampy, čo znamenalo doniesť lampy, stiahnuť
lanko, zavesiť naň lampu, vytiahnuť ju hore, lanko zaistiť
a šnúru dať tak, aby nezavadzala. A po zápase všetko vrátiť
do pôvodného stavu.
Nevyhovujúce podmienky viedli k tomu, že stolní tenisti začali
trénovať a hrať zápasy v Rači, ale stále pod hlavičkou Bernolákova.
Stolnotenisový oddiel ŠK VATEK Bernolákovo reprezentuje v súčasnosti obec v troch súťažiach a to v druhej, piatej
a siedmej lige. Mužstvám sa darí výborne, nakoľko po 17. kole sú v dvoch ligách na prvom mieste a v jednej druhí.
Napriek tomu, že už niekoľko rokov hrajú mimo obce,
tak viacerí hráči pochádzajú z Bernolákova. Pavol Červeň,
predseda stolnotenisového oddielu ŠK VATEK, vyjadril presvedčenie, že sa v budúcnosti opäť podarí preniesť hru na domácu pôdu Bernolákova.
Bližšie informácie o klube nájdete na stránkach www.vatek.sk
(stolný tenis) alebo
http://www.bernolakovo.sk/vatek/
Poradie bernolákovských družstiev po 17. kole: (uverejňujeme prvé tri mužstvá v súťažiach)
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Stolný tenis patrí medzi najrýchlejšie športové hry a nás môže
tešiť, že tento šport má v Bernolákove svoju zaujímavú históriu. Porozprávali nám o nej František Klepsatel a Ján Navara.
Počiatky siahajú do obdobia prvej republiky. Vtedy sa hrávalo neorganizovane v Spolku katolíckej mládeže. Hralo
sa aj v sálach hostincov u Walnerovcov, u Turana, u Horvátha. Medzi tými, ktorí hrávali stolný tenis, boli Teofil
Záhorec, Frédo Kormančík, Janko Čík, Ondrej Jurča, Ingely. V roku 1946 sa Teofil Záhorec a Frédo Kormančík zúčastnili na Otvorených majstrovstvách Rakúska vo Viedni.
Ako potom pán Záhorec pyšne spomínal: „Čo vy tu hráte, my
sme hráli až ve Vídni“.
Po skončení vojny boli podmienky na hranie veľmi skromné.
V sále miestneho hostinca bol k dispozícii jeden stôl, na ktorom denne hrávalo minimálne desať hráčov. Neskôr pribudli
priestory v Sokolovni (na Trnavskej ulici smerom na Veľký Biel)
a v klubovni ČSM (dnes reštaurácia Rony pub). V klubovni bol
stále iba jeden stôl. Takže kým dvaja hrali stolný tenis, ostatní
hrali v kúte mariáš alebo šach. Prednostom železničnej stanice
bol otec Františka Klepsatela a tak bolo niekedy umožnené hrať
v čakárni na stanici (bočná miestnosť, dnes pre verejnosť zatvorená). Výhodou bolo, že tu sa kúrilo. František Klepsatel pripomenul, že vo svojich začiatkoch si spravil stôl z foršní a mal ho
v izbe. Na takomto stole loptička niekedy odskakovala hocikde.
Organizovaný oddiel v Dyname Bernolákovo založil František
Klepsatel v roku 1956.
Pôvodne chcel ako vášnivý atlét založiť atletický oddiel, ale
dostal podmienku, že musí založiť stolnotenisový oddiel. Hrávali v telocvični „Na Sokolskom“. Prvými hráčmi boli František
Klepsatel, Karol Buzgovič, Milan Jezbera. Každý hráč bol iný –
Jezbera bol obranár, Jezbera bol útočný typ a Klepsatel rôzne
menil hru. Pre povznesenie ženskej hry v Československu bolo
podmienkou mať v súťažnom družstve okrem štyroch mužov
aj dve ženy. Platnými hráčkami sa stali dve Evy Szalayové (jedna manželka Alojza Szalaya za slobodna Lachmanová a druhá bola jeho sestra). Ženy sa postupne zlepšovali a často sa
stávalo, že v súťažiach získavali viac bodov ako muži. V roku
1957 sa hráčsky káder rozšíril o ďalších hráčov – Moncman,
Szigeti, Kurucz, Janka Peterajová, Magda Kaulová. Nekedy si
zahral Karol Jača, výborne hral Július Binder. Oddiel hral rôzne súťaže v našom kraji. V roku 1957 sa majstrami okresu
na Okresných preboroch v Jure pri Bratislave stali Moncman
a Lachmanová. Niektorí hráči neboli Bernolákovčania, ale dochádzali sem. Najďalej cestovali hrať do Trenčianskych Teplíc
a do Bánoviec nad Bebravou. Oddiel bol činný do roku 1964.
Na začiatku sedemdesiatych rokov začal s výchovou mladých
stolných tenistov na základnej škole Václav Fajt. Jeho zverenci
úspešne reprezentovali ZDŠ v okresných a krajských súťažiach.
Po Václavovi Fajtovi to bol Štefan Kováč, ktorý nadväzoval na
predošlú výchovu žiakov na miestnej základnej škole. So žiakmi sa zúčastňoval na rôznych súťažiach a turnajoch ž do roku
1989.
K ďalšiemu znovuzrodeniu organizovaného stolného tenisu
v obci došlo v roku 2000, keď súčasťou športového klubu VATEK sa popri ďalších športoch stal stolnotenisový oddiel. Výraznú organizátorskú úlohu zohral Pavol Červeň. Hráči trénovali v telocvični PTŠ-ky.
Podmienky sťažovalo neustále prenášanie stolov pred tréningom a po ňom. Od sezóny 2001/2002 začali hrať ligo-
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Sestry Navarové
Počiatky najúspešnejších stolných tenistiek sa viažu k Poľovníckej ulici. Tu
v pivnici domu Navarovcov skúšali prvé
údery s pingpongovou loptičkou sestry
Jarmila a Gabriela.
O stolnotenisovej dráhe svojich dcér
nám porozprával Ján Navara s manželkou. „V pivnici som prebúral jednu
priečku, aby vznikol väčší priestor, kúpili
sme pingpongový stôl, kamarát spravil
osvetlenie, došli chlapci, ktorí si chceli
zahrať a začalo sa to. Tento šport bol finančne prijateľný a nemuseli sme nikam
chodiť.“ Najskôr začala hrať staršia dcéra
Jarka, vtedy mala asi 8 rokov. Potom sa
pridala mladšia Gabika. Ján Navara volával kamarátov Františka Klepsatela a Stana Trnovca zahrať si s jeho dcérami, aby
dievčatá získali skúsenosti s rôznymi štýlmi hry. Stolný tenis bavil pána Navaru
a ďalšou výhodou bolo to, že ovládal tréningový proces. V pivnici odohrali toľko,
že po dvoch rokoch trénovania sa jeden štvrtok vybrali trabantom do Rače,
tam Jarku predstavili trénerovi Machovi
a v sobotu poobede už hrala zápas 2. ligy
v Krupine.
Talentované dievčatá potrebovali mať
lepšie podmienky pre tréningy a tak začali chodiť do športových škôl v Bratislave. Dievčatá sa výborne učili a zároveň
boli vrcholové športovkyne. Obe vyštudovali vysoké školy, Jarmila botaniku
na Prírodovedeckej fakulte UK a Gabriela
ekonómiu na Vysokej škole ekonomickej.
Náročná hra viedla dievčatá k disciplíne.
Hrali popri kvalitných hráčkach (Grófová,
Hlaváčová a ďalšie), čo dávalo skúsenosti a motivovalo ich k zlepšeniam.
Ale vráťme sa späť. Nastupovala éra
útočnej hry s hornou rotáciou loptičky.
Gabika mala 9 rokov, keď z obranárskej hry
prechádzala na útočnú. Šli do Kremnice,
kde boli majstrovstvá Slovenska. Gabika
veľmi chcela bicykel a tak jej pán Navara
len tak zo žartu povedal „Gabika, ak to
vyhráš, tak dostaneš bicykel.“ A vyhrala.
A bol aj bicykel.
Pán Navara, vyštudovaný botanik, bol aj
dobrý záhradník, vypestoval veľa mrkvy,
tá sa predávala až pod Tatrami a tak sa
našetrilo na trabanta. S ním potom jazdili na zápasy 2. ligy.
Zodrali trabanta a potom aj „embéčku“.
V Česku bola lepšia konkurencia a tak
tam jazdili cez víkendy na turnaje.
Dievčatá často vyhrávali, takže ich už
potom poznali a keď prichádzali Navarovci, tak sa hovorilo „Ježišmária,

zas je tu ten trabant. To je tu hotové.“
Raz bol taký úspešný deň, že v aute
s dievčatami viezli osem budíkov. To
preto, že dievčatá vyhrali všetky ceny
a vtedy odmeňovali budíkmi. Postupne v rôznych končinách Československa
získali veľa priateľov. Slováci to mali
ťažšie dostať sa do československej reprezentácie, často museli byť o triedu
lepší ako českí hráči. Vďaka svojej výbornej hre precestovali svet. Jarka bola aj
v Kórejskej ľudovodemokratickej republike. Hrali individuálne i spolu v štvorhre.
Ich úspechy zaznamenala Encyklopédia
stolného tenisu:

Jarmila Navarová bola reprezentantkou
ČSSR a výberu Slovenska. Mala univerzálnu útočnú techniku. Bola členkou
v oddieloch Lokomotíva Rača 1971-1977,
Lokomotíva Bratislava 1977-1986, Spoje
Bratislava 1986-1995. Bola majsterkou
Slovenska i Československa medzi žiačkami, dorastenkami i ženami. Slovenské
majstrovské tituly získala vo štvorhre
so Sodomovou, so sestrou Gabrielou
(v rokoch 1981 a 1983), s Mihočkovou
a v zmiešanej štvorhre s Cíchom. Celkovo získala na majstrovstvách Slovenska
a Československa 17 zlatých, 9 strieborných a 11 bronzových medailí. Na Majstrovstvách Európy juniorov v roku 1981
získala striebornú medailu v súťaži družstiev.
Gabriela Navarová bola reprezentantkou ČSSR a výberu Slovenska. Mala univerzálny spôsob hry s úderovou istotou
v obrane i útoku. Bola členkou v oddieloch
Lokomotíva Rača 1973-1977, Lokomotíva Bratislava 1977-1990, Plastika Nitra
1990-1994. Rakúsku súťaž hrala za Lehrsportverein Wien v rokoch 1994-1996.
Bola majsterkou Slovenska vo všetkých
vekových kategóriách. Úspešná bola aj
vo štvorhre so svojou sestrou Jarmilou
a s Geislerovou. Od roku 1978 do roku
1983 bola slovenskou jednotkou. Medzi
juniorkami skončila štvrtá na Majstrovstvách Európy. V roku 2008 bola trénerkou v Londýne v stolnotenisovej škole.

V súčasnosti hrá Viedenskú mestskú
ligu. Má kvalitné trénerské skúšky a verme že to dopadne tak, že bude môcť
rozvíjať stolný tenis v Bernolákove.
Na tohtoročnom turnaji v Bernolákove
jej zverenkyňa vyhrala medzi dievčatami.

O pohár starostu obce Bernolákovo v stolnom tenise
V sobotu 13.2.2016 ŠK VATEK Bernolákovo v spolupráci s Obecným úradom Bernolákovo a STO Spoje Bratislava zorganizovali tradičný turnaj o pohár starostu
obce Bernolákovo v stolnom tenise.
Pri príchode do telocvične o 8.00 hod.
ráno som bol milo prekvapený, že aj
napriek sychravému počasiu a sobote,
už niekoľko detí čakalo pred vchodom.
Bolo to dobré znamenie, že účasť na turnaji bude pravdepodobne dobrá. Deti
postupne prichádzali a pred 9. hodinou
všetky usilovne trénovali.
Turnaj odštartoval v troch kategóriách.
Dievčatá bez rozdielu veku, mladší žiaci
a najstarší žiaci. Deti medzi sebou urputne bojovali, no ani napriek tomu som
za celý turnaj nezaznamenal najmenší náznak nešportového správania sa,
čo ma veľmi teší.
Po skončení turnaja v dvojhre jednotlivcov prebehol turnaj v kolotoči. Ten sa
hral bez rozdielu veku a ako sa ukázalo,
tak najmladší vedia popreháňať aj tých
o pár rokov starších.
Pán starosta odovzdal víťazom ceny,
a pre každého účastníka turnaja bola
prichystaná aspoň malá drobnosť, aby
nikto neodišiel s prázdnymi rukami.
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Kategória mladší žiaci (4-6 ročník):
1. Poór Samuel
2. Krutek Matej
3. Sikhart Matej
Kategória starší žiaci (7-9 ročník):
1. Hosťovecký Boris
2. Kováč Tomáš
3. Štica Matúš
Kategória dievčatá:
1. Danielová Simona
2. Némethová Ivona
3. Filipovičová Lea
Turnaj v kolotoči:
1. Poór Dominik
2. Kročko Nicolas
3. Kováč Gabriel
Poobede o 14. hodine bol zahájený turnaj
dospelých. Hralo sa v dvoch kategóriách neregistrovaní a registrovaní hráči. Turnaja sa zúčastnilo 5 žien, čo nás veľmi potešilo a dúfame, že budúci rok ich bude
ešte viac. Ženy hrali spolu s mužmi. Turnaj
prebehol v svižnom tempe.
Menej úspešní zo základných skupín hrali
pavúk útechy. Tí, čo postúpili zo základných skupín, odohrali vyraďovacie súboje
v svojom pavúku. Dúfam, že si každý dobre zahral a zabavil sa.

Hlavná súťaž neregistrovaní:
1. Šlosár Ľuboš
2. Šulla Branislav
3. Sedmák Jozef
Útecha neregistrovaní:
1. Kováč Tomáš
2. Vokounová Tatiana
3. Hajzok Peter
Hlavná súťaž registrovaní:

1. Kytlica Peter
2. Hozzánk Vendelín
3. Chovan Alexander
Týmto by som sa chcel poďakovať detskému domovu za požičanie dvoch stolov, pracovníkom obecného úradu za ich
prenesenie a spoluorganizátorom za ich
pomoc.
Pavol Červeň a Jaroslav Vokoun

Aj tento rok sa naše mládežnícke mužstvá
úspešne zúčastnili na turnaji zimnej halovej ligy
Prípravka:
Aj naši najmenší futbalisti sa zúčastnili zimnej halovej ligy o pohár predsedu ObFZ Bratislava – mesto r.2005. V základnej skupine chlapci obsadili druhé miesto, čím si vybojovali zápas o tretie miesto v turnaji, ktorý bol obsadený štrnástimi družstvami.
V zápase o tretie miesto si poradili chlapci ŠK Bernolákova s družstvom
FK Lamač, kde vyhrali 6:0 a obsadili konečné tretie miesto.

Horný rad sprava: Hugo Csársky, Matej Krutek, Jerguš Buzek, Akex Vanko, Dolný rad zprava: Heňo Tóth, Jakub Lukáč, Dávid Palkovič – brankár
Starší žiaci tiež hrali zimnú halovú ligu, kde odohrali zápasy
v základnej skupine, no nepodarilo sa im obsadiť umiestnenie
na postup zo skupiny. Pred jarnou časťou sa naše mládežnícke družstvá
zúčastnia sústredenia v Ostrom Grúni, kde si zmerajú sily v prípravných
zápasoch s FC Nitra a Žiarom nad Hronom.
M. Méry

Bernolák 1/2016

Mladší žiaci:
Tento rok sa hral turnaj zimnej halovej ligy BFZ mladších žiakov
2015/2016 o pohár predsedu BSK, ktorú v zimnej futbalovej
prestávke organizuje Bratislavský futbalový zväz. Turnaj hralo
22 družstiev, ktoré boli rozdelené do štyroch skupín, kde hral každý s každým a následne o celkové umiestnenie. Mladší žiaci ŠK
Bernolákovo s prehľadom vyhrali základnú skupinu a postúpili
do finálového turnaja, kde obsadili konečné druhé miesto. Naši
mladí futbalisti dosiahli aj individuálne ocenenia: najlepší strelec turnaja – 1. miesto Dávid Ďugel (38 gólov), 2. miesto Marco
Gál (19 gólov)
Zprava: Samuel Adamec, Dávid Ďugel, Martin Méry, Patrik
Kotlár, Filip Guoth, Christian Volník, Marco Gál, Matej Sikhart,
Filip Novotný, tréner Miroslav Gál
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Obecný úrad v Bernolákove
v spolupráci s o.z. K VECI organizuje
3. ročník „Beh pre beh“
Beh pre Alicku
je ďalšia výzva! Spoločne si zabehať a zároveň pomôcť Alicke posunúť sa vpred. Tretí ročník BEH PRE BEH v Bernolákove
a výťažok zo štartovného bude venovaný Alicke Petríkovej
z Čaky. Všetci ste srdečne vítaní.

PROPOZÍCIE:

Bernolák 1/2016

Kedy: 3. júna 2016
Kde: „Žabák“ Mostová ulica Bernolákovo
O koľkej: Deti štart 17:30
Dospelí štart: 18:30 - 8,6 km  18:40 - 4,3 km
Kategórie: Do 5 rokov - 100 m, 6-8 rokov - 200 m, 9-11 rokov
1500 m, 12-14 rokov - 1500 m
Štartovné: Deti bez poplatku, Dospelý 4,3km - 5€, Dospelý
8,6km - 8€ (kto chce, môže podporiť aj väčšou sumou)
Povrch trate: 80% asfalt, 20% zem-tráva
Registrácia:
Mail: behprebeh@gmail.com (uviesť meno, priezvisko a dĺžku
trate)
Tel.: 0904 368 197
V deň behu sa všetky deti budú registrovať na mieste (od 16:00)
Platba: č.ú.: IBAN SK7883300000002300133111 - do poznámky
meno + priezvisko, prípadne ak podporíte väčšou sumou napísať do poznámky dĺžku trate
Platba je možná aj na mieste v deň behu (od 16:00)
Ocenenia z každej kategórie budú odmenené:
Tri prvé dievčatá/ženy
Traja prví chlapci/muži
Štartovné čísla si bežci vyzdvihnú v deň behu od 16:00
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Alicka je päťročná slečna s neskutočne krásnym úsmevom.
Narodila sa s poruchou tráviaceho traktu, ktorá bola hneď
po narodení úspešne zoperovaná. Všetko bolo v poriadku
a do pol roka sa krásne vyvíjala, džavotala, už sa aj posadila.
Dva týždne po polročnom očkovaní prestala javiť záujem o hračky, zostala ležať, nereagovala na okolité hlasy. Po rôznych vyšetreniach sa zistilo dosť ťažké poškodenie zraku aj sluchu, o pohyblivosti nehovoriac. Zdravie Alicky bolo šmahom ruky preč...
Jej rodičia sa nevzdali a hľadali alternatívy, ktoré využívajú dodnes. Raz do týždňa chodia za fyzioterapeutom do Šamorína,
ktorý im ukazuje cvičenia z bobath techniky, ktoré dennodenne
cvičia doma. Raz do týždňa cestujú do Nitry na bio-rezonanciu,
na skenarterapiu do Bratislavy, k tomu pridali cvičenia v Adeli centre, kraniosakrálnu terapiu, hypoterapiu, stimulačné
cvičenia zraku a sluchu. Ako vraví Alickina mama: „Môžem
neskromne povedať, že naše úsilie sa vypláca.“ Bohužiaľ, ani
jedna z týchto metód nie je hradená zo zdravotného poistenia,
preto sa snažia pre Alicku zháňať finančné prostriedky cez rôzne
nadácie či 2%. Milí bežci, nadšenci „Behu pre beh“! Pred nami
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