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ROâNÍK XIII.

úvodník
Od zaãiatku decembra, keì ste mali v rukách ostatné
ãíslo ná‰ho obecného ãasopisu, sme toho spoloãne
preÏili i zaÏili veºa. Máme za sebou úspe‰né voºby do
obecného zastupiteºstva, Vianoce, Silvestra, pomaly i
fa‰iangy. Len zimu nevieme, ãi máme za sebou. Tá
tohtoroãná je zatiaº - ani ryba, ani rak. Mnoh˘m nám
to vyhovuje , hlavne „teplomilcom“, o ‰etrení za

strane sme u‰etrili, na druhej v‰ak .... Ná‰ dedo Buzgoviã, keby bol na svete, by hneì povedal: „Ví‰
moja, taká teplá zima, to neni dobré. PreÏila ‰ecká
ÏúÏol“. A veru, mal by pravdu. Príroda bola milosrdná nielen pre na‰e peÀaÏenky, ale tieÏ pre mnoÏstvo
hmyzu, húb a podobnej „chamrade“ s ktorou
budeme v‰etci v záhradách bojovaÈ do úmoru. UÏ
dnes, ak máme cieº zo záhrady vyÈaÏiÈ maximum, si
môÏeme nachystaÈ pln˘ me‰ec na rôzne postreky a
ochranu rastlín. Nechcem stra‰iÈ, ale pri dne‰n˘ch

Îivot sa opäÈ
rozprúdi naplno
kúrenie nehovoriac. Veru aj na‰im peÀaÏenkám je
príroda naklonená. Veì inokedy sme v t˘chto dÀoch
kúrili a niektorí i prekúrili mnoÏstvo GJ a plynové, ãi
elektrické „hodiny“ sa v mínusov˘ch teplotách toãili
ako zja‰ené. Ani neviem, ãi poãas tejto „zimy“ boli
teploty v na‰ej obci niÏ‰ie ako 10 stupÀov pod nulou.
Mám pocit, Ïe ani nie. A tak sa v kútiku du‰e te‰íme,
lebo sme u‰etrili v˘davky za kúrenie a dúfame, Ïe
t˘ch pár t˘ÏdÀov, ão má e‰te zima vládnuÈ, uÏ nebude vyvádzaÈ Ïiadne zmrznuté kúsky.
Na‰a radosÈ sa tepl˘mi dÀami zväã‰uje, lebo
poniektorí uÏ teraz majú obrobenú záhradu, ostrihané stromy ãi vinohrad. Pred pár dÀami pri
prechádzke na „Table“ som videla nad‰encov, ako sa
v záhrade oháÀali r˘ºom a doháÀali to, ão nestíhali
v jeseni. U nás na dolnom konci - na Trnavskej - sa
v‰ak zdalo, Ïe je e‰te priskoro a bolo tieÏ mokro.
TakÏe na doháÀanie zame‰kaného si musíme e‰te
chvíºu poãkaÈ. Ale i tak sa te‰íme, lebo s tepl˘mi
dÀami silnej‰ie cítime, Ïe ãoskoro bude na‰a ulica
zase krásna, ruÏová, ako z rozprávky.
U‰etrili sme a korunky sa môÏu ligotaÈ. Nie je v‰ak
v‰etko zlato, ão sa bly‰tí. Pravdou je, Ïe na jednej

cenách t˘chto komodít to asi vyjde riadne draho. A to
e‰te nevieme, ão príde, aká jar a aké leto.
Ale dosÈ bolo pochmúrnych zimn˘ch dní a tieÏ
maºovania „ãerta na stenu“. Podstatné je, Ïe jar nám
uÏ takmer klope na dvere a priná‰a radosÈ a optimizmus. Verme, Ïe nás tieÏ pote‰í rozpoãet na tento rok
schválen˘ obecn˘m zastupiteºstvom (podrobnej‰ie o
Àom informujeme na inom mieste). Mali by byÈ
vytvorené v‰etky predpoklady na to, aby sa
s prichádzajúcou jarou naplno rozprúdil Ïivot
v obci. Tak ako kaÏd˘ rok, aj teraz si na jar urobíme
jarné upratovanie - o podrobnostiach bude informovaÈ miestny úrad obecn˘m rozhlasom. Uskutoãní
sa tieÏ rad zaujímav˘ch podujatí a predov‰etk˘m,
budeme zas viac spolu. Vyjdeme zo svojich
príbytkov a ako dobrí susedia sa stretneme na ãerstvom vzduchu. âi uÏ v záhrade, na prechádzke,
alebo na niektorej z pripravovan˘ch akcií. Te‰íme
sa....

Alena Melichárková
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Komunálne voľby 2006
Poãet voliãov zapísan˘ch v zozname voliãov vo vol . okrsku
Poãet vydan˘ch obálok
Poãet odovzdan˘ch obálok
Poãet platn˘ch hlasovacích lístkov do OZ
Poãet platn˘ch hlasovacích lístkov na funkciu starostu

V˘sledky volieb do orgánov samosprávy obcí,
konaného dÀa 2. decembra 2006.

1. okrsok 2. okrsok
1332
1394
646
635
646
635
625
599
635
620

3. okrsok
1338
636
636
625
631

spolu
4064
1917
1917
1849
1886

úãasÈ vo voºbách 47,17 %

Kandidáti na starostu obce
ãíslo 1. okrsok 2. okrsok 3. okrsok

spolu

% poradie

ªubomír Poór

4

334

338

329

1001

53,08

1

Iva Pipí‰ková

3

139

106

136

381

20,20

2

Juraj Kolaroviã

2

114

111

123

348

18,45

3

Tibor Janãula

1

30

46

26

102

5,41

4

Miroslav Rakick˘

5

18

19

17

54

2,86

5

Spolu

-

635

620

631

1886

100

-

1.okrsok 2.okrsok 3.okrsok

spolu

Kandidáti na poslancov do obecného zastupiteºstva
Kandidát

ãíslo

% poradie

Iva Pipí‰ková, Mgr. Neka

24

283

236

275

794

5,89

1

Milan Kúty, SNS

19

170

162

234

566

4,20

2

Vladimír ·vrãek, KDH

32

164

185

181

540

4,00

3

BoÏena Jurãová, KDH

14

186

189

162

537

3,98

4

Helena âernayová, KDH

7

207

152

147

506

3,75

5

Katarína Buzgoviãová, Mgr. Neka

5

154

163

183

500

3,71

6

Marek Kolaroviã, Ing. ªS-HZDS
Stanislav Beãica, JUDr. SNS
Matej Biskupiã, Ing. SNS
Miroslav Káãer, neka

18

152

160

169

481

3,57

7

2

148

164

166

478

3,54

8

3

170

166

131

467

3,46

9

15

137

129

200

466

3,46

10

Darina ·vardová, KDH

31

112

163

188

463

3,43

11

Katarína Donáthová. neka

10

162

137

160

459

3,40

12

·tefan Zemánek, neka

37

164

140

136

440

3,26

13

6

131

153

154

438

3,25

14

Bernardína Frindrichová, Mgr. SNS

11

137

143

157

437

3,24

15

Terézia Vareãková, neka

34

137

165

124

426

3,16

16

Zlatica Buzgoviãová, MUDr. ªS-HZDS

ªubo‰ ·tica, KDH

30

118

113

188

419

3,11

17

Juraj Sena‰i, SNS

28

133

100

184

417

3,09

18

Eva Kebisová, KDH

17

131

106

122

359

2,66

19

Milan Slan˘, SNS

29

137

100

108

345

2,56

20

Alexander Molnár, Ing. ªS-HZDS

21

127

106

101

334

2,48

21

Milan Váro‰, SNS

35

131

105

83

319

2,37

22

Rastislav PoÏár, Ing. SNS

25

77

120

100

297

2,20

23

Mária Kaka‰ová, KSS

16

132

78

79

289

2,14

24

·tefan Danko, Ing. KDH

8

66

88

109

263

1,95

25

27

92

85

83

260

1,93

26

4

83

82

89

254

1,88

27

Jozef Mravec, SNS

22

61

74

109

244

1,81

28

Miroslav Rakick˘, neka

26

88

70

72

230

1,71

29

Jaroslav Navara, ªS-HZDS

23

82

80

67

229

1,70

30

ªubomír Baìura, ªS-HZDS

1

78

57

80

215

1,59

31

ªubomír Homza, ªS-HZDS

12

81

46

85

212

1,57

32

Imrich Javorka, ªS-HZDS

13

57

64

64

185

1,37

33

Danka Dobroviãová, ªS-HZDS

9

50

61

70

181

1,34

34

Milan Tisovsk˘, Ing. ªS-HZDS

33

39

68

70

177

1,31

35

Ján Záhorec, ªS-HZDS

36

53

47

56

156

1,16

36

Vladimír Lulják, KSS

20

40

45

18

103

0,76

37

-

4470

4302

4704

13486 100,000%

-

Ervín Satúry, SNS
Vladimír Bure‰, ªS-HZDS

SPOLU

2

Rozdelenie
poslaneck˘ch obvodov
OZ na svojom 1. zasadnutí uznesením ã.
1/5/2006 z 20.12.2006 schválilo rozdelenie poslaneck˘ch obvodov vo volebnom
období 2006 – 2010 nasledovne :
Priezvisko a meno
Názvy ulíc
·vrãek Vladimír
Bernolákova,
Fándlyho, Hlavná
Slaná, Vr‰ky, Mostová
600 obyvateºov
âernayová Helena Budovateºská,
Clementisova,
Ga‰tanová alej,
Grobská, Horn˘ dvor,
Ka‰tieº, Strojárenská,
Svätoplukova,
Tajovského
458 obyvateºov
Ing. Marek
Kolaroviã
DruÏstevná,
Komenského,
Plemenárska,
Senecká cesta,
Viniãná, Kukuãínova,
442 obyvateºov
Mgr. Iva Pipí‰ková Jesenského,
Národného osl.,
Orechová, Po‰tová,
Priemyselná
418 obyvateºov
·vardová Darina
Hviezdoslavova,
Záhradná, ·kolská
259 obyvateºov
Kúty Milan
Dukelská, Hlinkova,
Kalinãiakova,
Lekárenská,
Nálepkova ã.1-37
·túrova
449 obyvateºov
JUDr. Stanislav
Beãica
Kvetná,
Nálepkova 38-100,
Staniãná, Îelezniãná,
434 obyvateºov
Mgr. Katarína
Buzgoviãová
Krátka, Potoãná,
Poºovnícka,
Poºná, Stredná,
Trnavská 184 – 200
472 obyvateºov
Jurãová BoÏena
Hlboká, Hru‰ková,
Kollárova,
Trnavská ã. 139-183
Topoºov˘ rad
442 obyvateºov
Ing. Matej
Biskupiã
Obilná, Tabaková,
Trnavská ã. 74-138,
âere‰Àová
498 obyvateºov
Káãer Miroslav
BroskyÀová,
Dunajská, JabloÀová,
Lesná, Lúãna,
Mierová, Nevädzová,
Púpavová, Rezedová,
Sadová, Slivková,
Stromová, ·alviová,
Trnavská ã. 1 – 73,
Vi‰Àová, Smreková
480 obyvateºov
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Rozpoãet obce Bernolákovo na rok 2007

Informácie Obecného úradu
Informácie zo
zasadnutí OZ
zo dÀa 20.12.2006
a 14.2.2007
na zasadnutiach OZ ustanovili
komisie obecného zastupiteºstva.

Por. KAPITÁLOVÉ V¯DAVKY
ãís. v tis.Sk:
1. V‰eobecné verejné sluÏby:

800

1. V˘davky verejnej správy:

800

- prestavba prízemia budovy OcÚ:

350

- zakúpenie motor. vozidla:
2. Ekonomická oblasÈ:

1. Komisia financií, v˘stavby
a územného plánovania
predseda: Ing. Matej Biskupiã
ãlenovia: Milan Kúty, Darina
·vardová
aktivisti: Ing.arch. Maro‰ Maãai,
Juraj Sená‰i, Peter Barus, Ing.
Rastislav PoÏár, Ing. Mikulá‰
Sysák, Ing. Ján Ballon, Ing.arch.
Peter HaÏer
tajomník: Ing. Martin Berãík
zapisovateºka: Mária Nagyová

1. Elektrina:

2. Komisia kultúry, ‰kolstva
a ‰portu
predseda: p. Helena âernayová
ãlenovia: Ing. Marek Kolaroviã,
Mgr. Katarína Buzgoviãová,
Miroslav Káãer
aktivisti: Danka Dobroviãová,
Mgr. Bernardína Frindrichová,
Milan Jakuboviã, Jozef Mravec,
Mgr. Oºga Syrová, Terézia
Vareãková, Mgr. Mária Terenová
tajomník: ªubica Kuchtová
zapisovateºka: Andrea Grebeãiová
3. Komisia verejného poriadku
a sociálnych vecí
predseda: p. BoÏena Jurãová
ãlenovia: Mgr. Iva Pipí‰ková,
Vladimír ·vrãek
aktivisti: ·tefan Zemánek, Erika
Zme‰kalová, ·tefan ·ipo‰, JUDr.
Jozef Holiã, ªubo‰ ·tica, Lenka
Boro‰ová
tajomník: Júlia Hrablíková
zapisovateºka: Eva Antoniová

Návrh Z toho: Z toho:
rozpoãtu:

450
12400
1040

- prekládka VN Trnavská - Malinová ul.:

1040

2. V˘stavba:

3670

- projekty:

3370

- v˘kup poz. - prístup. cesta k ihrisku:

300

3. Cestná doprava:

7690

- vozovka - Hviezdoslavova:

1600

- vybudovanie vozoviek - lok.Pod ‰kolou:

5280

- autobusové zastávky - Dukelská:

180

- parkoviská (Kukuãínova ul., pri M·):

400

- chodník - Komenského:

230

3. Ochrana Ïivotného prostredia:

3360

1. Nakladanie s odpadov˘mi vodami:

3360

- dobud.kanaliz. - Hviezdoslavova ul.:

2100

- vybudovanie kanaliz.-lok."Pod ‰kolou":
4. B˘vanie a obã.vybavenosÈ:

1260
3485

1. Zásobovanie pitnou vodou:

1315

- vodovod - Kalinãiakova ul.:

175

- vybud.vodovodu - lokalita "Pod ‰kolou":

1140

2. Verejné osvetlenie:

780

- vybudovanie VO - Pod ‰kolou:

780

3. B˘vanie a obã.vybavenosÈ:

1390

- plynofikácia - lokalita "Pod ‰kolou":
5. Rekreácia, kultúra a náboÏ.:

1390
1155

1. Kultúrne sluÏby:

50

- úprava zasadaãky v kult.dome:

50

2. Rekreaãné a ‰portové sluÏby:

1060

- doúãt.v˘st.prev.budovy ihriska:

610

- doúãtovanie zábradlia ihriska:

230

- príjazdová cesta v areáli ihriska:

220

3. NáboÏenské a iné spoloã.sluÏby:
OZ zvolilo za zástupcu starostu
obce JUDr. Stanislava Beãicu.
OZ schválilo Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
obce Bernolákovo.

45

- ozvuãenie - cintorín dom smútku:
6. Vzdelávanie:
1. ·kolské stravovanie:

45
200
200

- odvetranie kuchyne v ·J - proj.+real.:
KAPIT.V¯DAVKY spolu:

200
21400 21400

Zmena na obecnom úrade
V súvislosti s v˘sledkami volieb do orgánov samosprávy obcí do‰lo od
18.12.2006 na obecnom úrade k personálnej zmene vo funkcii prednostu
obecného úradu, ktorú vykonával JUDr. Stanislav Beãica. Vo voºbách do
orgánov samosprávy obcí menovan˘ kandidoval na poslanca obecného zastupiteºstva, do ktorého bol úspe‰ne zvolen˘. Nakoºko zákon o obecnom
zriadení neumoÏÀuje vykonávaÈ tieto funkcie spoloãne, museli sme sa rozhodnúÈ, ktorú z funkcií bude JUDr. Beãica vykonávaÈ. Obecné zastupiteºstvo na
svojom 1. zasadaní zvolilo JUDr. Beãicu za zástupcu starostu, ktor˘ bol ako
poslanec uvoºnen˘ pre v˘kon tejto funkcie.
OcÚ

Por. BEÎNÉ V¯DAVKY v tis.Sk:
ãís. rozpoãtu:
1. V‰eobecné verejné sluÏby:
1. V˘davky verejnej správy:
- geometrické plány:
- poslanci obec.zastup.:
- prev.a údrÏba budovy OcÚ:
- prev.a údr.budovy domu sluÏ.:
- prev.a údr.budovy zdrav.stred. :
- reprezent.v˘davky - starosta:
- mzdy a odvody:
- v˘davky verejnej správy:
2. Ekonomická oblasÈ:
1. Cestná doprava:
- dopravné znaãenie:
- zimná údrÏba a iné v˘davky:
- oprava miestnych komunikácií:
3. Ochrana Ïivot.prostredia:
1. Nakladanie s odpadmi:
- odvoz a uloÏenie odpadu:
- ostatné v˘davky:
4. B˘vanie a obã.vybavenosÈ:
1. Verejné osvetlenie:
- elektrická energia:
- údrÏba VO:
- vianoãná v˘zdoba:
2. Rozvoj obcí:
- údrÏba verejnej zelene:
- v˘sadba drevín:
- ãistenie ver.priestranstiev:
- postrek stromov:
- ostatné v˘davky:
5. Rekr., kultúra., náboÏ.:
1. Rekr.a ‰portové sluÏby:
- správa ihriska a budovy (mzda spr.):
- energie:
- ostatné v˘davky:
2. Kultúrne sluÏby:
- mzdy a odvody:
- údrÏba a prev.kult.domu:
- kultúrne a ‰portové akcie:
- dovybavenie KD:
- ostatné v˘davky:
- kniÏnica - mzdy a odvody:
- knihovnícky program - zakúpenie:
- nákup kníh a ãasopisov:
3. Ostatné kultúrne sluÏby (ZPOZ):
4. Vysielacie vydavat.sluÏby:
- vydávanie ãasopisu:
- tlaã knihy o Bernolákove:
- údrÏba miestneho rozhlasu:
5. NáboÏ. a iné spoloã.sluÏby:
- mzdy a odvody (spr.cint.):
- údrÏba a prev.domu smútku:
- ãlenské poplatky (ZMOS,ZPOZ a iné):
6. Prísp.obã.zdruÏ., nad.a cirkv.(VZN):
- obãianske zdruÏenia a organizácie:
- futbal.klub BALISTON:
- ·K VATEK:
6. Vzdelávanie:
1. Prostr.-orig.komp.-M·,·J,·KD,ZU·:
- materská ‰kola:
- ‰kolská jedáleÀ:
- ‰kolsk˘ klub detí:
- základná umelecká ‰kola:
2. Odvod prostr. - dotácia Z·:
3. Vzdel.nedefin.podºa úrovne (‰kol.):
4. ÚdrÏba ‰kol.zariad. - obec:
7. Sociálne zabezpeãenie:
1. Opatrovateºská sluÏba:
2. Ostatné v˘davky:
8. PôÏiãka - penzión
BEÎNÉ V¯DAVKY spolu:
V¯DAVKY CELKOM:

Návrh Z toho: Z toho:
10650

10650
50
250
200
150
100
30
7000
2870

780

780
80
250
450

2300

2300
2100
200

3210

1450
1000
450
70
1760
800
100
200
60
600

4900

900
200
600
100
2300
530
500
650
135
100
310
25
50
150
340
110
150
80
450
280
100
70
760
300
300
160

21181

9450
4500
1350
800
2800
11471
50
210

2050

1800
250
1040 1040
46111 46111

67511 67511
0
Vypracovala: Mária Nagyová
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Informácie obecného úradu
Odpady
Napriek tomu, Ïe náklady na odpady v minulom
roku znaãne prekroãili príjmy z poplatkov od
obãanov, poplatky na rok 2007 za v˘voz odpadu
sme nezv˘‰ili, ão sa nepodarilo mnoh˘m in˘m obciam v okolí. Rozdiel v‰ak bude musieÈ obec pokryÈ
na úkor in˘ch poloÏiek rozpoãtu obce.
A ão nás stáli odpady v roku 2006 ?
V roku 2006 sme zaplatili
- za v˘voz kuka nádob 1.555.743,- Sk,
- za v˘voz veºkoobjemov˘ch kontajnerov 498.818,Sk,
- za nákup Ïlt˘ch a zelen˘ch nádob na trieden˘
odpad 177.000,- Sk.
HradiÈ bolo treba ìal‰ie rôzne v˘daje za ãistenie
verejn˘ch priestranstiev, za likvidácie divok˘ch skládok, za ãistenie autobusov˘ch zastávok, atì., atì.

Harmonogram v˘vozu plastov˘ch flia‰,
ostatn˘ch plastov
a papiera na rok 2007
- MODRÉ VRECIA - plastové PET fºa‰e /Coca-Cola,
Fanta, Sprite, minerálky a pod./,
- âIERNE VRECIA - plastové obalové materiály
/igelitové ta‰ky, mikroténové vrecká, obaly z destilovanej vody, octu a pod./ spolu s papierom /noviny,
ãasopisy, staré knihy, kartónové obaly, nezneãistené
papierové obaly/.
UpozorÀujeme, Ïe do vriec sa nesmú ukladaÈ
voskové a tetrapackové obaly. Kartóny sa nemusia
dávaÈ do vriec, v deÀ zberu ich staãí poloÏiÈ vedºa
vriec.
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-

17. 12. pondelok

Aby boli vrecia s t˘mto odpadom odvezené, je
potrebné ich vyloÏiÈ v deÀ zberu najneskôr do 7.00
hod. ráno.
UpozorÀujeme obãanov, aby v prípade, Ïe uÏívajú
smetné nádoby s väã‰ím objemom ako 120 l, t. j.
140 l a 240 l ,aby túto skutoãnosÈ nahlásili na ref.
ÎP, pretoÏe je rozdiel vo v˘‰ke poplatku za odvoz
komunálneho odpadu oproti 110 l a 120 l smetn˘m
nádobám.
VZN ã. 6/2005 o odpadoch obce Bernolákovo
stanovuje povinnosÈ obãanom, aby staré nálepky zo
smetn˘ch nádob odstránili. Väã‰ina nádob je v‰ak
polepená nálepkami e‰te od roku 2002. Pri takom
mnoÏstve nálepiek strácajú smetiari prehºad, ãi je
nádoba správne oznaãená alebo nie a môÏe sa staÈ,
Ïe ju nevyvezú. Îiadame preto obãanov, aby staré
nálepky ão najskôr odstránili.
ref. ÎP OcÚ
Bernolákovo
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Obec Bernolákovo
má od konca roka
2006 viac ako 5000
obyvateºov. Patrí teda medzi väã‰ie
obce v rámci Slovenska s pomerne
rozsiahlym katastrálnym územím. Je
preto na mieste otázka, ako zaistiÈ
bezpeãnosÈ,
verejn˘
poriadok,
ochranu majetku fyzick˘ch aj
právnick˘ch osôb. Túto otázku som
mal vo svojom volebnom programe
pred komunálnymi voºbami, pretoÏe
mi záleÏí na verejnom poriadku
v obci a na tom, aby mali obãania
zabezpeãenú urãitú ochranu nielen
sam˘ch seba, ale aj svojho majetku.
Preto sme sa rozhodli rie‰iÈ tento
v súãasnosti nepriazniv˘ stav v na‰ej
obci a plánujeme zriadiÈ obecnú políciu s náplÀou, ktorú jej dáva zákon
ãíslo 464/1991 Zb. o obecnej polícii.
Obecná polícia zabezpeãuje verejn˘
poriadok v obci, spolupôsobí pri
ochrane obyvateºov a in˘ch osôb pri
ochrane Ïivota a zdravia, spolupôsobí
s príslu‰n˘mi útvarmi Policajného
zboru pri ochrane majetku obãanov

znaãky, ktoré sú pre bezpeãnosÈ
v doprave na miestnych komunikáciách osadzované obcou, rozbité
orientaãné mapy, oznamovacie
skrinky, po‰kodzovanie hrobov a
majetku na cintoríne, po‰kodzovanie
majetku obãanov, niãenie plotov,
vysaden˘ch stromãekov, kríkov, tují a
pod. Chceme zabezpeãiÈ aj ochranu
pred drogov˘mi dílermi a konzumentmi drog, vandalmi, ktor˘ch nevieme
zistiÈ.
Zriadenie obecnej polície si v‰ak
vyÏiada aj nárok na obecn˘ rozpoãet,
pretoÏe pri minimálnom poãte ‰iestich zamestnancov polície je na kompletné vybavenie /mzda, obleãenie,
v˘stroj, v˘zbroj, vysielaãky, auto, pult
centralizovanej ochrany atì./ potrebn˘ch cca 5 mil. Sk. Je to pomerne
vysoká ãiastka na prvotné, av‰ak
nevyhnutné vybavenie. Po takomto
prvotnom vybavení v ìal‰ích rokoch
by bolo treba poãítaÈ na beÏnú ãinnosÈ cca 3 mil. Sk. Pri moÏnosti
ochrany majetku pre fyzické, ale aj
právnické osoby obecnou políciou
prostredníctvom pultu
centralizovanej ochrany
by bolo moÏné získaÈ v
rámci príjmu
do rozpoãtu
cca 500 tis.
Sk. Tieto prepoãty sú v‰ak
len orientaãné. Získali sme ich na základe informácií z obcí a miest, kde obecná polícia uÏ dlh‰ie pracuje. Finanãné
prostriedky sa budeme snaÏiÈ
zabezpeãiÈ nielen z obecného
rozpoãtu, ale aj sponzorsky od firiem
a spoloãností pôsobiacich v obci a
privítame aj moÏnosÈ príspevku od
obãanov. V súãasnosti pripravujeme
návrh na zriadenie obecnej polície,
chceme v‰ak poznaÈ aj názor obyvateºov na‰ej obce. K tomuto rie‰eniu
sa môÏete vyjadriÈ prostredníctvom
webovej stránky obce mailom:
obec@bernolakovo.sk, ale aj písomne do osobitnej schránky na tento
úãel zriadenej a umiestnenej
v kultúrnom dome.
O podrobnostiach a konkrétnom
finanãnom zabezpeãení budeme
informovaÈ na internetovej stránke
obce a v ìal‰ích ãíslach ãasopisu Bernolák. Zriadenie obecnej polície
prichádza do úvahy od roku 2008,
resp. 2009.
Ing. ªubomír Poór

Obecná polícia
v obci,
áno alebo nie
pred po‰kodením, zniãením, stratou
alebo jej zneuÏitím i s vyuÏitím pultov centralizovanej ochrany. ëalej
dbá o ochranu Ïivotného prostredia
v obci, dbá na dodrÏiavanie poriadku,
ãistoty a hygieny na uliciach a verejn˘ch priestranstvách a verejnej
zelene, ukladá a vyberá v blokovom
konaní pokuty za priestupky proti
verejnému poriadku, bezpeãnosti a
plynulosti cestnej premávky neuposlúchnutím zákazu, ktor˘ vypl˘va
z úpravy cestnej premávky vykonanej
dopravn˘mi znaãkami a zariadeniami, objasÀuje priestupky, ak to
ustanovuje zákon, oznamuje príslu‰n˘m orgánom poru‰enie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení
svojich úloh...
Obec má eminentn˘ záujem rie‰iÈ
túto situáciu a veríme, Ïe zriadenie
obecnej polície by bolo urãit˘m
rie‰ením, pretoÏe je to potrebné pre
nás v‰etk˘ch. Veì takmer kaÏdodenne sa stretávame s niãením obecného majetku, ãi uÏ ide o dopravné
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Starosta Obce Bernolákovo v súlade s §5 zákona ãíslo 552/2003 Z.z. o v˘kone prác vo verejnom záujme

vyhlasuje
v˘berové konanie na obsadenie miesta

SPRÁVCU ·PORTOVÉHO AREÁLU JÁNA POPLUHÁRA V BERNOLÁKOVE.
Kvalifikaãné predpoklady:

-

odborné vzdelanie SOU alebo OU,
schopnosÈ spravovaÈ areál / úprava hracej plochy, starostlivosÈ o vnútorné zariadenie, atì./,
organizaãné schopnosti a vzÈah k ‰portu,
prax v odbore údrÏbárskych prác na beÏné opravy ,
vítaná je prax v uvedenom odbore a ovládanie práce s PC.

Platové zaradenie podºa platnej platovej stupnice pre zamestnancov verejnej správy.
ÎiadosÈ s vyplnen˘m dotazníkom na v˘berové konanie, dokladom o vzdelaní , dokladom o bezúhonnosti /odpis z registra trestov/ môÏete
podaÈ na Obecnom úrade v Bernolákove na personálnom oddelení.
Îiadosti treba zaslaÈ na obecn˘ úrad do 12.3.2007. Informácie môÏete získaÈ na ã.t. 45993911 kl. 106, 45993763

Regionálna veterinárna a potravinová správa
Senec /ìalej len RVPS Senec/ v zmysle zákona NR
SR ã. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti
oznamuje

povinn˘ postup,

ktor˘ musia dodrÏaÈ chovatelia, vlastníci
a drÏitelia o‰ípan˘ch, ak chcú vykonaÈ
domácu zabíjaãku.
Chovateº, vlastník, drÏiteº o‰ípanej /ìalej len
ohlasovateº/, ktor˘ chce vykonaÈ domácu zabíjaãku,
je povinn˘ túto skutoãnosÈ nahlásiÈ najmenej jeden
pracovn˘ deÀ vopred v ãase od 7.00 hod. do 15.30
hod.
• písomne na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Senec, Svätoplukova 50, 903 01 Senec
alebo
• telefonicky na ãísle 45 926 212,
• faxom 45 926 211,
• e-mailom rvssco@svssr.sk
Pri nahlásení je potrebné uviesÈ tieto údaje: presnú a úplnú adresu ohlasovateºa, u ktorého sa vykoná
domáca zabíjaãka, dátum plánovanej domácej zabíjaãky, telefónne ãíslo ohlasovateºa.
Pri zabíjaãke ohlasovateº odoberie vzorky
brániãn˘ch pilierov z kaÏdej polovice jatoãného
tela domácej o‰ípanej v mieste prechodu do ‰ºachovitej ãasti o veºkosti cca 5x5 cm. Vzorky je
potrebné zabaliÈ do ãistého mikroténového vrecka a
uskladniÈ v chladniãke /nie v mrazniãke/.
K uveden˘m vzorkám sa vyplní Sprievodn˘ doklad na laboratórne vy‰etrenie vzorky zabitej o‰ípanej. Tlaãivo Sprievodného dokladu je moÏné si
poãas stránkov˘ch hodín vyzdvihnúÈ na OcÚ Bernolákovo ref. ÎP.
Zber a odvoz vzoriek na laboratórne vy‰etrenie
od ohlasovateºov organizuje RVPS Senec, ktorá sa
telefonicky dohodne s ohlasovateºmi, kedy príde po
odobraté vzorky. Náklady na laboratórne vy‰etrenie
sú hradené zo ‰tátneho rozpoãtu. Najneskôr do 3
pracovn˘ch dní po odobratí vzorky bude ohlasovateº v prípade pozitívneho nálezu kontaktovan˘
RVPS Senec. O negatívnom v˘sledku vy‰etrenia
vzoriek chovateº informovan˘ nebude. Ak teda do
3 pracovn˘ch dní po odobratí vzorky nebude chovateº kontaktovan˘, môÏe povaÏovaÈ laboratórne
vy‰etrenie za vyhovujúce.

Rok 2006 na OR HaZZ v Pezinku
Od 1. apríla 2002 sú v pôsobnosti Okresného riaditeºstva Hasiãského
a záchranného zboru v Pezinku okresy Senec a Pezinok. Za uplynulé
obdobie roka 2006 zasahovali hasiãi pri 669 mimoriadnych udalostiach. Pri poÏiaroch zasahovali 259- krát, technick˘ch zásahov bolo 330,
ekologick˘ch 27, plan˘ch v˘jazdov 31 a cviãení 22. Pri poÏiaroch, ktoré
príslu‰níci OR HaZZ v Pezinku zdolávali, neboli Ïiadne osoby usmrtené
a ‰tyri boli zranené. Najväã‰í poãet v˘jazdov bol zaznamenan˘ v súvislosti so zdolávaním poÏiarov v prírodnom prostredí (vypaºovanie trávnat˘ch a krovinat˘ch porastov, spaºovanie biologického odpadu) aj
napriek snahe príslu‰níkov oddelenia poÏiarnej prevencie, ktorí
niekoºkokrát vyz˘vali obãanov prostredníctvom obecn˘ch a mestsk˘ch
rozhlasov , miestnych ãasopisov a TV Pezinok, aby nezakladali oheÀ
v prírode a nevypaºovali porasty, V porovnaní s rokom 2005 môÏeme
v‰ak kon‰tatovaÈ, Ïe do‰lo k pozitívnemu stavu v prípade poÏiarov lesov
a lesn˘ch porastov. V tejto oblasti je evidovan˘ iba jeden poÏiar, ão
moÏno pripísaÈ k dobrému zabezpeãeniu preventívnych opatrení zo
strany vlastníkov, uÏívateºov lesn˘ch porastov i obãanov.
Jednou z dôleÏit˘ch ãinností okresného riaditeºstva je poÏiarna prevencia. Na oddelení poÏiarnej prevencie pracuje päÈ príslu‰níkov, ktorí
vykonávajú kontrolnú ãinnosÈ u právnick˘ch a fyzick˘ch osôb - podnikateºov, v obciach vo veciach zvereného v˘konu ‰tátnej správy na
úseku ochrany pred poÏiarmi, posudzujú dokumentáciu stavieb
z hºadiska poÏiarnej bezpeãnosti a vykonávajú preventívno- v˘chovnú
ãinnosÈ. Za obdobie roka vykonali príslu‰níci oddelenia poÏiarnej prevencie spolu 318 protipoÏiarnych kontrol, pri ktor˘ch bolo zisten˘ch
4 465 nedostatkov. Za poru‰enie predpisov o ochrane pred poÏiarmi
bolo uloÏen˘ch 17 pokút právnick˘m osobám a fyzick˘m osobám - podnikateºom, 7 blokov˘ch pokút obãanom a rie‰en˘ch bolo 6 priestupkov. Okresné riaditeºstvo HaZZ v Pezinku zastavilo v priebehu roka
2006 ‰tyri prevádzky, nakoºko ich ãinnosÈ vyvolávala bezprostredné
nebezpeãenstvo vzniku poÏiaru. Zabezpeãilo v súvislosti s ochranou
úrody a lesov pred poÏiarmi pracovné stretnutia so zástupcami zainteresovan˘ch subjektov.
V oblasti preventívno – v˘chovnej boli v priebehu roka vykonávané
besedy s príslu‰níkmi HaZZ priamo na ‰kolách alebo na hasiãsk˘ch
staniciach v Pezinku a v Senci. V mesiaci máj 2006 bol na hasiãsk˘ch
staniciach organizovan˘ deÀ otvoren˘ch dverí v spolupráci v PZ SR.
Rok 2006 bol úspe‰n˘ aj pre hasiãov v Senci, ktorí dostali
v decembri do uÏívania dlho oãakávanú novú budovu hasiãskej stanice
v Senci na Diaºniãnej ceste, nakoºko stará na Lichnerovej ulici v Senci
bola nevyhovujúca a technicky zastaraná.
mjr. Ing. Eva Orlická
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Stalo sa
Marián Varga
- veãer nielen váÏnej hudby
Advent v Bernolákove zaãal siln˘m záÏitkom pre v‰etk˘ch skutoãn˘ch
priaznivcov hudby. Vestibul kultúrneho domu vyzdoben˘ kovov˘mi
dekoráciami, svietnikmi z dielní spoloãnosti Svarogo, ale aj motorkou
od firmy Yuki naznaãil multikultúrne spojenie hudby, v˘tvarného,
pohybového umenia, prepojenie minulosti s 21. storoãím. Vo veºkej
sále dominovala hliníková svetelná rampa s mnoÏstvom reflektorov
nad hlavami divákov od spoloãnosti Robbystudio. Vytvorené malé
pódium pre hudobníka obohnané robustnou kovovou mreÏou, pod
hlavn˘m pódiom veºká hojdaãka, taktieÏ ako súãasÈ programu, dobové
mosadzné lampy, to v‰etko od firmy Svarogo.
Sála sa zaplnila do posledného miesta, Ïiaº niekoºko oneskorencov
muselo ostaÈ pred budovou kultúrneho domu. Jednoducho pre
obrovsk˘ záujem nebolo moÏné ìal‰ích divákov usadiÈ i napriek
tomu, Ïe boli pouÏité v‰etky stoliãky nachádzajúce sa v kultúrnom
dome. Keì zazneli monumentálne tóny Musorgského Obrázkov z v˘stavy, do zatemnenej sály vo‰la mladá dievãina v renesanãnom odeve
s rozsvieten˘mi svieãkami a zapálením ìal‰ích svieãok na stojanovom
svietniku otvorila ,,veãer nielen váÏnej hudby,,. Potom sa plynule
striedali jednotlivé hudobné i taneãné ãísla pred oponou, pod pódiom
a za mohutnou mreÏou.
Odzneli skladby W.A.Mozarta, J.S.Bacha, hrali husºová
virtuózka Miriam Kaiserová,
skvel˘ violonãelista Slavo
Repask˘, zahrali aj Ïiaci ZU·
v Bernolákove. Koncert
nabral rockov˘ nádych po
triu od Stinga v podaní elektrick˘ch huslí, bicích, gitary a
najmä keì do sály prihrmela
motorka, na ktorej priviezol
bernolákovsk˘
mládenec
huslistku priamo pod pódium, kde táto v svetle reflektora motorky zahrala strhujúci
duet s dievãinou za bicími.
Taneãníãky zo skupiny
HEDAMIJA dotvorili atmosféru komorn˘m taneãn˘m
v˘stupom a vzápätí zaznela
Romanca od skupiny Apocalyptica v podaní Slava

Privítanie
Mikulá‰a
V‰etk˘mi deÈmi oãakávan˘
Mikulá‰ pri‰iel aj napriek tomu, Ïe
sneh nenapadal a soby musel
prepriahnuÈ za kone. 6. decembra o
17. hodine zavítal na krásnom koãi
pred Kultúrny dom v Bernolákove,
kde ho privítalo okolo 500 detí.
Pokiaº porozdával darãeky, rodiãia
sa mohli posilniÈ varen˘m vínkom,
podávan˘m ãertom. Potom rozsvietil tradiãn˘ vianoãn˘ strom, tentoraz mimoriadne urasten˘ a krásny.
Keì sa Mikulá‰ rozlúãil s deÈmi,
spustil sa zo strechy kulturáku
pestr˘ ohÀostroj.
P.Q.
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Repaského. Potom nasledoval ìal‰í prekvapujúci moment. Na pódium
vyskoãili dvaja ‰ermiari zo skupiny Havrani a pobili sa o priazeÀ
mladej sleãny sledujúcej koncert z hojdaãky pod pódiom. Súboj
ukonãil prvú ãasÈ veãera, následne sa otvorila opona a svetlá na pódiu
osvetlili hlavného protagonistu koncertu.
Za svojimi nástrojmi sedel klávesov˘ mág Marián Varga. Zahral prvé
tóny VeÏovej hudby a sála sa roztlieskala mohutn˘m aplauzom.
Legendárny hudobník a skladateº, ktorého meno sa spája najmä s jednou z najv˘znamnej‰ích skupín v âeskoslovensku, Collegium
Musicum, predviedol úÏasn˘ koncert. Zahral skladby na motívy
klasikov, ale aj vlastné diela, ktoré preverili generácie hudobn˘ch
fajn‰mekrov. KaÏdá skladba zahratá s veºk˘m citom, niekoºko
improvizácií bolo naãasovan˘ch tak, aby v pravú chvíºu mohol interpret prekvapiÈ poslucháãa dokonalou harmóniou. Medzi jednotliv˘mi
skladbami typické kostrbaté poklony a hneì zmena nástroja. Hudobník odskú‰al klavír, hammond i elektrické varhany. Napriek predchádzajúcim klebetám o tom, Ïe uÏ nie je vo forme ako v mladosti,
bernolákovské publikum príjemne prekvapil skvel˘m v˘konom, skromn˘m vystupovaním, záplavou hudobnej invencie, melodick˘ch
nápadov a krásnych tónov. Svedãí o tom aj standing ovations, búrliv˘
aplauz a ‰tyri prídavky, medzi ktor˘mi nech˘bala ani jedna z prv˘ch
fantastick˘ch úprav Mariána Vargu - Hommage á J.S.Bach.
Koncert po hudobnej i v˘tvarnej stránke, kde nevtieravé a profesionálne zvládnuté osvetlenie zabezpeãoval mladuãk˘ Marek Sasko,
dokonale ulahodil aj nároãn˘m poslucháãom a bol naozajstnou
kultúrnou udalosÈou v Bernolákove.
P.Q
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V piatok 10.11.2006 sa v kultúrnom dome uskutoãnil

stolnotenisov˘ turnaj Ïiakov,
IV. roãník memoriálu Václava Fajta . Pán starosta Ing. ª. Poór pred zaãiatkom turnaja privítal úãastníkov, povzbudil ich a
následne privítal kyticou kvetov pani Fajtovú ako ãestného hosÈa. Jednotlivé zápasy urãili nasledovné poradie:
kategória najmlad‰ích Ïiakov
1. Filip Kasan
2. Marek Kasan
3. Matej Horváth
kategória mlad‰ích Ïiakov
1. Juraj Jajcaj
2. David Csövari
3. Pavol Daniel
kategória star‰ích Ïiakov
1. Jozef Klech
2. Tomá‰ Horváth
3. Jakub Bognár
V sobotu 11.11.2006 sa v kultúrnom dome konal aj

stolnotenisov˘ turnaj dospel˘ch
– XII. roãník turnaja o pohár starostu
obce. Pri úãasti 22 hráãov sa v dvoch
kategóriách umiestnili najlep‰í hráãi
nasledovne:
kategória neregistrovan˘ch hráãov
1. Tomá‰ Horváth
2. Mário Stanko
3. Jozef Klech ml.
kategória registrovan˘ch hráãov
1. Michal Kövesi
2. Pavol âerveÀ
3. Marian Konôpka

5. ples spoloãnosti Elektroãas
V sobotu 27.1.2007 pokraãovala plesová sezóna v Kultúrnom dome v Bernolákove
ìal‰ou spoloãenskou udalosÈou, 5. plesom spoloãnosti Elektroãas. Aj tento ples sa
niesol v znamení dobrej nálady, tanca, jedla a pitia. Na plese ako hostia vystúpili
taneãníci zo skupiny Chiccos, ktorí otvorili zábavu veºk˘m pódiov˘m valãíkom.
Potom zatancovala Niagara a opäÈ skupina Chiccos. Veselo nebolo iba v sále
kultúrneho domu, ale aj vo vestibule, kde sa nielen popíjalo, ale na poãúvanie i do
tanca hrala cimbalová muzika. Aj na tomto plese bola po polnoci vylosovaná
tombola, ktorej losovanie viedla dcéra majiteºa Elektroãasu sleãna Váro‰ová.
Hostia sa na oboch plesoch zabavili a vytancovali do s˘tosti a pravdepodobne mnoh˘ch e‰te niekoºko dní boleli nohy, niektor˘ch aj hlavy. Podstatné v‰ak je, Ïe
spomenuté plesy obohatili spoloãensk˘ Ïivot v Bernolákove poãas plesovej sezóny
2007.
P.Q.

2. ples
Klubu podnikateºov
Bernolákova
V sobotu 13.1.2007 sa v Kultúrnom dome v Bernolákove
konal 2. reprezentaãn˘ ples Klubu podnikateºov Bernolákova. Ples otvoril prezident klubu Matej Biskupiã.
Potom nasledoval program s taneãn˘mi vystúpeniami
skupín Libra rock z Bratislavy a Niagara z Bernolákova.
Moderátor Richard Vrablec uvádzal celé podujatie s vtipom
a ‰armom jemu vlastn˘m. Krátko po polnoci moderátor
v spolupráci s úãastníkmi plesu vylosoval tradiãnú bohatú
tombolu. Ples, na ktorom do tanca hrala skupina Dúha,
trval aÏ do nedeºného rána.
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Stalo sa
12. roãník
koledníckej akcie
poãas vianoãn˘ch sviatkov bol pre na‰u obec
uÏ 5. rokom, kedy mladí koledníci vychádzajú
do ulíc a klopú na dvere i srdcia.
V tomto roku poslalo Bernolákovo do Afriky
56 000 Sk, z ãoho 1742,50Sk sa vyzbieralo
v Z·. Takmer 40 deÈom a mlad˘m v piatich
skupinkách otvorilo pribliÏne 270 rodín,
ktor˘m oni za odmenu odovzdali spolu s koledami a vin‰mi aj radosÈ z Dobrej noviny.
Za celé Slovensko je doteraz vykoledovaná
suma vy‰e 16 miliónov Sk. Do koledovania
pre Afriku sa zapojilo poãas posledn˘ch
vianoãn˘ch sviatkov viac neÏ 930 farností a
vy‰e 23 000 detí nav‰tívilo asi 72 833 rodín.
OpäÈ krásne ãísla. Nabádajú v‰ak pomyslieÈ si: „Naozaj sa dostanú tieto peniaÏky do
správnych rúk a pomôÏu? „Strom pozná‰ po
ovocí,“ pí‰e sa v Biblii. NuÏ vyberme sa teda
na chvíºku do Afriky a nazrime do projektov
Dobrej Noviny z 12. roãníka.
Uzima Wa Watoto
Jedn˘m z ÈaÏiskov˘ch projektov 12. roãníka je Uzima Wa Watoto – projekt záchrany
detí Panny Márie Nepo‰kvrnenej. Do
hlavného mesta Kene sa húfne sÈahujú ºudia
z vidieka túÏiaci po primeranej‰ích Ïivotn˘ch
podmienkach. To v‰ak vedie k prudkému
nárastu obyvateºov v okrajov˘ch ãastiach
Nairobi. Úmerne s t˘m narastá aj poãet detí

Ïijúcich na ulici. Predpokladá sa, Ïe
v tomto meste je ich okolo 50 000,
z toho asi 35% dievãat.
Kongregácia Sestier Panny Márie
Nepo‰kvrnenej (SMI) pri‰la do tejto oblasti,
aby sa starala o tieto deti. Funguje tu ‰kôlka
pre najmen‰ie deti Ïijúce priamo na ulici, základná ‰kola zah⁄Àajúca dve stabilné triedy
a jedáleÀ, internátne ubytovanie pre dievãatá
a konvent sestier SMI. Okrem podania kaÏdodennej stravy a liekov je cieºom sestier SMI aj
rehabilitácia, integrácia a vzdelávanie mal˘ch
zverencov. Deti nosia ‰kolské uniformy, ktoré
sú pre ne ãasto jedin˘m obleãením. Snáì
najväã‰ou hrozbou pre tieto deti je AIDS. Projekt poskytuje preto aj poradenstvo rodiãom
a deÈom z rodín zasiahnut˘ch AIDS, ako sa
s touto situáciou vyrovnaÈ. SúãasÈou projektu
Uzima Wa Watoto je aj systém poskytovania
mal˘ch finanãn˘ch pôÏiãiek rodiãom, ale aj
opatrovateºom núdznych detí, slúÏiacich na
rozbehnutie aktivít drobného podnikania.
Remeselnícke vzdelávanie mlad˘ch ºudí.
Cieºom projektu je poskytnúÈ absolventom
‰kôl v nairobsk˘ch slumoch, dievãatám
v domácnosti a nezamestnan˘m mlad˘m
ºuìom v slumoch Muruku lep‰ie Ïivotné podmienky prostredníctvom získania praktick˘ch
zruãností, aby sa mohli uplatniÈ vo vybranom
zamestnaní alebo si po poskytnutí vstupného
kapitálu mohli zaloÏiÈ vlastné malé podnikanie. Do projektu by sa roãne malo zapojiÈ
110 mlad˘ch ºudí z najchudobnej‰ích rodín,
ktoré sa bez cielenej pomoci nedokáÏu dostaÈ
z biedy.
Klinika pre postihnuté deti v Mbale
Projekt chce zabezpeãiÈ základnú
starostlivosÈ pre deti so ‰pecifick˘m neurolo-

gick˘m postihnutím v Ugande. Príspevok
Dobrej Noviny uhradí 10 operácií deÈom
trpiacim na hydrocefalus (ºudovo naz˘van˘
vodnateºnosÈ mozgu). Táto klinika je zatiaº
jedinou v celej v˘chodnej a strednej Afrike,
kde pôsobí neurochirurg.
ëal‰ie projekty 12. roãníka, ktoré Dobrá
Novina podporuje, sú: v˘stavba základnej
‰koly v Ruai v Keni, vzdelávanie dospel˘ch v
diecéze Lodwar v Keni, vzdelávanie detí v slumoch v Nairobi, vzdelávanie vo vrchoch
Nuba v Sudáne, asistencia znev˘hodnen˘m
deÈom a matkám – samoÏiviteºkám vo Wobulenzi v Ugande, základná ‰kola v Kyabakadde
v Ugande, podporná kancelária DKA v Nairobi, satelitné ‰koly v Tonj a Sudáne.
Ak ste koledníkom tento rok otvorili
a moÏno aj nieão prispeli, môÏete si byÈ ist˘,
Ïe va‰e peniaze poputujú spolu s ostatn˘mi
z celého Slovenska do Afriky a pomôÏu
ºuìom, ktorí naozaj pomoc potrebujú.
Bolo by vhodné poìakovaÈ koledníkom,
ktorí sa zriekli pohodlia a vy‰li do skutoãne
mrazivého poãasia. Tí v‰ak svoju odmenu uÏ
dostali. Îe radosÈ rozdávaním rastie, pochopil
kaÏd˘ z nás, kto pod vianoãn˘m stromãekom
spieval o BoÏom narodení mal˘m deÈom ãi
chor˘m leÏiacim na posteli, obnovujúc tak
krásne tradície a nesúc pokoj v‰etk˘m ºuìom.
Afrika hovorí „Syabonga“ - „ëAKUJEM“ –
v‰etk˘m dobr˘m ºuìom s láskou v srdci.
Verte, na svete je oveºa viac dobra ako zla.
A ak sa niekedy zdá opak, treba zmeniÈ
pohºad.
Nech vás i v tomto roku Ïehná a chráni Pán.
za koledníkov Jana Jurãová

Detsk˘ karneval
Poãas tejto plesovej sezóny sa v kultúrnom
dome nezabávali len dospeláci. V nedeºu 4. 2.
2007 sa tu konal v spolupráci s Farsk˘m
spoloãenstvom detsk˘ karneval. Na toto
veselé podujatie sa pri‰lo zabaviÈ pribliÏne 80
krásnych masiek, detí aj dospel˘ch.
V sprievode sa predstavili princezné, víly, ale
aj jeÏibabky, rôzni ozbrojenci, ãi zvieratká,
v‰etky masky boli odmenené malou ma‰krtou.
Zúãastnen˘ch v príjemnej atmosfére pri
vesel˘ch detsk˘ch pesniãkách zabával svojimi
replikami ·a‰o Maro‰, ktor˘ b˘va na na‰ich
karnevaloch ãast˘m hosÈom.
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DÀa 8. februára 2007 sa v kultúrnom
dome
na
tradiãnom
rodinnom
karnevale zi‰li deti a rodiãia materskej
‰koly na Komenského 1, Bernolákovo.
MnoÏstvo princezien prevy‰oval obvykl˘ poãet. Deti sa zabávali spoloãne
s princeznami, ktor˘mi boli uãiteºky,
a ‰a‰o Maro‰ mal plné ruky práce s
mal˘mi a veºk˘mi taneãníkmi. Rodiãom
sa veºmi páãil nápad personálu M·.
Karneval obohatili prezleãením sa za
princezné. Veºk˘ úspech mal aj bufet,
ktor˘ zabezpeãila p. Jáno‰íková – CukráreÀ
v Bernolákove. Te‰íme sa, Ïe karneval M· b˘va
pravidelne obºúben˘m podujatím tak pre detiãky

ako aj ich rodiãov. Poìakovanie patrí personálu M· za vynikajúci nápad a vytvorenie príjemnej atmosféry.
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Posväten˘ hlavn˘ oltár
VáÏení obãania, milí priatelia.

NA·E KULTÚRNE PAMIATKY
VáÏení spoluobãania Bernolákova.
Dovoºujeme si Vás takto osloviÈ, lebo ako obyvatelia Bernolákova cítime
v‰etci spoluzodpovednosÈ za zachovanie na‰ich historick˘ch kultúrnych
pamiatok, ktor˘mi sú

Kostol sv. ·tefana Uhorského a Kaplnka sv. Anny.
Tieto sú zapísané v ústrednom zozname kultúrnych pamiatok Slovenska.
V úsilí zachovaÈ diela minul˘ch generácií a odovzdaÈ ich ìal‰ím, urobilo
sa uÏ veºa v predchádzajúcich rokoch, ale práce e‰te nie sú ukonãené. Preto
sa s dôverou obraciame na Vás, aby ste ochotne prispeli svojimi 2% z dane
za rok 2006 na tento úãel, alebo toto odporuãili podnikom a svojim známym.
Na kostole treba e‰te dokonãiÈ re‰taurátorské práce a fasádu z juÏnej i severnej strany. V Kaplnke sv. Anny treba e‰te zre‰taurovaÈ niektoré interiérové
ãasti, ão je veºmi nároãné a finanãne nákladné.
Staãí si len pozrieÈ tieto vzácne kultúrne pamiatky, aby sme pocítili potrebu pomôcÈ a prispieÈ na dokonãenie t˘chto prác. Potom urãite v‰etci budeme
maÈ uspokojenie v srdci.
Vopred Vám srdeãne ìakujeme. KieÏ Vám Va‰u ‰tedrosÈ Pán Boh odmení!
ZdruÏenie záchrany
kultúrnych pamiatok
v Bernolákove
âlenovia rady
obãianskeho zdruÏenia
Eva Kebisová, Kornel
Somora, Darina ·vardová, Valéria Saturyová
Predseda obãianskeho
zdruÏenia Ing. ·tefan
Rajec
Údaje o prijímateºovi Obchodné meno:
ZdruÏenie záchrany
kultúrnych pamiatok
v Bernolákove,
Právna forma:
obãianske zdruÏenie,
IâO: 30850207,
Sídlo: Bernolákova 24,
900 27 Bernolákovo
Tieto údaje je potrebné
vpísaÈ do vá‰ho
daÀového priznania za
rok 2006.

Zre‰taurovaná Kaplnka sv. Anny je na‰ou p˘chou. DÀa
7. októbra 2003 ju posvätil J.E. Mons. Dominik Tóth, generálny
vikár, pomocn˘ biskup.
DÀa 7. októbra 2006 sme znovu preÏívali radostnú udalosÈ.
Na spomienku RuÏencovej Panny Márie posvätil zre‰taurovan˘
Hlavn˘ oltár sv. Anny J.E. Mons. Peter Dubovsk˘ za bohatej úãasti
veriacich. Po ukonãení sv. om‰e pred Kaplnkou sv. Anny bolo
stretnutie veriacich s J.E. Mons. Petrom Dubovsk˘m pri raÀajkách
v tráve , ktoré pripravili veriaci veriacim. Bola to úÏasná atmosféra,
kde sa v‰etci vzájomne te‰ili z posväteného zre‰taurovaného
oltára a z prítomnosti J.E. Mons. Petra Dubovského.
Veriaci sa v Kaplnke sv. Anny zúãastÀovali na bohosluÏbách
od mája do polovice októbra kaÏdú sobotu i na sviatok sv. Anny.
Súãasne mohli sledovaÈ, ako pokraãujú re‰taurátorské práce na
re‰taurovaní hlavného oltára..
Re‰taurovanie sa realizovalo v dvoch etapách.
Plastiky sv. MojÏi‰a, sv. Ecclézie, dvoch anjelikov, erb Franti‰ka Esterházyho a Sidónie Pálfy, bohostánok, pelikán a ‰esÈ svietnikov zre‰tauroval akad. sochár Milan FlajÏík.
Oltárnu architektúru hlavného oltára, obrazu sv. Anny, menzy
a schodiskov˘ch stupÀov zre‰taurovali akad. sochár Jozef Klech a
akad. sochár Miroslav Polgár. Hlavn˘ oltár, toto nádherné
barokové dielo z roku 1731, má tak svoju pôvodnú krásu.
E‰te treba zre‰taurovaÈ dva boãné oltáre, kazateºnicu, reliéf
nad vstupom, kamennú ‰ambránu a iluzívne okno na fasáde. Pri
tejto príleÏitosti chceme poìakovaÈ v‰etk˘m dobrodincom, ktorí
finanãne alebo ak˘mkoºvek spôsobom prispeli na zre‰taurovanie
hlavného oltára. Nech ich za to dobrotiv˘ Pán Boh odmení. Osobitne treba poìakovaÈ správcovi fary Mgr. Jozefovi Mi‰íkovi, ktor˘
sa popri svojich nemal˘ch duchovn˘ch povinnostiach aktívne
zúãastÀuje na záchrane kultúrnych pamiatok, Kostola sv. ·tefana
Uhorského a Kaplnky sv. Anny. ZároveÀ vás prosíme, aby ste
neustávali vo svojej dobroãinnosti, aby sme mohli postupne zre‰taurovaÈ v‰etky kultúrne pamiatky v Kaplnke sv. Anny.
Svoje príspevky na re‰taurátorské práce môÏete zasielaÈ na
ãíslo úãtu 0019196920/009, variabiln˘ symbol 2607, kon‰tantn˘
symbol 0558, Slovenská sporiteºÀa, a.s. filiálka Senec.
ZdruÏenie záchrany KP
Foto Ing. Rastislav Sekerka

VáÏení obãania Bernolákova!
Po niekoºk˘ch rokoch som opäÈ nav‰tívil Va‰u obec, kde som
urãit˘ ãas b˘val.
Bol som prekvapen˘ mnoÏstvom pozitívnych zmien, ktoré tu
nastali a ktoré si moÏno v kaÏdodennom zhone ani tak neuvedomujete. UÏ na zaãiatku obce ma zaujal kruhov˘ objazd, ìalej
nová ‰kôlka , nové detské ihriská, dom sociálnych bytov, nové
ihrisko v ‰kole, nov˘ ‰portov˘ areál v ‰kole i na futbalovom
ihrisku, skateboardové ihrisko, nové osvetlenie, nové chodníky,
laviãky, zábradlia ,vykosené, upravené parky, pekne upraven˘ cintorín...
Z ãasopisov Bernolák som sa dozvedel, Ïe sa zaãína stavaÈ
dom dôchodcov, penzión, Ïe máte opatrovateºskú sluÏbu, Ïe
komisia kultúry a kultúrny dom organizujú rôzne podujatia pre
deti, koncerty, slávnostné akadémie, Ïe tu pracujú taneãné, folklórne, jazykové krúÏky, Ïe ste organizovali Dni obce, rôzne ‰portové podujatia , a ão ma prekvapilo najviac, Ïe sa vedeniu obce
podarilo zaloÏiÈ základnú umeleckú ‰kolu s veºk˘m poãtom
Ïiakov.
Viem, Ïe boºavou stránkou je kanalizácia, Ïe návrhy obce boli
odsúvané, ale nie pre nedostatok aktivít zo strany obce. Nedá sa
zabezpeãiÈ naraz v‰etko, ão by sme chceli, ale za uskutoãnené
pozitívne zmeny patrí vedeniu obce vìaka v‰etk˘ch obãanov.
Máte byÈ na ão py‰ní, nie v‰ade sa toho uskutoãnilo tak veºa ako
v tejto peknej obci. Îelám Vám v‰etk˘m, aby sa Vám darilo naplniÈ
i ìal‰ie predsavzatia, aby ste sa ãím skôr stali obyvateºmi mesta a
nie obce Bernolákovo.
I. Takáã - Galanta
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Pripravujeme
Akcie plánované v roku 2007
(kultúra,‰port,spoloãenské udalosti) - 1.polrok
JANUÁR
Ples Klubu podnikateºov Bernolákova
13.1.
KD
Ples spoloãnosti Elektroãas
27.1.
KD
FEBRUÁR
Koncert a spoloãenské stretnutie OZ Prístav
3.2.
KD
Detsk˘ karneval
4.2.
KD
Divadelné predstavenie pre deti
6.2.
KD
Karneval M·
6.2.
KD
Spoloãenské stretnutie OZ Nádej
10.2.
KD
Koncert hudobn˘ch skupín Grobiani a We want jam
17.2.
KD
Ochotnícke divadelné predstavenie ,,Romeo a Júlia“
18.2.
KD
Spoloãenské stretnutie Klubu dôchodcov Bernolákova
24.2.
KD
MAREC
V˘chovn˘ koncert Z·
2.3.
KD
Koncert a spoloãenské stretnutie OZ Prístav
3.3.
KD
Spoloãenské stretnutie SâK
4.3.
KD
Stolnotenisov˘ turnaj rodiãov a detí
10.3.
telocviãÀa Z·
Akadémia Z·
23.3.
KD
Koncert ZU·
27.3.
KD
Informatívne besedy a exkurzie v kniÏnici pre Z· a M·
kniÏnica KD
Divadelné predstavenie pre dospel˘ch
31.3.
KD
Prijatie uãiteºov starostom obce
OcÚ
APRÍL
Koncert a spoloãenské stretnutie OZ Prístav
1.4.
KD
V˘stava vína
14.4.
KD
Rockov˘ veãer- amatérske aj profesionálne kapely
20.4.
KD
SúÈaÏ v aerobicu Ïien
21.4.
KD
Beseda so spisovateºkou P.Nagyovou-DÏerengovou
KD
Koncert a spoloãenské stretnutie OZ Prístav
28.4.
KD
Stavanie mája – so Ïivou hudbou a folklórnym pásmom
29.4. priestranstvo pred KD
MÁJ
Zábavno-spoloãenské stretnutie ku DÀu matiek
-koncipovan˘ program
13.5.
KD
Golfov˘ turnaj o pohár starostu
Golfov˘ areál
Regionálne ºahkoatletické preteky Ïiakov a futbalov˘ turnaj Ïiakov
Z·
Koncert a spoloãenské stretnutie OZ Prístav
26.5.
KD
JÚN
Dni obce – veºké zábavné, súÈaÏné,
koncertné a ‰portové podujatie
1.-2. 6. priestranstvo pred KD,
‰port. areál J.Popluhára
MDD- detské súÈaÏné predpoludnie
1.6.
areál starej Z·
Turnaj star˘ch pánov vo futbale
2.6. areál J. Popluhára
Turnaj v pláÏovom volejbale dospel˘ch a Ïiakov
2.6.
areál J.Popluhára
Spoloãenské stretnutie OZ Nádej
16.6.
KD
Turnaj vo volejbale o pohár starostu obce
telocviãÀa Z·
Prijatie úspe‰n˘ch Ïiakov starostom obce
OcÚ
Závereãn˘ koncert ZU·
24.6.
KD
Folklórny festival- prehliadka detsk˘ch taneãn˘ch súborov,
sprievod a galaprogram s profesionálnym taneãn˘m súborom
30.6. KD a priestranstvo
pred KD
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Petra Nagyová-DÏerengová:

Pozri sa na seba
L˘dia sa tvárila skrú‰ene, ako sa od nej oãakávalo, no ani na malú chvíºu nespustila oãi
z rozhorãeného muÏa naproti nej. Jeho hlas sa
v kúpeºni s vysok˘m stropom ostro rozliehal
a prenikal do v‰etk˘ch závitov jej mozgu. Prikrãila
sa pred jeho naliehavosÈou.
„Preão ti musím v‰etko stokrát opakovaÈ? Malé
uteráky má‰ ukladaÈ na jednu kopu, veºké osu‰ky
na druhú. A ruÏové uteráky predsa patria do
hosÈovskej izby! Ako ich môÏe‰ daÈ spolu so
zelen˘mi? Si vôbec normálna?! Nemá‰ absolútne
nijak˘ vkus !“
To teda nie, pomyslela si pri pohºade naÀho.
Ináã by som sa za teba sotva vydala.
Ruka mu zrazu vyletela a sÈaÏka pristála na jej
líci. Úder, silnej‰í ako zvyãajne, ju odhodil do
rohu.....
Preãítali ste si úryvok z tretej publikácie Petry
Nagyovej-DÏerengovej.
Debutovala v roku 2005 knihou Chcem len tvoje
dobro a v roku 2006 vydala svoju druhú novelu Za
to mi zaplatí‰. Obe knihy sa stretli s veºk˘m úspechom a vydavateºstvo Ikar ich niekoºkokrát dotláãalo.
Petra Nagyová-DÏerengová sa narodila v roku
1972 v Ko‰iciach. Po absolvovaní ekonomickej
univerzity sa spolu s manÏelom usadili v Bratislave.
Mnohí z nás si pamätajú túto pôvabnú Ïenu ako
moderátorku a redaktorku STV. V súãasnosti je predov‰etk˘m starostlivou matkou troch detí – synov
Tea a Lea a dcérky Lóry.
V‰etky tri jej doteraz vydané publikácie sú veºmi
obºúbené aj v na‰ej kniÏnici.
Preto sme sa rozhodli pozvaÈ pani Petru k nám.
Napriek veºkej zaneprázdnenosti bola veºmi milá a
ochotná. Stretnutie s Àou sa uskutoãní v druhej
polovici marca v obecnej kniÏnici. O presnom termíne budeme informovaÈ prostredníctvom rozhlasu
a plagátikov v obci.
Srdeãne poz˘vame na toto stretnutie v‰etk˘ch,
ktor˘ch zaujal ná‰ úryvok a ktorí sa chcú
dozvedieÈ viac o tejto novej talentovanej spisovateºke, ktorá pí‰e príbehy o Ïenách, ale nielen pre
Ïeny.
ANDREA GREBEâIOVÁ

Oznam obecnej kniÏnice
Oznamujeme, Ïe v snahe vyhovieÈ
‰ir‰iemu okruhu ãitateºov upravujeme v˘poÏiãné hodiny v obecnej
kniÏnici nasledovne :
Pondelok : 14.00 - 18.00
Utorok : 13.00 - 16.00
Streda : zatvorené
·tvrtok : 10.00 - 19.00
Piatok :
13.00 - 15.00
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Zo života škôl
Na margo
ZU·
31. január je v˘znamn˘ deÀ pre Ïiakov
základn˘ch a stredn˘ch ‰kôl. V Bernolákove bol v‰ak tento deÀ mimoriadne
v˘znamn˘. Prv˘ raz dostávali polroãné
vysvedãenia Ïiaci základnej umeleckej
‰koly, ktorá zaãala svoju ãinnosÈ dÀom
1. septembra 2006 veºmi úspe‰ne.
Nazdávam sa, Ïe o zásluhách zriaìovateºa – obecného úradu, obecného zastupiteºstva, obãanov, bola bernolákovská verejnosÈ uÏ informovaná, menej
v‰ak uÏ o problémoch a ich rie‰eniach.
Zásadn˘ problém spôsobil neãakane
vysok˘ poãet prihlásen˘ch Ïiakov a t˘m
aj poÏiadavky na priestorové a materiálovo- technické vybavenie. Vìaka ústretovosti vedenia základnej ‰koly, menovite PaedDr. M. Ondru‰kovej a Mgr.
M. Baarovej, má ZU· v budove Z· na
·kolskej ulici k dispozícii 9 uãební, vrátane riaditeºne a zborovne, plus uãebne
v materskej ‰kôlke pre prípravky.

Priestorové
vybavenie
umoÏnilo vytvoriÈ podmienky pre otvorenie ‰tyroch umeleck˘ch odborov. V hudobnom,
v˘tvarnom, taneãnom a literárno–dramatickom odbore pôsobí celkove 13
skúsen˘ch pedagógov. Vzhºadom na
dlhoroãnú tradíciu z obdobia elokovan˘ch tried ZU· v Ivanke pri Dunaji
najpoãetnej‰í je hudobn˘ odbor so 140
Ïiakmi a ‰iestimi oddeleniami, nasleduje
v˘tvarn˘ s 43 Ïiakmi, taneãn˘ a literárno
- dramatick˘, vrátane prípravky na M·
majú spolu 42 Ïiakov. ëal‰ím problémom bolo materiálno- technické vybavenie. Rôznymi formami sa postupne
podarilo zabezpeãiÈ hudobné nástroje,
bezplatne sme získali 1 pianíno a z konzervatória v Bratislave nám zapoÏiãali
1 pianíno a 1 krídlo. Z finanãn˘ch
prostriedkov obecného úradu boli
zakúpené 2 pianína, 6 gitár a 4 flauty, pre
v˘tvarn˘ odbor maliarske stojany s príslu‰enstvom, grafick˘ lis a ìal‰ie technické prostriedky. Taneãn˘ a literárnodramatick˘ odbor predbeÏne vyuÏíva
prostriedky spoloãne s hudobn˘m
odborom, s v˘nimkou kost˘mov pre
Ïiaãky taneãného odboru (vlastnoruãne
u‰ité pani uãiteºkou).
V˘sledky niekoºkomesaãnej ãinnosti
prezentovali Ïiaci uÏ na troch samostat-

Zápis detí do
materskej ‰koly
Vedenie Materskej ‰koly na Komenského 1
oznamuje v‰etk˘m rodiãom, Ïe

ZÁPIS DETÍ do M·
na ‰kolsk˘ rok 2007/08
sa uskutoãÀí v mesiaci marec
od 1. 3. - do 31. 3.2007
v ãase: 7.00 - 17.00 hod.
PRIHLÁ·KU PRE DIEËA do pred‰kolského zariadenia si kaÏd˘
rodiã môÏe v uvedenom termíne vyzdvihnúÈ osobne
v budove materskej ‰koly.
V materskej ‰kole a na internete budú zverejnené kritériá, na
základe ktor˘ch riaditeºka M· rozhodne o prijatí - neprijatí
dieÈaÈa do M·.
Prednostne sa budú prijímaÈ deti s odloÏenou ‰kolskou
dochádzkou, deti, ktoré dov⁄‰ili päÈ rokov veku a deti
s trval˘m pobytom v Bernolákove.

n˘ch koncertoch v Kultúrnom dome Bernolákovo, z toho 2 interné a 1 verejn˘.
V tejto súvislosti povaÏujem za potrebné
vyjadriÈ
poìakovanie
vedúcemu
kultúrneho domu p. Quardovi za ústretovosÈ pri poskytnutí zasadacej miestnosti ideálnej po estetickej i akustickej
stránke na interné koncerty. Popri uveden˘ch koncertoch úãinkujú Ïiaci a
uãitelia ZU· pravidelne na rôznych
kultúrnych podujatiach v obci. Veºmi
aktívne sa ich zúãastÀuje
popri
sólistkách z rodiny Bo‰kov˘ch aj
novovzniknut˘ Ïensk˘ spevácky zbor
pod vedením pani uãiteºky Sklenkovej,
niekdaj‰ej zakladateºky ª·U Ivanka pri
Dunaji. Vo februári sa verejnosti predstavia i Ïiaci elokovan˘ch tried
v Bratislave (niektorí úãinkovali na Predvianoãnom koncerte v Bernolákove).
Koncert sa uskutoãní dÀa 28.2.2007
o 18:00 v Dome kultúry RuÏinov.
Dúfame, Ïe kvalita na‰ej práce bude maÈ
stabilne vysokú úroveÀ aj vìaka
spolupráci so zriaìovateºom, s radou
‰koly, so zdruÏením rodiãov. Niektorí
z nich sa stali i sponzormi ‰koly. Veríme,
Ïe ZU· bude v˘znamn˘m nositeºom
kultúry a umenia nielen vo svojej
domovskej obci, ale i v kontexte rozvoja
kultúry a umenia na Slovensku
PhDr. Ján Holiãka

Na Va‰e dieÈa v na‰om pred‰kolskom zariadení sa te‰í
12 kvalifikovan˘ch pedagogick˘ch pracovníãok a 6 prevádzkov˘ch pracovníkov.
Poãas ‰kolského roka sa Va‰e dieÈa bude môcÈ zúãastniÈ
rôznych zaujímav˘ch akcií, ako sú:

•

•
•
•
•
•
•
•
•

akcie podporujúce zdrav˘ v˘vin dieÈaÈa,
realizované v projekte
·KOLA PODPORUJÚCA ZDRAVIE,
predplavecká príprava detí,
ENVIRONMENTÁLNY PROJEKT,
vianoãné vystúpenie detí rodiãom,
logopedická starostlivosÈ,
fa‰iangov˘ RODINN¯ KARNEVAL,
stimulaãn˘ program pre lep‰iu prípravu
detí do základnej ‰koly,
·KOLA V PRÍRODE,
v˘lety do prírody za poznávaním i zábavou.

Mgr. Oºga
Syrová
riaditeºka a kolektív
pracovníkov M·
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Zo života školy
Nov˘ rok 2007 zaãal len nedávno a
uÏ máme za sebou hodnotenie I. polroku ‰kolského roku 2006/2007, zápis detí do 1. roãníka
a deviatakov ãaká previerka vedomostí zo
slovenského jazyka a matematiky – MONITOR
9, ktorého termín sa posunul pre chrípkové
ochorenie na 13. marec 2007.
Zápis detí sa uskutoãnil 9.a 10. februára.
Super pripravená stará ‰kola s radosÈou vítala
budúcich Ïiakov.
Pani uãiteºky spolu so Ïiakmi I. stupÀa
pripravili pre prváãikov nielen pekné darãeky,
ale aj pestr˘ program. Veì to má byÈ DE≈, na
ktor˘ sa nezabúda. V triede boli vystavené
pomôcky aj darãeky. Deti predviedli aj svoje
vedomosti, kreslili, poãítali a veºa o sebe
porozprávali.
V‰etk˘m op˘tan˘m sa na na‰ej ‰kole veºmi
páãilo a my sa uÏ te‰íme na mil˘ch budúcich
prvákov. Po prv˘ raz v budúcom ‰kolskom roku
sa budú môcÈ uãiÈ anglick˘ jazyk od prvého
roãníka uÏ nielen v krúÏku, ale ako riadny
predmet.
V‰etk˘m rodiãom, star˘m rodiãom, priateºom ‰koly oznamujeme, Ïe 23. marca 2007
sa v kultúrnom dome o 16.30 hodine uskutoãní JARNÁ AKADÉMIA Ïiakov I. stupÀa.
Touto cestou Vás v‰etk˘ch srdeãne poz˘vame.
Vystúpia v‰etci Ïiaci I. stupÀa.

VáÏení rodiãia!
BlíÏi sa ãas, kedy môÏete odpísaÈ 2% z dane
a venovaÈ ho OZ ·koláãik pri Z·. Veºmi by nás
pote‰ilo, keby sme mohli v júli kon‰tatovaÈ, Ïe
na‰e finanãné zdroje vìaka vám podstatne
stúpli. Sami viete, Ïe financovanie ‰kolstva je
nedostatoãné a ak chceme okrem základného
chodu ‰koly ãokoºvek urobiÈ, tak to nie je zo
‰tátnych zdrojov. My v‰ak potrebujeme
vymeniÈ staré lavice, stoly, rekon‰truovaÈ ìal‰ie
hygienické zariadenia, dopæÀaÈ pomôcky. Sledujte na‰u webovú stránku ‰koly, kde vás informujeme o rekon‰trukcii, ktorú robíme aj vìaka
finanãn˘m prostriedkom z va‰ich daní. Len ão
sme dokonãili rekon‰trukciu chlapãensk˘ch
hygienick˘ch zariadení na novej ‰kole, uÏ sme
sa pustili do úpravy cviãnej kuchyne na starej
‰kole. Pozorujte, ako sa na‰a ‰kola mení k lep‰iemu.
NezaloÏte preto tlaãivá, ktoré vám priniesli
Ïiaci, nájdite si trochu ãasu na ich vyplnenie a
poslanie, uÏ teraz vám úprimne ìakujeme.
KeìÏe vyhlásenie o poukázaní sumy do
v˘‰ky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej
osoby si môÏete stiahnuÈ aj z internetu,
uvádzame údaje o prijímateºovi:
Obchodné meno a názov: ZdruÏenie rodiãov a
priateºov Ïiakov základnej ‰koly Bernolákovo ·koláãik
Sídlo: Komenského 3, 900 27 Bernolákovo
Právna forma: obãianske zdruÏenie
IâO : 30855870
S pozdravom Mária Ondru‰ková,
riaditeºka ‰koly
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Spoločenské organizácie
Organizácia
zdravotne
postihnut˘ch NÁDEJ
v Bernolákove
informuje:
Na‰a organizácia zabezpeãila v druhom
polroku 2006 pre svojich ãlenov niekoºko
zaujímav˘ch aktivít.
V septembri sme zorganizovali t˘Ïdenn˘ rekreaãn˘ pobyt v Tatranskej ·trbe pre
51 úãastníkov. Krásne poãasie sme vyuÏili
na krat‰ie a niektorí aj na nároãnej‰ie
vychádzky, robili sme v˘lety do známych
tatransk˘ch stredísk , vyuÏili sme moÏnosÈ
kúpania v Liptovskom Jáne.
23.11. sme nav‰tívili divadelné predstavenie INKOGNITO v Trnave. Zúãastnilo
sa ho 62 ãlenov.
9.12. sme zorganizovali vianoãné
posedenie s hodnotn˘m programom,
darãekmi, pohostením a tombolou. Za
úspe‰nú akciu ìakujeme najmä na‰im
sponzorom : Kaderníctvo Denis, Kozmetika
p. Luknárová, PROOVO Bernolákovo, SMC
priemyselná automatizácia Bratislava, KFB
Control Bernolákovo, Potraviny p. Vi‰vá-

derová, p. BaláÏ, Hostinec JadroÀ, Chovateºské potreby Bernolákovo, EBA Bernolákovo, Elektroãas Bernolákovo, Záhr.
potreby Ing. Reindl, Îeleziarstvo p. Svrãek,
Keramika p. Vígla‰, KapustáreÀ p. Ke‰jarová, Vinlandia p. Kopeck˘, Potraviny
p. Unterländerová, Re‰taurácia Park, PredajÀa zeleniny a ovocia, Kvetinárstvo
p. ·vardová, p. Lis˘, p. Jezbera.
V decembri sme uskutoãnili registráciu u
notára na prijímanie 2 % z dane z príjmu.
Prosíme obãanov, ktorí majú túto moÏnosÈ,
aby poukázali finanãné prostriedky na‰ej
organizácii.
Na‰e IâO: 30800960
âíslo úãtu v SLSP: 0189318986/0900
Registr. ãíslo urãené notár. zápisnicou:
N2 46058/2006
V roku 2007 pripravujeme v˘roãnú ãlenskú schôdzu, tematické zájazdy, t˘Ïdenn˘
rehabilitaãn˘ a t˘Ïdenn˘ rekreaãn˘ pobyt,
posedenie pri hudbe, divadelné predstavenia, vianoãné posedenie. Naìalej budeme
meraÈ cukor v krvi a tlak krvi v klube
dôchodcov v dÀoch : 2. február, 16 február,
2. marec, 16. marec, 30. marec, 13. apríl,
27. apríl, 11. máj, 25. máj, 8. jún, 22. jún,
6. júl 2007 vÏdy od 8.00 do 9.00 hod.
Anna Ballayová
predsedníãka organizácie

Obãianske zdruÏenie BODKA
VáÏení spoluobãania,
v roku 2005 v na‰ej obci vzniklo obãianske zdruÏenie, ktoré si za
svoj cieº zvolilo zlep‰enie Ïivota t˘ch, ktorí si nevedia pomôcÈ sami.
Nevedia rozprávaÈ, nemôÏu sa sÈaÏovaÈ, nevedia sa ani brániÈ.
Urãite uÏ tu‰íte, o kom je reã. Tieto tvory väã‰ine z nás uÏ len svojou existenciou a prítomnosÈou spríjemÀujú Ïivot. Milujú nás, sú
oddané a verné a za na‰e rodiny by dali v‰etko. Ak im my poskytneme trochu lásky, vracajú ju stonásobne.
Máte pravdu, pí‰em o psoch. Nie v‰ak o t˘ch, ktorí mali to ‰Èastie, Ïe ich osud zavial
do rodiny, kde ich milujú a rozmaznávajú, kde majú svoje miesto, jedlo, teplo a pocit spolupatriãnosti. Ak ste „patologick˘ psíãkar„ , viete o ãom hovorím.
Cieºom ná‰ho zdruÏenia je v‰ak nieão iné... Îijú v na‰ej obci /alebo skôr Ïivoria/ aj
psíci, ktorí také ‰Èastie nemali. Stratili sa, zatúlali, alebo mali tú smolu, Ïe sa dostali k
„ tieÏ ºuìom „ u ktor˘ch by sme ºudskosÈ hºadali asi zbytoãne. Zaobstarali si ‰teniatko, ãi
uÏ ako efektn˘ darãek na Vianoce, alebo ako hraãku pre deti. Akosi nedomysleli, Ïe pes nie
je ãosi, ão po pouÏití odloÏíme na policu a siahneme po Àom, aÏ keì sa nám znovu zachce.
Keì zistia, Ïe o psa sa treba staraÈ, Ïe si vyÏaduje okrem jedla aj ãas a starostlivosÈ, Ïe sa
okrem toho e‰te obãas pritrafí aj malá „nehoda„ , treba sa psa zbaviÈ. Ako? Najlep‰ie a
najjednoduch‰ie je psovi „daÈ slobodu„ a vyhodiÈ ho priamo z auta.
Práve t˘mto niã nechápajúcim a sklaman˘m tvorom sa snaÏíme pomáhaÈ, hºadáme im novú
rodinu a môÏem povedaÈ, Ïe sa nám to vo väã‰ine prípadov zatiaº podarilo. V budúcnosti
by sme chceli otvoriÈ zariadenie, kde by sme ich mohli doãasne ubytovaÈ, k˘m by sa pre nich
nena‰lo trvalé umiestnenie.
V minulom roku sme zorganizovali 1. roãník prázdninového podujatia BERNOLÁKOVSK¯ ORIE·OK, kde sme spolu preÏili príjemné nedeºné popoludnie aj s va‰imi
miláãikmi. Svojou vysokou úãasÈou ste nám dokázali, Ïe máte srdcia na správnom mieste,
Ïe táto problematika mnoh˘m nie je cudzia a Ïe na‰a snaha o zlep‰enie situácie nie je zbytoãná.
V tomto roku by sme chceli pripraviÈ ìal‰í roãník, máme v pláne uskutoãniÈ aj iné akcie.
Obãianske zdruÏenie BODKA má t.ã. 26 ãlenov, v‰etci veºmi aktívne pomáhajú pri
rie‰ení jednotliv˘ch prípadov.
Ak máte záujem o informácie o na‰ej práci, prípadne o ãlenstvo v na‰om zdruÏení,
radi vás medzi sebou privítame. âlenské sa u nás neplatí, spája nás len porozumenie a láska
k zvieratám.

Kontakt na tel.ã. 0905 480895

za OZ BODKA: Antoniová
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Na‰im
dôchodcom

DÀa 11. decembra 2006 zorganizoval
Miestny spolok Slovenského âerveného
kríÏa v Bernolákove bezpríspevkov˘ odber
krvi. Odber sa uskutoãnil v Kultúrnom
dome v Bernolákove mobilnou odberovou
jednotkou. Odberu sa zúãastnilo celkom
54 darcov.

Darcovstvo
krvi

V˘bor klubu dôchodcov praje v‰etk˘m obyvateºom
do nového roku 2007 veºa zdravia, lásky a pohody.
Aj v minulom roku bolo na‰ím hlavn˘m zameraním
spríjemÀovaÈ voºn˘ ãas, ktorého máme viac, rôznymi
podujatiami a aktivitami.
V III. ‰tvrÈroku 2006 v˘bor KD pripravil pre svojich
ãlenov o. i. aj celodenn˘ zájazd do Trenãína a Trenãianskych Teplíc, ktorého sa zúãastnilo 45 ãlenov. Nav‰tívili
sme Galériu M.A. Bazovského a videli vystavené obrazy
Andreja a Martina Augustínovcov. Na prehliadke
Trenãianskeho hradu nám sprievodkyÀa v 2-hod. v˘klade
priblíÏila históriu samotného hradu, jeho panovníkov a
zaujímavé boli hlavne tradujúce sa legendy. V˘stup po
120-tich schodoch k Matú‰ovej veÏi /zvládli sme to aj
napriek svojim rokom/ bol vìaka krásnemu poãasiu
odmenen˘ nádhern˘m v˘hºadom na ‰iroké okolie. Neobi‰li sme ani „studÀu lásky“ na nádvorí hradu a po chutnom obede nás autobus previezol do kúpeºného mesteãka Trenãianske Teplice. Dobre nám padla aj prechádzka
po Moste slávy, kúpeºnom parku a blízkom okolí.
âlenky v˘boru sa zúãastnili na prípravách obecného
posedenia pri príleÏitosti DÀa úcty k star‰ím.
Na posedenie s jubilantmi, ãlenmi KDB, ktorí sa v II.
polroku 2006 doÏili Ïivotného jubilea, sme pripravili
malé obãerstvenie aj s kultúrnym programom. Tohto
posedenia sa zúãastnil aj starosta obce p. Ing. ª. Poor,
ktor˘ oslávencom zablahoÏelal a poprial do ìal‰ích
rokov Ïivota veºa zdravia, lásku najbliÏ‰ích, pokoj a
pohodu.
DÀa 17.11.2006 sa doÏila v˘znamného Ïivotného
jubilea aj predsedníãka KD pani AlÏbeta Guldanová. Pri
tejto príleÏitosti bola pozvaná p. starostom obce na
slávnostn˘ zápis do Pamätnej knihy obce Bernolákovo.
Slávnosti sa zúãastnili v‰etky ãlenky v˘boru a milej jubilantke popriali v‰etko najlep‰ie a hlavne veºa elánu
v práci pre ná‰ klub.
23.11.2006 na stretnutí s obãianskymi zdruÏeniami
pôsobiacimi v obci boli ocenené starostom obce za
aktívnu prácu pre rozvoj obce aj ãlenky KDB p. Guldanová A., p. Baìurová Anna, p. Barkolová AlÏbeta,
p. Kinãe‰ová Eva, p. Li‰ková Mária a p. Hanicová Terézia.
K 31.12.2006 evidujeme 279 platiacich ãlenov.
Vzhºadom na na‰e bohaté aktivity, ktoré pre ãlenov usporadúvame, srdeãne poz˘vame hlavne mlad‰ích
dôchodcov, aby vstúpili do na‰ich radov. V r. 2007 sa
môÏete te‰iÈ na plánované podujatia:
- posedenie pri dychovke
- náv‰tevy divadeln˘ch predstavení
- v˘lety po Slovensku
- v letn˘ch mesiacoch náv‰tevy termálnych kúpalísk
Veºmi radi privítame aj va‰e návrhy na ìal‰ie aktivity
a náv‰tevy podujatí, ktoré by sme mohli v rámci na‰ich
moÏností zabezpeãiÈ a následne aj uskutoãniÈ.
Na záver by som chcela touto cestou poìakovaÈ
za spoluprácu OcÚ, najmä p. starostovi, p. prednostovi, p. Terézii Vareãkovej a p. Júlii Hrablíkovej za
priazeÀ a ochotu spolupracovaÈ. ëAKUJEME.
T. Hanicová
ãlenka v˘boru

ING.ARCH.TOMÁ· DEHELÁN
PAVOL BRANICK¯
MARTIN DEHELÁN
KATARÍNA KOPORCOVÁ
ANNA BARKOLOVÁ
MÁRIA PRIECELOVÁ
ZUZANA SZALAIOVÁ
EVA ANTONIOVÁ
RNDR.MARTA KLECHOVÁ
GUSTÁV ANTONI
ZOLTÁN KÖVESI
MIROSLAV ·VARDA
ZUZANA ·TICOVÁ
BARBORA KUCHTOVÁ
JURAJ ëORKO
IVETA MIKLETIâOVÁ
KAROL HOR≈ÁK
JÁN ANTAL
MILAN ANTALIâ
RADOSLAV ÁGH
EDUARD ‚AJDA
ªUBO· ·TICA
JÁN BR≈ÁK
LENKA OÎVALDOVÁ

ONDREJ LAUKO
LUCIA TRUBAâOVÁ
MILAN BUâEK
MARO· VI·≈OVSK¯
JANA BUâEKOVÁ
EDUARD JURSA
PETER BORKO
BOÎENA PODOBNÁ
KATARÍNA BOTLOVÁ
MIROSLAV JEÎ
PETER UHER
SLÁVKA SIVâÁKOVÁ
ANDREA GREBEâIOVÁ
LUCIA BO·KOVÁ
JARMILA GÁLOVÁ
MÁRIA NAGYOVÁ
IVANA âAMBÁLOVÁ
LENKA NAGYOVÁ
JANA âAMBÁLOVÁ
JANA NAGYOVÁ
RUDOLF HEIZER
PAVOL HANUSKA
ING.JAROSLAV VOKOUN

Na odbere sa zúãastnili aj obãania Chorvátskeho Grobu:

JANA TURINIâOVÁ
ZUZANA NOGOVÁ
MARCELA TURINIâOVÁ
JANA KA··OVÁ

PETER HOBLÍK
ANNA BALÁÎOVÁ
IVETA GA·PAROVIâOVÁ

Predsedníctvo Miestneho spolku SâK v Bernolákove a starosta obce Bernolákovo ìakujú v‰etk˘m darcom krvi za ich humánny a ‰ºachetn˘ ãin.
ëal‰í bezpríspevkov˘ odber krvi sa uskutoãní v apríli 2007 mobilnou odberovou
jednotkou v Kultúrnom dome v Bernolákove.

Rozlúãka
DÀa 15.novembra 2006 sme sa na miestnom cintoríne rozlúãili s pani Amáliou
Hozzánkovou, dlhoroãnou ãlenkou MS SâK. Pani Amália Hozzánková sa niekoºko
desaÈroãí angaÏovala pri organizovaní dobrovoºného darcovstva krvi. Nepomáhala
chor˘m iba ako zdravotná sestra, ale zabezpeãovala aj Ïivotodarnú tekutinu pre
t˘ch, ktorí ju potrebovali.
DÀa 20.decembra 2006 sme sa rozlúãili s pani Helenou Múãkovou, ktorá nás
opustila vo veku 90 rokov. Pani Helena Múãková patrila k zakladajúcim ãlenkám
SâK v Bernolákove a niekoºko rokov bola aj predsedníãkou miestneho spolku. Dlhé
roky bola dobrovoºnou opatrovateºkou a ãlenkou zdravotnej druÏiny SâK. âervenému kríÏu bola verná do posledn˘ch chvíº, nakoºko aÏ do konca svojho Ïivota
vykonávala prácu desiatkarky.
Hlboko sa skláÀame pred prácou, ktorú obe tieto na‰e ãlenky pre MS SâK
vykonali. Srdeãne ìakujeme aj za nimi zachránené Ïivoty a vyjadrujeme úprimnú
ºútosÈ nad ich odchodom.
Predsedníctvo MS SâK v Bernolákove
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Spoločenské rubrika
Prišli
na svet

Alex Vy‰n˘
Alexandra âambalová
Bianka La‰‰áková
Daniela HrivÀáková
Dominik Ol‰a
Jakub Oravec

Naši
jubilanti

júl - december
Louisa Helena Rois
Luká‰ BoÏeník
Matú‰ Slabej
Miriam Antaleková
Miroslava Noskoviãová
Patrik Chocholáãek

Samuel Szabó
Slávka Múãková
·imon Kováã
Timo Holováã
Veronika Ne‰tická

VITAJTE MEDZI NAMI !

Svoje
“áno” si
povedali

Radovan Nadzam a Slávka Tichá
Ivan âangel a Gustivna Zviryak
Ing. Pavel Jezbera a JUDr. Michaela
Adamská
Bohumil Lanãariã a Janka Medveìová
Jaroslav Slovák a Mgr. Ildikó Ravaszová
Jaroslav Múãka a Blanka Petríková
Juraj Dubn˘ a Katarína Méryová
Matej Kohút a Du‰ana Kráºová
Branislav Vaãok a Zuzana Mikulová
Jaroslav Múãka a Monika Pokorná
Maro‰ Takáã a Erika Boroviãková
Vladimír Kordo‰ a Dominika Janãárová
Juraj Me‰ko a Silvia Lisá

Pavol Morávek a Zuzana Bure‰ová
Martin Antal a Erika Toko‰ová
·tefan Binder a Zuzana Juríãková
Boris Múãka a Jozefína Slobodová
Karol Drozd a Denisa Juríãeková
Branislav Gál a Jana PaÏitná
Jaroslav Stanko a Dana Palugová
Martin Matú‰ a Martina Kastlová
·tefan Fandl a Zuzana Lednická
Z in˘ch obcí
Ibrahim Al-Ali a Marcela Bok‰anská

MLADOMANÎELOM PRAJEME VEªA LÁSKY, ZDRAVIA, ·ËASTIA, SPOKOJNÉHO SPOLUNAÎÍVANIA.

Odišli na večný
odpočinok

V uplynul˘ch t˘ÏdÀoch sa doÏila v˘znamného Ïivotného jubilea
90-tich rokov na‰a spoluobãianka Mária Labudová.
Pri tejto príleÏitosti ju nav‰tívil starosta obce a ãlenky zboru pre
obãianske záleÏitosti a osobne jej zablahoÏelali.
VáÏená jubilantka, e‰te raz Vám aj touto cestou prajeme v‰etko
najlep‰ie slovami básnika:

K vá‰mu sviatku pozdraviÈ vás chceme,
zdravie, ‰Èastie zaÏelaÈ tak, ako to vieme.
By ste ‰Èastná boli ìal‰ích mnoho, mnoho liet,
obklopená láskou va‰ich detí a vnúãeniec.
Prv˘ deÀ nového roku 2007 pribudla do na‰ej obce
nová obãianka Sandra Slobodová /nar. 1. 1. 2007/.
Malej Sandre prajeme veºa zdravia a ‰Èastia, jej
rodiãom Michaele a Martinovi prajeme, aby im ich
ratolesÈ robila len veºa radosti.
V roku 2006 sa narodilo v na‰ej obci 42 detí
a zomrelo 59 spoluobãanov.
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Helena Múãková
Valéria Lachmannová
Valéria Polgárová
Agne‰a Paulejová
·tefánia ·tefkoviãová
Jozef Fülöp
Alojz ·utka
Mária Takáãová
Cecília Horváthová
Anton Maár
Barbora Trnovcová
Michal Barkol
Mária Nagyová
Amália Hozzánková
Agne‰a Takáãová
Ján Podobni
Vladimír Vongrej
Emília Malu‰ová
Rudolf Srnka
Gabriela Marianiãová
Emil Jung
Jozef Hudek
Jaroslav Ilu‰ák
Ondrej Turan
Roman Maìar
Gabriel Szöke
Helena Rummelová
Emília Garaiová
Zdenka âaãaná
Peter Kázmer
Marian Katulinec

âESË ICH
PAMIATKE!

90
89
87
86
85
84
84
83
83
83
82
81
80
78
77
76
75
73
72
70
69
69
69
67
66
64
61
58
55
49
45

AUGUST
Franti‰ek Matula
Mária Stredanská
Magdaléna Tonková
Július Jablonick˘
Mária Zámeãníková
AlÏbeta Algayerová
Irena Barkolová
Jozef Kalavsk˘
Jozefína Slaná

70
70
70
75
75
80
80
80
85

SEPTEMBER
Valéria Kováãová
Anna Bachratá
Jozef Klíma
Franti‰ka Teleke‰ová
Anna Kapustíková
Ing. Mária Múãková
Pavlína Buchelová
Jozef Tureniã
Zuzana Ko‰ová

70
70
70
75
75
75
80
80
85

OKTÓBER
Vojtech âierny
Imrich Váczy
Ing. Eugen Tomoviã
Helena Stanová
Franti‰ka Kaulová
Helena ·tiglicová

75
75
80
85
85
85

NOVEMBER
Zdena Srnková
AlÏbeta Guldánová
·tefan Ágh
Helena Binderová
ªudmila Havranová
·tefania Rychelová
Helena Horváthová
Oºga Tomoviãová
Veronika Hoppeová
Zuzana Kováãová
Mária Jaãová
Oºga Bysterská

70
70
70
75
75
75
80
80
85
85
85
85

DECEMBER
Ladislav Kuruc
Mária Viktorínová
Mária Nagyová
Anna ·tvrtecká

70
70
85
85

V·ETK¯M JUBILANTOM
SRDEâNE
BLAHOÎELÁME!
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Medziºudské
vzÈahy
V‰etci vieme, ão znamená slovné spojenie medziºudské vzÈahy. Sú v‰ak naozaj
také, Ïe sa dá povedaÈ „medzi-ºudské“?
Väã‰inou sú natoºko negatívne, aÏ nám je
z toho smutno. âi uÏ vedome alebo nevedome, ãastokrát ich zaãíname uÏ
nesprávne budovaÈ. Staãí k tomu nejaká
zatrpknutosÈ z detstva, ktorá postupne
prerastá do nezná‰anlivosti ºudí, ba
niekedy aÏ do nenávisti. Veì ºudí,
ktor˘ch nespája láska, môÏe v‰etko ostatné rozdeºovaÈ. Pritom iste kaÏd˘ jeden z
nás túÏi po opaku. Nie je to také ÈaÏké.
Potrebné je, aby sme mali dobrú vôºu a
snahu, nielen oãakávaÈ od in˘ch pozitívny postoj voãi nám, ale i sám seba
tak trocha prinútiÈ ku kladnému správaniu
voãi in˘m. KaÏd˘ z nás môÏe pre pekné
medziºudské vzÈahy nieão urobiÈ. Ak sa o
to pokúsi viac ºudí, iste to bude vidieÈ.
Napríklad dne‰n˘ deÀ. Hneì ráno prívetivej‰ie a s úsmevom pozdravím svojich
blízkych. Keì sa zajtra o to pokúsi aj ìal‰í
ãlen rodiny a postupne ìal‰í, zistíme, Ïe
kaÏdé ráno môÏe byÈ pekné, ak sa o to
budeme úprimne usilovaÈ. Cestou do
‰koly alebo do práce kráãajme nie
zahæbení do seba a zamyslení, ale vnímajme ºudí okolo seba. Neberme cestu

za povinnosÈami ako nutné zlo. Veì koºkí
ºudia by radi i‰li za prácou a nemajú takú
moÏnosÈ. Koºkí sú práve chorí a pripútaní
na lôÏko. Pri tejto my‰lienke nám urãite
nedá, aby sme nepocítili aspoÀ tro‰ka
vìaãnosti, Ïe sme na tom predsa len lep‰ie. A tú hneì odovzdajme v srdeãnom
pozdrave alebo v úprimnom úsmeve. Ak
v práci vykonávame svoje povinnosti svedomito, iste nemáme ãasu nazvy‰.
Nemárnime ãas zbytoãn˘mi reãami,
ktoré prispievajú k rozbíjaniu medziºudsk˘ch vzÈahov. Usilujme sa nepozeraÈ na
kolegu ako na soka, ale ako na kamaráta,
ktorému ochotne vyjdeme v ústrety, keì
potrebuje pomoc ãi na‰u radu. Nenechajme sa ovplyvniÈ negatívne naladen˘mi
ºuìmi, ktorí majú vÏdy poruke argument,
len aby zakryli svoju pohodlnosÈ a
nevôºu. A doma? âi ãlovek nemá lep‰í
pocit, keì vyjde do záhrady, ãi na balkón

Obãianske zdruÏenie Toma Sawyera v Bernolákove, ktoré metodicky a finanãne podporuje detsk˘ taneãn˘ súbor Niagara v Bernolákove, vyjadruje touto cestou poìakovanie sponzorom, ktorí prispeli a pomohli 2% z dane.
ZároveÀ oznamujeme, Ïe Obãianske zdruÏenie Toma Sawyera IâO 31769781 je opätovne zaregistrované v Notárskej komore pod ã. NCR po 3521/2006 dÀom 6.12.2006
ako ne‰tátna organizácia, ktorej je moÏné poukázaÈ podºa zákona o dani z príjmov
2% zo zaplatenej dane právnick˘ch a fyzick˘ch osôb na úãel zabezpeãovania aktivít
smerujúcich k rozvoju osobnosti dieÈaÈa prostredníctvom vzdelávacích, kultúrnych a
‰portov˘ch akcií.
âíslo úãtu OZ Toma Sawyera - Slovenská sporiteºÀa 11457962/0900.

Mladá rodina kúpi v tichej časti Bernolákova stavebný pozemok s rozlohou
cca. 500 - 600 m2, prípadne starší
domček s pozemkom v centre obce.
Nie cez realitnú kanceláriu!

Kto sa postará
o ovocnú záhradu?
Plat: 80,- Sk/hod.
/cca. 13.000,- Sk za rok/
Povinnosti:
. kosenie trávy
. strihanie stromov
. menšie zemné úpravy
. údržba malej domovej čističky
Kontakt:
p. Mocková,
Mostová ul. 1/b,
Bernolákovo
Tel.: 4599 3306

P.S. „MyslieÈ si, Ïe vonkaj‰ie okolnosti by
mohli ãloveka urobiÈ ‰Èastn˘m alebo
ne‰Èastn˘m, je veºk˘ omyl. To, ão robí,
ãloveka ‰Èastn˘m alebo ne‰Èastn˘m, je
jeho vlastné srdce.“ Carl Büchsel

Obãianske zdruÏenie Toma Sawyera ìakuje

Oznamy / Inzercia

Telefonicky kontakt: 0903 439 253

svojho bytu a milo sa porozpráva so susedom? Neãakajme, Ïe to urobí prv˘ on.
A tieÏ je dôleÏité, aby sme druh˘m
nezávideli. Veì kaÏd˘ z nás má aj
starosti, trápenie, moÏno i utrpenie.
Buìme k sebe mil‰í. Usmievajme sa!
AspoÀ vo svojom srdci. Ak to dokáÏeme,
budú vzÈahy medzi ºuìmi také, po ak˘ch
v‰etci túÏime. Len ak to dokáÏeme my
dospelí, máme záruku, Ïe na‰e deti a
mládeÏ to od nás prevezmú.
V‰etk˘m vám praje kaÏd˘ deÀ pekn˘
BoÏena Jurãová,
predsedníãka komisie verejného
poriadku a sociálnych vecí.

ZberÀa prádla a ‰atstva
na Poľovníckej ul. č. 1, Bernolákovo
Otvorené pondelok a štvrtok od 17.00 do 19.00 h
sobota od 8.00 do 12.00 h
Ponúka: ekologické, chemické čistenie odevov, čistenie bledej kože
a kožušín, prikrývok a vankúšov, pranie bielizne a odevov.

âistenie do 3 dní zºava – 25% do 5 dní zºava 35%
Príjem a výdaj tovaru mimo otv. hodín je možné dohodnúť
na tel. č. 45994 210 alebo 0903 459 314

Bezplatné a komplexné poradenstvo v oblasti všeobecných financií
Poradíme vám v oblastiach:
• hypoték a stavebných úverov
• stavebného sporenia
• zabezpečenia života a majetku
• zabezpečenia dôchodku
• šetrenia a investovania
• riešení pre deti
• všeobecných finančných informácií
• a riešenia možných problémov
Kontakt: Miroslav Turenič
Mobil: 0902 230 296, 0908 731 320
Web: www.poradca.info
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Pozvánka

Tabuºka v˘sledkov III. ligy po 3. kole
Por. MuÏstvo
Body

OpäÈ
na futbal!
âoskoro je tu futbalová jar a s Àou aj pozvánka pre vás,
bernolákovsk˘ch fanú‰ikov. Prvé muÏstvo hrajúce v III. lige
bratislavskej súÈaÏe skonãilo v jeseni ako nováãik na 6.
mieste so ‰iestimi víÈazstvami a ‰tyrmi remízami. T˘m si
vytvorilo v˘borné predpoklady odohraÈ nielen bezproblémovú odvetu, ale zaútoãiÈ dokonca na vy‰‰ie prieãky.
Okrem v˘borného umiestnenia seniorov zaujali na
vynovenom bernolákovskom ‰tadióne aj náv‰tevy, ktoré
neklesli pod tristo divákov. Urãite aj oni prispeli k tomu, Ïe
muÏstvo v kaÏdom stretnutí siahlo na dno síl. S pomocou
Obecného úradu v Bernolákove a sponzorov sa poãas zimy
opäÈ vylep‰ili podmienky pre hráãov, takÏe v‰etci priaznivci
sa na vynovenom ‰tadióne môÏu te‰iÈ na ìal‰ie vzru‰ujúce
‰portové záÏitky. K t˘m urãite prispejú aj v˘kony
bernolákovsk˘ch futbalov˘ch nádejí: dorastu, st. a ml.
Ïiakov a prípravkárov. S v˘nimkou najmen‰ích budú v‰etci
na jar bojovaÈ o popredné miesta.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Inter Bratislava
M·K I PetrÏalka
P·C Pezinok
FC RuÏinov
OFK Dunajská LuÏná
Bernolákovo
·K âunovo
Tatran Stupava
FK Lamaã
·FK Jablonec
·K FO Malacky
DruÏ. Blatné
O·K Slov. Grob
·K Svät˘ Jur

JARNÁ âASË III. LIGY

1-2007

24.3.
1.4.
8.4.
15.4.
22.4.
29.4.
6.5.
13.5.
20.5.
27.5.
2.6.
9.6.
16.6.

Zápasy VíÈazstvá

Remízy

Prehry

Skóre

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

2
3
2
3
3
3
5
5
5
5
8
7
10
11

39:11
30:17
34:13
24:14
35:22
20:15
22:20
17:21
20:25
14:21
12:19
11:19
17:40
11:49

31
28
27
26
24
22
18
16
14
14
11
10
9
4

10
9
8
8
7
6
5
4
3
3
3
2
3
1

1
1
3
2
3
4
3
4
5
5
2
4
0
1

âUNOVO - BERNOLÁKOVO
BERNOLÁKOVO – INTER
SL. GROB.- BERNOLÁKOVO
BERNOLÁKOVO – RUÎINOV
BLATNÉ – BERNOLÁKOVO
BERNOLÁKOVO - SV. JUR
MALACKY – BERNOLÁKOVO
BERNOLÁKOVO - JABLONEC
PETRÎALKA – BERNOLÁKOVO
BERNOLÁKOVO - STUPAVA
D. LUÎNÁ – BERNOLÁKOVO
BERNOLÁKOVO – LAMAâ
PEZINOK - BERNOLÁKOVO

·portov˘ klub VATEK Bernolákovo

poz˘va ‰portuchtiv˘ch záujemcov z radov obãanov Bernolákova do svojich ‰portov˘ch oddielov volejbalu, stolného tenisu, aerobicu.

VOLEJBAL – piatok o 19:00 hod. v telocviãni novej Z·
STOLN¯ TENIS – utorok o 18:00 hod. v telocviãni SPoP·
AEROBIC – utorok o 18:30 hod. v telocviãni novej Z·

Dni obce 2007
Tak ako v roku minulom sa aj tento rok v Bernolákove uskutoãnia Dni
obce. Veºké zábavné podujatie, v ktorom obec pripravuje pre obãanov
i náv‰tevníkov Bernolákova dva dni plné hudby, tanca, atrakcií, súÈaÏí,
happeningov, diskoték a ‰portu. Preto si prajme, aby v dÀoch
1. a 2. 6. 2007, kedy sa táto akcia uskutoãní, nebola opäÈ víchrica, aby
sa z oblohy nelial dáÏì, aby nám nebolo zima. Keì bude poãasie milosrdnej‰ie ako vlani, urãite si kaÏd˘ náv‰tevník nájde nieão zaujímavé
v pestrej programovej ponuke.
P.Q.

Redakčná rada informuje

Vzhºadom na technické problémy, ktoré sa môÏu vyskytnúÈ pri vydávaní a tlaãi
ãasopisu Bernolák, je moÏné, Ïe niektoré uverejnené ãlánky sú neaktuálne
v dÀoch distribúcie ãasopisu.

Redakãná rada prosí svojich prispievateºov, ktorí ãlánky do Bernoláka pí‰u na poãítaãi, aby svoj príspevok odovzdali i v elektronickej forme – na diskete súbory editora
Microsoft Word (*.doc), ãím umoÏnia r˘chlej‰ie spracovanie a t˘m i skor‰ie vydanie Bernoláka. Svoje príspevky môÏete zasielaÈ i elektronickou po‰tou na adresu:
casopis@bernolakovo.sk a tieÏ písomne do schránky umiestenej v zádverí KD. Za
zapoÏiãanie diskiet vopred ìakujeme.

Redakãná rada Ïiada svojich prispievateºov, aby
príspevky odovzdali do dátumu uzávierky. V prípade
veºkého mnoÏstva materiálu si redakãná rada
vyhradzuje právo na skrátenie, prípadne presunutie
ãlánku do ìal‰ieho ãísla. Za pochopenie ìakujeme.
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