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úvodník

Tohtoroãn˘ Matej nelámal ºady. Nebolo ich. Zato v‰ak bol
veºmi pracovit˘ pri strúhaní pí‰Èaliek. Vraj ich rozdáva
vtáãikom. Veru e‰te ani neoslávil meno a vtáãiky uÏ opreteky

by) najmä s rozkvitnut˘mi bahniatkami a k⁄dºom hydinového
drobizgu na dvore. AÏ je ãloveku ºúto, Ïe dnes uÏ na jar len
málokde je vídaÈ pásÈ sa na trávnikoch malé Ïlté húsatká, ãi
káãatká. Bolo to úÏasné, keì sa k ãloveku primotalo malé
Ïltuãké ãudo a zaãalo ho nebojácne ìobkaÈ do prsta. Bol
úÏasne príjemn˘ pocit, keì ãlovek prstom jemne pohladil hla-

PredzvesÈ krásnych dní
viãku Ïltého drobãeka a ten sa rozbehol naspäÈ za
ãvirikali. Spolu s jarn˘m ‰tebotaním sa nám opäÈ
svojou hydinovou mamou.
otvárajú nové obzory Ïivota medzi ºuìmi
Nostalgia v‰ak nie je na mieste, lebo jar vÏdy rozdáv obci, v prírode, v záhrade, na dvore, na priedomí.
va Ïivotné ãaro, optimizmus, nádej a krásu UÏ poãas februára, posledného zmrznutého mesiaruÏov˘ch ulíc od rozkvitnut˘ch japonsk˘ch ãere‰ní.
ca, sme sa viacerí stretli v záhradách pri strihaní
Je predzvesÈou e‰te kraj‰ích, teplej‰ích slnkom zastromov, vinohradov, úprave záhonov. Niektoré
liatych dní. Dní, ktoré môÏeme príjemne stráviÈ
stromy uÏ majú za sebou postrek proti kuãeravosti,
vonku s ostatn˘mi susedmi napríklad aj v príjemnej
ãi inej hávedi, ktorá bez problémov prezimovala.
zábave poãas Dní obce, ktoré sa pre v‰etk˘ch
Akosi r˘chlo sa zobúdzala príroda a moÏno sme si
„Bernolákovãanov“ pripravujú v mesiaci jún na Norberta a
ani neuvedomili, Ïe zároveÀ vzniká nov˘ Ïivot...
Róberta. Stretneme sa.
Objavili sa tieÏ nové zajace, husi, kaãky, sliepky i kohúty Alena Melichárková
bohuÏiaº väã‰inou umelé - v supermarketoch, pre dekorácie
chtiv˘ch záujemcov, aby si mali
moÏnosÈ skrá‰liÈ domáce prostredie
poãas blíÏiacich sa veºkonoãn˘ch
sviatkov. Vlastne sú uÏ za dverami.
30.1.2008 sa v priestoroch Slovenského syndikátu novinárov uskutoãnil seminár na
Nám skôr naroden˘m sa spájajú
tému miestne a obecné noviny, ktor˘ bol spojen˘ s vyhlásením v˘sledkov
(okrem nov˘ch ‰iat, ktoré sme si
celoslovenskej súÈaÏe o najlep‰ie miestne, obecné a regionálne noviny. Po zaujímavej
mohli obliecÈ na sviatoãné bohosluÏúvodnej ãasti obsahujúcej najmä podnety a postrehy zo strany profesionálnych novinárov a pedagógov Ïurnalistiky, kde okrem iného odznelo mnoho
chvály na väã‰inu obecn˘ch novín a
Aj tento rok sa stretneme pri
ãasopisov, pri‰lo oãakávané vyhlásenie
tradiãnom veºkom podujatí
v˘sledkov súÈaÏe. Prihlásen˘ch bolo 141
novín a ãasopisov z celého Slovenska. Boli
6. a 7. júna
rozdelené do ‰tyroch kategórií. VeºkosÈ obce
v ‰portovom areáli J. Popluhára.
bola hlavn˘m kºúãom pre rozdelenie do
Obec Bernolákovo pripravuje
uveden˘ch kategórií. Ná‰ ãasopis Bernolák
dva dni plné zábavy,
bol hodnoten˘ odbornou porotou v silne
DNI OBCE 2008.
zastúpenej kategórii obcí nad 1000 obyProgram a bliÏ‰ie informácie
vateºov. V tejto kategórii bol Bernolák vysoko
budú na plagátoch, na webovej
ocenen˘, umiestnil sa bezprostredne za prvou
stránke a propagaãn˘ch letákoch
trojkou, kde sme ako jediní dostali zvlá‰tne
pribliÏne t˘ÏdeÀ pred konaním
ocenenie za informovanie o kultúre a ‰porte a
za grafické prevedenie. Ocenenie, ktoré sme
akcie. UÏ teraz v‰ak v‰etk˘ch
prevzali, nás veºmi te‰í. Je povzbudením i
obyvateºov i náv‰tevníkov
záväzkom
do ìal‰ej práce celej redakãnej rady
Bernolákova poz˘vame na toto
i vás, ãitateºov a prispievateºov.
veºké podujatie
PQ

Ocenenie pre ãasopis Bernolák

DNI OBCE 2008

s bohat˘m programom.
PQ

Informácie Obecného úradu

Informácia zo zasadnutia obecného zastupiteºstva
Na 7. zasadnutí dÀa 12.12.2007
OZ schválilo:
- v‰eobecne záväzné nariadenie obce
Bernolákovo ã. 8/2007 o zbere,
preprave a zne‰kodÀovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného
odpadu,
- v‰eobecne záväzné nariadenie obce
Bernolákovo ã. 9/2007 o dani z nehnuteºnosti
- rozpoãet obce Bernolákovo na rok
2008 a to príjmy: 70.396 tis. Sk a
v˘davky: 70.396 tis. Sk,
- ãasov˘ harmonogram a plán zasadnutí obecného zastupiteºstva na rok
2008,
- návrh zadania Urbanistickej ‰túdie –
Miestna komunikácia Sládkoviãova

ul. s odloÏením úãinnosti aÏ do podpísania Inominantnej zmluvy.
OZ zobralo na vedomie:
- správu o ãinnosti kultúrneho domu a
obecnej kniÏnice za rok 2007,
- informáciu o príprave zriadenia
Obecnej polície v Bernolákove.
âasov˘ harmonogram zasadnutí OZ
na rok 2008
Obecné zastupiteºstvo obce Bernolákovo bude maÈ v tomto roku
zasadnutia vÏdy utorok podºa nasledujúceho ãasového harmonogramu:
29. apríl 2008, 24. jún 2008, 16. september 2008, 28. október 2008,
16. december 2008.
- JH-

EURO od 1. 1. 2009
V záujme zabezpeãenia úloh súvisiacich s bezproblémov˘m prechodom zavedenia zmeny Slovenskej koruny
na európsku menu EURO Obecn˘ úrad Bernolákovo zriadil pracovnú skupinu, ktorá bude realizovaÈ opatrenia prijímané na celoslovenskej úrovni vo vzÈahu k vedeniu
ekonomiky a finanãn˘ch záleÏitostí priamo na obecnom
úrade, ale aj vo vzÈahu k obãanom.
Zavedenie eura sa uskutoãní podºa scenára „Veºk˘
tresk“, kedy je nová mena zavedená bez prechodného
obdobia. Eurami bude moÏné platiÈ na Slovensku aj
v ktorejkoºvek krajine eurozóny. MoÏnosÈ platiÈ dvoma
menami potrvá od 1. januára do 16. januára 2009.
K 1.januáru 2009 bude potrebné si pripraviÈ aspoÀ malé
mnoÏstvo euromincí na men‰ie nákupy po tomto dni.
V obchodoch, zariadeniach sluÏieb, pri platbách na obecnom úrade sa bude v tomto ãase vydávaÈ len v eurách.
Touto cestou oznamujeme obãanom, Ïe obecn˘ úrad bude
priebeÏne o nov˘ch skutoãnostiach informovaÈ prostredníctvom ãasopisu Bernolák, miestneho rozhlasu, cez
stránku obce www.bernolakovo.sk a oznamoch na
oznamovacej tabuli.
- SB-

Doprava v Bernolákove a v okolí
Tak, ako skoro v‰etky obce v okolí Bratislavy, aj na‰a obec sa v posledn˘ch rokoch zápasí s problémom dopravy. I keì e‰te tento problém nie je tak
vypukl˘ ako napr. v susednej obci Ivanka pri Dunaji, aj tak moÏno kon‰tatovaÈ v˘razn˘ nárast dopravy a s t˘m spojené problémy. Urãit˘ pozitívny v˘voj
nastal vybavením a realizáciou kruhovej kriÏovatky na Seneckej ceste, ale to
bol iba ãiastoãn˘ krok.
Vzhºadom na to, Ïe neustále sa rozrastajúca v˘stavba v nov˘ch lokalitách
na okrajoch obce priná‰a so sebou nárast poãtu automobilov, je potrebné
rie‰iÈ otázky súvisiace dopravn˘m napojením celej obce. Preto aj pri schvaºovaní väã‰ích lokalít (viac desiatok hektárov) dôrazne sa snaÏíme dosiahnuÈ
zlep‰enie dopravného napojenia. V˘razn˘ progres sa dosiahol pri rie‰ení
lokality Západ, t.j. nad Seneckou cestou oproti b˘valému areálu Telekomunikácií. Pri schvaºovaní dopravného rie‰enia sa podarilo dosiahnuÈ rie‰enie
napojenia na budúcu diaºniãnú kriÏovatku Triblavina, ktorá bude vybudovaná
pri roz‰írení diaºnice D1 na ‰esÈ pruhov a t˘m prepojenie na komunikáciu
III/5022 Bernolákovo - Chorvátsky Grob. T˘mto sa zabezpeãí prístup priamo
z obce na diaºnicu D1 Bratislava - Senec v oboch smeroch.
ëal‰ie v˘razné zlep‰enie sa dosiahne vybudovaním plánovaného „‰tvorpruhu“ Bratislava - Senec, ktor˘ sa práve v katastri na‰ej obce odch˘li od
pôvodnej trasy I/61. T˘mto sa súãasná doprava presunie do väã‰ej vzdialenosti
od obce za zachovania v˘jazdu na mimoúrovÀovej kriÏovatke na komunikáciu III/5022, Bernolákovo
- Chorvátsky Grob.
V juÏnej ãasti obce
rie‰i
rozvoj
dopravy
schválen˘ územn˘ plán
obce, ktor˘ uvaÏuje s premostením potoka âierna
voda pri súãasnej âOV a
napojenie na cestu na
Novú Dedinku. Toto rie‰enie je v‰ak moÏné aÏ pri
v˘raznom zv˘‰ení v˘stavby v lokalite „Nová lúka“.
Pre lep‰iu orientáciu
prikladáme aj situáciu
rie‰enia v severnej ãasti
obce, ktorá v˘hºadovo znázorÀuje, ako bude rie‰ené
dopravné napojenie obce
Bernolákovo.

-st -
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Info – odpady
VáÏení obãania, nakoºko v rámci separovaného zberu
sústavne dochádzalo k zneuÏívaniu ãiernych vriec na
ukladanie rôzneho zmesového komunálneho odpadu /napr.
aj pouÏité plienky/, boli sme nútení pristúpiÈ k v˘mene
t˘chto ãiernych vriec za vrecia z priehºadného materiálu.
V prípade, Ïe vrecia budú obsahovaÈ odpad, ktor˘ tam
nepatrí /viì VZN Obce Bernolákov ã.8/2007 o zbere,
preprave a zne‰kodÀovaní KO a DSO/, nevyvezú sa.
Niekoºko obãanov sa sÈaÏovalo, Ïe poãet vriec modrej
farby na PET fºa‰e je vzhºadom na mnoÏstvo flia‰
nedostaãujúci. Pri zavedení tohto separovaného zberu sme
upozorÀovali, Ïe fºa‰e staãí zo‰liapnuÈ a do vreca sa tak
zmestí niekoºknásobne väã‰í poãet flia‰. Súãasne je potrebné fºa‰e odovzdávaÈ bez vrchnákov.
ëakujeme za porozumenie.
ÎP OcÚ

Dá sa ísÈ v Bernolákove na prechádzku?
V nadväznosti na ãistenie toku âiernej
vody pristúpi obec v roku 2008 k realizácii vychádzkového chodníka popri
toku âiernej vody pozdæÏ ulice Topoºov˘
rad a oddychovej zóny v lokalite Îabák
(pre informáciu na‰ich mlad‰ích alebo
nov˘ch spoluobãanov - lokalita za
Mostovou ulicou pri âiernej vode).
Chodník na Topoºovom rade bude
vybudovan˘ od lávky pri ãistiãke
odpadov˘ch vôd na Trnavskej ulici po
Ïelezn˘ most na Trnavskej ulici v ochrannom pásme potoka âierna voda, na ão sa
bude musieÈ osobitne prihliadaÈ pri
samotnej realizácii i pri v˘bere materiálu.
Chodník bude dlh˘ cca 700 m a bude
priamo nadväzovaÈ na uÏ existujúci
chodník vedúci popri âiernej vode z
Potoãnej ulice k lávke pri ãistiãke
odpadov˘ch vôd.

Prepoje z nového chodníka na cestnú
komunikáciu Topoºov˘ rad sa vybudujú
na pozemkoch p. ã. 1056/36 a p. ã.
1056/27. ëal‰ie dva uÏ existujúce
v˘jazdy, na ktoré sa nov˘ chodník napojí, sú v parãíku na Topoºovom rade.
Chodník bude budovan˘ z betónov˘ch
kociek, z tohto materiálu bude zrealizované aj minimálne jedno odpoãívadlo
s príslu‰n˘m mobiliárom /laviãky, atì./.
V lokalite Îabák budú úpravy prebiehaÈ v dvoch etapách. Momentálne sa
realizujú úpravy na pozemku p. ã. 430,
ktor˘ obec získala do prenájmu od miestneho urbariátu. V súãasnej dobe sa zaãalo s preãisÈovaním neudrÏiavaného náletového porastu v tejto lokalite, následne
sa pristúpi k terénnym úpravám, v˘sadbe
zelene a koneãnej úprave tejto plochy.
Terénne úpravy a v˘sadba sa budú
realizovaÈ v druhej etape aj
v tej ãasti lokality, ktorá sa
preãistila v roku 2007 – t. j.
protiºahl˘ breh Îabáku.
Vznikne tak ucelená zelená
plocha s moÏnosÈou vyuÏitia na rekreaãné úãely,
trávenie voºného ãasu
obãanov, spoloãenské a
‰portové aktivity a rôzne
obecné spoloãenské akcie.
ÎP OcÚ

Obecná polícia
od 1.mája
DÀom 1. mája 2008 zaãne
v na‰ej obci pracovaÈ obecná polícia. Jej úlohou bude predov‰etk˘m
zabezpeãovaÈ verejn˘ poriadok,
chrániÈ majetok obce a majetok
obãanov, dbaÈ o ochranu Ïivotného
prostredia, dodrÏiavanie poriadku,
ãistoty a hygieny v uliciach a na
verejn˘ch priestranstvách, dbaÈ na
bezpeãnosÈ a plynulosÈ cestnej premávky a plniÈ ìal‰ie úlohy, t˘kajúce
sa vecí verejn˘ch. Náãelníkom obecnej polície bol obecn˘m zastupiteºstvom schválen˘ Róbert ·irok˘.
Veríme, Ïe obyvatelia obce budú
obecnej polícii nápomocní pri
odhaºovaní a zisÈovaní t˘ch, ktorí
naru‰ujú verejn˘ poriadok a Ïivotné
prostredie v obci a budú s príslu‰níkmi obecnej polície spolupracovaÈ. Obecnej polícii prajeme úspe‰nosÈ pri zisÈovaní skutoãností,
ktoré by mohli znepríjemÀovaÈ Ïivot
a poriadok v obci, a veºa úspechov
v ich nároãnej práci. Sídlo obecnej
polície bude v Dome sluÏieb na
Viniãnej ulici.
- SB-

Cyklochodník
Cyklochodník bude viesÈ z obce Ivanka pri Dunaji
do ·portového areálu J. Popluhára na Hlbokej ulici
v Bernolákove. Odtiaº bude moÏné pokraãovaÈ
popri toku âiernej vody aÏ ku Kostolu sv. ·tefana.
Trasa cyklochodníka je v súlade s koncepciou
rozvoja cyklotrás v Bratislavskom samosprávnom
kraji „Cyklotrasy bez hraníc“. V t˘chto dÀoch sa
dokonãuje projektová dokumentácia pre vydanie
príslu‰n˘ch povolení. Obce spolu vytvorili zdruÏenie, aby mohli ÏiadaÈ o poskytnutie finanãnej podpory z fondov Európskej únie. Trasa bude dlhá
okolo 3 km, umoÏní pohodlné cyklistické prepojenie dvoch susedn˘ch obcí a následne nadviaÏe uÏ
na vybudované alebo pripravované cyklochodníky
v zmysle koncepcie rozvoja cyklotrás v BSK.
V mesiaci júl sa oãakáva, Ïe bude vypísaná v˘zva
z fondov Európskej únie na ãerpanie finanãn˘ch
prostriedkov.
-mb-

Okresné riaditeºstvo Hasiãského a záchranného
zboru v Pezinku a rok 2007
Za nami je ìal‰í rok. Pre niekoho bol rok
2007 úspe‰n˘, ‰Èastnej‰í, pre iného moÏno
menej. Neprejde v‰ak rok, ba ani deÀ, aby niekto nepotreboval pomoc hasiãov, ãi uÏ pri
poÏiaroch, dopravn˘ch nehodách alebo in˘ch
udalostiach. ·tatistiky v˘jazdov záchranárov nás
rok ão rok presviedãajú o tom, Ïe ne‰Èastie skutoãne nechodí po horách. V mnoh˘ch prípadoch
ide o hazardovanie ºudí s vlastn˘m Ïivotom
a zdravím, o nedbanlivosÈ, nepozornosÈ. Aj
napriek r˘chlemu zásahu hasiãov vyhaslo 15
Ïivotov pri dopravn˘ch nehodách, 2 pri poÏiaroch.
V pôsobnosti Okresného riaditeºstva
Hasiãského a záchranného zboru v Pezinku sú
okresy Senec a Pezinok, ão znamená spolu 46
obcí a miest. Za uplynulé obdobie roka 2007
zasahovali hasiãi pri 828 mimoriadnych udalostiach. Pri poÏiaroch zasahovali 340-krát, technick˘ch zásahov bolo 371, ekologick˘ch 30,
plan˘ch v˘jazdov 64 a cviãení 22. Aj napriek
snahe príslu‰níkov oddelenia poÏiarnej prevencie, ktorí niekoºkokrát poãas roka vyz˘vali
obãanov prostredníctvom obecn˘ch a mestsk˘ch
rozhlasov, miestnych ãasopisov a TV Pezinok,
aby nezakladali oheÀ v prírode a nevypaºovali
porasty, najviac v˘jazdov bolo zaznamenan˘ch
v súvislosti so zdolávaním poÏiarov v prírodnom
prostredí (vypaºovanie trávnat˘ch a krovinat˘ch
porastov, spaºovanie biologického odpadu).
Aj v roku 2007 bol vysok˘ poãet v˘jazdov
k dopravn˘m nehodám. Danú skutoãnosÈ v‰ak
hasiãi ovplyvniÈ nemôÏu.

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 313 protipoÏiarnych
kontrol, pri ktor˘ch bolo zisten˘ch 3150
nedostatkov. Za poru‰enie predpisov o ochrane
pred poÏiarmi bolo uloÏen˘ch 15 pokút
právnick˘m osobám a fyzick˘m osobám - podnikateºom, 7 blokov˘ch pokút obãanom a
rie‰ené boli 3 priestupky. Okresné riaditeºstvo
HaZZ v Pezinku zastavilo v priebehu roka 2007
jednu prevádzku.
V preventívno-v˘chovnej oblasti boli
v priebehu roka vykonávané besedy príslu‰níkov HaZZ s deÈmi priamo na ‰kolách alebo
na hasiãsk˘ch staniciach v Pezinku a v Senci.
V mesiaci máj 2007 bol na hasiãsk˘ch staniciach
organizovan˘ deÀ otvoren˘ch dverí v spolupráci
v PZ SR a na ihrisku za hasiãskou stanicou sa
uskutoãnili okresné kolo, krajské kolo a XXXV.
roãník majstrovstiev SR v hasiãskom ‰porte, kde
si zmerali sily hasiãi z celého Slovenska.

mjr. Ing. Eva Orlická
Okresné riaditeºstvo HaZZ v Pezinku
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Stalo sa

Príchod Mikulá‰a
Vo ‰tvrtok 6. decembra zavítal do Bernolákova Mikulá‰, aby pote‰il
deti drobn˘mi darãekmi. Koãiar, Èahan˘ párom gro‰ovan˘ch koní, priviezol Mikulá‰a aj s nebezpeãne pôsobiacim ãertom priamo pred
kultúrny dom, kde uÏ ãakali nedoãkavé deti rôzneho veku. Po krátkom
príhovore Mikulá‰a a malom príspevku detí so svojimi kratuãk˘mi básniãkami zaãal ‰tedr˘ dedu‰ko s veºkou bradou rozdávaÈ sladkosti. âert
sa pritom prejavil ako celkom mierumilovn˘ tvor a poctivo pomáhal
Mikulá‰ovi pri rozdávaní darãekov. Potom Mikulá‰ rozsvietil pomocou
diaºkového ovládaãa krásny veºk˘ strom a po rozlúãke s deÈmi sa zo
strechy spustil farebn˘ ohÀostroj. Pred kultúrnym domom sa rodiãia
mohli zahriaÈ varen˘m vínom, ktoré poskytli na túto malú slávnosÈ
bernolákovskí podnikatelia. TieÏ bolo moÏné ochutnaÈ aj v˘bornú domácu kapustnicu. Malá slávnosÈ usporiadaná obcou napriek
tradiãne nie veºmi zimnému poãasiu navodila predvianoãnú atmosféru a pote‰ila najmä mal˘ch Bernolákovãanov.

PQ

Adventn˘ hudobn˘ bazár
T˘ÏdeÀ pred Vianocami v kultúrnom dome mohli obãania
Bernolákova i okolia zaÏiÈ krásnu atmosféru mal˘ch predvianoãn˘ch trhov so Ïivou hudbou, drobn˘mi vianoãn˘mi predmetmi, cukrovinkami, ozdobami, s varen˘m vínkom i mastn˘mi
cibuºov˘mi chlebíkmi.
Po celej budove voÀalo ihliãie, ‰korica, víno, ale i cibuºa.
Tovar, ktor˘ vystavovali a predávali ‰ikovní tvorcovia, bol naozaj
pestr˘ a typicky vianoãn˘. Predávali sa aj kniÏky, nerozluãne
patriace ku klasick˘m darãekom pre blízkych. Náv‰tevníci,
ktor˘ch sa do sály nahrnulo neúrekom, mohli ochutnaÈ a zakúpiÈ

si domáce vianoãné peãivo od ‰ikovn˘ch bernolákovsk˘ch gazdiniek. Samozrejme, k peknej a intímnej
atmosfére pri svieãkach a tlmen˘ch svetlách patrí aj
hudba. âasÈ programu vyplnili krátkymi v˘stupmi orientovan˘mi k vianoãnej tematike Ïiaci ZU· v Bernolákove
a vokálna skupina Vox rose, ktorá taktieÏ pôsobí pod
ZU·. Hlavn˘m Èahákom veãera bolo vystúpenie medzinárodného hudobného zoskupenia KELTIEG. Táto
vynikajúca kapela, ktorá sa venuje starej írskej, keltskej a
bretónskej hudbe, zahrala mnoÏstvo príjemn˘ch
skladieb. V druhej polovici koncertu takmer rovno
z lietadla do kultúrneho domu zavítal a zahral niekoºko
skladieb aj vzácny hosÈ z Írska, hudobník Ciaran Ferrie.
V priestoroch kultúrneho domu panovala vianoãn˘m
zhonom nepoznamenaná príjemná atmosféra. Pri
varenom víne a spontánnej hudbe skupiny KELTIEG náv‰tevníci podujatia zotrvali takmer 3 hodiny. Treba pripomenúÈ, Ïe chutné
chleby s masÈou predávala pani poslankyÀa Helenka âernayová a zisk z predaja sa rozhodla venovaÈ na pripravovan˘ detsk˘
PQ
muzikál Mal˘ princ.

Protidrogov˘ koncert
17.1. 2008 sa v Kultúrnom dome v Bernolákove uskutoãnili
dva koncerty, ktoré boli zamerané na protidrogovú tematiku.
V˘nimoãne príjemné predstavenie, urãené Ïiakom základnej
‰koly, kde hudobnícko-spevácke duo Ïilinskej skupiny AYA
Boris Lettrich a Mário Tománek inteligentne, vtipne a naozaj
pre mládeÏ veºmi atraktívnym spôsobom podali svoj pohºad na
nástrahy drogov˘ch a in˘ch závislostí. Boris Lettrich viditeºne
vychádzal zo svojich nielen hudobn˘ch, ale aj pedagogick˘ch
skúseností. Duo svojimi pesniãkami, v prvej ãasti nazvanej

Bariéry, s pop-rockov˘m nádychom aktívne vtiahlo do diania aj
t˘ch najneposednej‰ích Ïiakov. Druhá ãasÈ koncertu bola
urãená men‰ím Ïiakom a v nej zazneli pesniãky o najrôznej‰ích aktuálnych témach, ãi uÏ o fajãení alebo o starostlivosti o
chrup. Koncert mal názov v˘chovn˘, no vìaka protagonistom
bol aj zábavn˘, pouãn˘ a chvíºami mimoriadne vesel˘. Deti sa
nielen ,,uliali z vyuãovania,, ale sa aj zabavili a istotne si vo
svojich hlavách domov odniesli mnoho pouãného o nástrahách dne‰ného sveta.

PQ
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Plesy
v kultúrnom dome
Plesová sezóna sa tento rok rozbehla hneì v prv˘ posviatoãn˘ víkend. V sobotu 12.1. 2008 sa zabávali v kultúrnom
dome bernolákovskí podnikatelia. Ples otvoril moderátor
Richard Vrablec a potom hostí privítal predseda klubu podnikateºov Ing. Matej Biskupiã. Po privítaní nasledoval program, v ktorom sa predviedli bru‰né taneãnice Ranja a
Sajdia. Potom nasledoval
blok kvalitn˘ch ‰ansónov
v podaní Edity Morávkovej, ktorá zaspievala piesne z repertoáru
Edith Piaff a Mireille
Mathiéu. Po jej vystúpení
sa opäÈ ujal zábavy moderátor a zabávaã Richard
Vrablec. Pred polnocou
sa Ïrebovala tombola s
viac ako 50 cenami. Do
tanca hrala skupina
Spektrum, k dispozícii
bolo bohaté obãerstvenie, dostatok nápojov a
nech˘bala dobrá nálada,
ktorá vydrÏala aÏ do
rána.

program, v ktorom sa predviedli orientálne taneãnice, a taktieÏ taneãne poÀatá módna prehliadka. O hudbu sa starala
skupina Spektrum a vo vestibule temperamentná cigánska
hudba. Pripraven˘ bol aj dostatoãn˘ v˘ber jedla a hojnosÈ
nápojov. Îrebovala sa tradiãná tombola a opäÈ sa tancovalo
v oboch priestoroch s hudbou.
Tohtoroãné plesy umoÏnili dámam dostatoãne prevetraÈ
veãerné róby a stali sa uÏ tradíciou v spoloãenskom Ïivote
Bernolákova.
PQ

19.1. pokraãovala
plesová sezóna uÏ ‰iestym plesom spoloãnosti
Elektroãas. Aj na tomto
plese hostia mohli vidieÈ

Detsk˘ karneval
V nedeºu 3.2.2008 sa v bohato a veselo vyzdobenej sále
kultúrneho domu stretli deti na tradiãnom obecnom detskom karnevale. Aj tento rok sa mamiãky a väã‰ie deti predviedli ako ‰ikovné a
plné nápadov, pretoÏe v sále bolo
viac ako sto masiek, z nich mnohé
boli naozaj origi-

nálne a perfektne vypracované. Zábavu so súÈaÏami, vtipn˘m slovom, vhodnou hudbou a prezentáciou v‰etk˘ch
masiek zabezpeãoval obºúben˘ detsk˘ zabávaã ·a‰o Maro‰
spolu s dídÏejkou Elkou. KaÏdému, kto predviedol svoju
masku, sa u‰la malá ãokoládka. ·a‰o Maro‰ rozprúdil veselú
zábavu. Po dvoch hodinách
veselia si deti mohli rozobraÈ bohatú balónovú v˘zdobu a dôkladne vy‰antené
sa pobrali domov.
PQ
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Stalo sa

Hudba – pohladenie du‰e
DÀa 20. februára sa uskutoãnil v koncertnej sieni Pálfyho paláca na
Zámockej ulici v Bratislave diplomov˘ koncert pani Jarmily Bo‰kovej,
uãiteºky ZU· Bernolákovo. Svojou prítomnosÈou ju pri‰lo povzbudiÈ pribliÏne ‰esÈdesiat „poslucháãov“ z na‰ej obce. Spoloãne sa zhodli iba na
jednom – bol to prekrásny záÏitok ! V mene zúãastnen˘ch i ako ãlenka
Rady ZU· ìakujem veºmi pekne ãerstvej absolventke Pedagogickej
fakulty UK v hudobnom odbore za moÏnosÈ vypoãuÈ si nádherné
klavírne skladby svetoznámych hudobn˘ch skladateºov. Spoloãne jej
zaÏelajme dobré zdravie a najmä radosÈ v srdci. Aby sme prostredníctvom jej „‰ikovn˘ch pr‰tekov“ poãuli e‰te mnoho krásnych tónov hladiacich du‰u. Nech sa Vám darí, pani uãiteºka!
BoÏena Jurãová

Mal˘, mil˘ koncert,
to bola triedna prehrávka Ïiakov klavírnej triedy p. uã.
Jarmily Bo‰kovej. Slovo „mal˘“ nie je asi správne, lebo malá
sála kultúrneho domu bola preplnená rodiãmi a príbuzn˘mi
Ïiakov aj obdivovateºmi klavírneho umenia. Triedne
prehrávky majú u nás tradíciu. Spomínam na ãasy, keì ako
jedny z najmen‰ích Ïiaãok a Ïiakov hrali pre nás na triednej
prehrávke sestry Hajzokové, Teo Kolaroviã, Tániãka
Vokounová, Petra Feketová ãi Deniska Dani‰ová. Dnes sú
uÏ veºkí, nielen vzrastom, ale aj umeleck˘m v˘konom a
technickou úrovÀou predveden˘ch skladieb. Viacerí zo
spomenut˘ch mali moÏnosÈ s nostalgiou spomínaÈ na svoje
prvé skladby ako Potôãik v lese , ktor˘ prekrásne zahrala so
svojou pani uãiteºkou jedna z jej najmlad‰ích Ïiaãok –

Hanka ·kulová. Podobne pôsobil aj Valãíka Kristínky
Kraljikovej, Ïiaãky 2.roãníka, alebo skladba Bábika
v podaní Kristínky ·vrãkovej. Veºmi úspe‰ne sa predviedli aj
nové Ïiaãky z Ivanky pri Dunaji a Zálesia, ktoré po polroku
‰túdia na na‰ej ‰kole spºÀajú v‰etky poÏiadavky na svoj
roãník. Spestrením sólov˘ch vystúpení Ïiakov boli ‰tvorruãné a ‰esÈruãné skladby, ktor˘ch vyuÏitie podporuje rozvoj
vzájomn˘ch pozitívnych vzÈahov medzi spoluÏiakmi.
Mlad˘ch umelcov za ich v˘kony obecenstvo ‰tedro
odmeÀovalo potleskom.
Príjemn˘m prekvapením a veºk˘m umeleck˘m záÏitkom
bolo aj vystúpenie p. uã. Jarmily Bo‰kovej, ktorá na záver
koncertu zahrala jednu zo skladieb svojho diplomového
koncertu „Rondo capriccioso“ od F. Mendelssohna.
V mene poãetného obecenstva v‰etk˘m úãinkujúcim blahoÏelám a vyslovujem Ïelanie väã‰iny prítomn˘ch,
aby sme sa pri podobn˘ch
vystúpeniach na‰ich detí a
pedagógov stretávali ãím
ãastej‰ie. Nahrávku z tohto
koncertu svojich detí, ako aj
ìal‰ích koncertov ZU· si
môÏete cez p. Bo‰kovú
objednaÈ zo ‰túdia Hannah.
T. Vareãková

VáÏení spoluobãania !
Je trochu nezvyklé v období, keì nám na dvere klope jar
a blíÏia sa veºkonoãné sviatky, pripomínaÈ si Vianoce. Nakoºko
z technick˘ch príãin nebolo moÏné tento môj príspevok uverejniÈ skôr, uvádzam ho v tomto ãísle.
Bol 2. sviatok vianoãn˘.. Lahodné zvuky klavíra, ktoré
vyãarila aj tento rok p.uãiteºka ZU· Jarmila Bo‰ková, nám
privodili slávnostnú atmosféru. Jej vystúpenie, ako aj v˘kony
jej Ïiaãok Alenky Hajzokovej, T. Dankovej a ìal‰ie hudobné
ãísla Ïiakov ZU· obohatili zaãiatok príbehu, ktor˘ sa odohrával
na javisku.
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V‰etky oãi v hºadisku boli upreté na dej, ktor˘ sa tam odohrával. Bol to dramatick˘ biblick˘ príbeh narodenia malého
JeÏi‰ka v podaní detí a mládeÏe a cirkevného zboru pod
vedením sleãny Bor‰ovej.
V duchu sme sa hlavne my, star‰í, preniesli do ná‰ho detstva, keì sme sa aj my aktívne zúãastÀovali tak˘chto podujatí.
Touto cestou chcem poìakovaÈ v‰etk˘m úãinkujúcim. Îelám
im veºa zdravia, ‰Èastia a spokojnosti do roku 2008. Te‰ím sa na
ìal‰ie podujatia.
Va‰a obdivovateºka Eva ·ticová, Obilná ã. 12

Stalo sa v športe
Po nevydarenej jeseni optimistická jar
Futbalisti Bernolákova poãas zimy nespali,
opäÈ posilnili káder

Futbalové Bernolákovo si v posledn˘ch rokoch zvyklo na víÈazstvá. Dva
postupy poãas ‰tyroch sezón a historicky najlep‰ie umiestnenie (5. miesto)
v bratislavskej III. lige v sezóne
2006/2007 nabaÏili fanú‰ikov.
O to väã‰í ‰ok ich ãakal v jesennej
ãasti tohto roãníka. MuÏstvo FK Baliston
figuruje pred jarnou odvetou na poslednej prieãke tabuºky, získalo iba 6 (!)
bodov a strelilo úboh˘ch 9 gólov.
Príãiny sú známe. Odchodom a zraneniami kºúãov˘ch hráãov (Cisár, Rajter,
Kostolansk˘, Popluhár) sa stratila útoãná
sila a ìal‰ími zranen˘mi hráãmi poãas
sezóny (Balogh, Klech, Poór, Slávik,
Tuãáni, BaláÏ) sa oslabila aj defenzíva.
Nepomohli ani v˘meny trénerov. Petra
Matu‰ku vystriedal jeho asistent Pavol
Gál, realizaãn˘ tím posilnil aj skúsen˘
Du‰an Zemánek. MuÏstvo stratilo
sebavedomie a prehrávalo i zápasy,
ktoré nemuselo (Blatné, Jablonec,
Grinava, Malacky, Lamaã).
Do jarnej odvety nastúpi muÏstvo
s ìal‰ími v˘razn˘mi zmenami. Na post
hlavného trénera pri‰iel b˘val˘ trnavsk˘
hráã Marián Tibensk˘, ktor˘ má

Pozvánka

POSÁDKOV¯ KLUB BRATISLAVA
Starosta obce BERNOLÁKOVO
Kultúrny dom BERNOLÁKOVO

Vás poz˘vajú na

Posádkovú
prehliadku
talentov ZUâ
v oblasti hudby, spevu
a tanca
príslu‰níkov OS SR –
Bernolákovo 2008
1. 4. 2008 o 14,00 hod.
v kultúrnom dome
vstup voºn˘

skúsenosti s futbalom vo vy‰‰ích súÈaÏiach ako b˘val˘ hráã, ale aj ako kouã.
Káder sa posilnil na najcitlivej‰ích miestach. V bránke sa podarilo udrÏaÈ
Mundiho, do zálohy pribudol odchovanec bratislavského Slovana Gyurasz
a posila zo SFM Senec Bódis. Zo
zahraniãného pobytu sa vrátil strelec
Rajter, uzdravil sa Klech, dolieãujú sa
Balogh, Kostolansk˘, Tuãáni i Poór.
Vrátili sa mladí bernolákovskí hráãi,
ktorí futbalovo vyrastali v in˘ch kluboch
(Matej a Tomá‰ Kri‰tofíkovci a Juraj
Sená‰i). V marcovom prestupovom termíne by mali prísÈ na hosÈovanie ìal‰ie posily.
Autoritatívny tréner
priniesol do ‰atne disciplínu, zv˘‰ila sa tréningová
morálka. UÏ prvé prípravné zápasy naznaãili
v˘razne zlep‰en˘ hern˘
prejav. "Zatiaº sme len na
polceste. Keì chlapci vydrÏia v nasadení a prístupe k tréningom, v akom
zaãali prípravu, verím, Ïe

sa v Bernolákove bude hraÈ III. liga aj
budúci rok," tvrdí nov˘ tréner. MuÏstvo
bude dolaìovaÈ formu na sezónu na
sústredení v Brezovej pod Bradlom a 23.
marca ho ãaká prv˘ majstrovsk˘ zápas v
Blatnom. ·tart do odvety bude preÈaÏk˘.
Prvé dva zápasy hrá FK Bernolákovo na
pôde súperov. Aj touto cestou ìakujeme
v‰etk˘m sponzorom za v˘raznú finanãnú pomoc a podporu.

Marek Wallner,
prezident klubu

Zápasy III. ligy – A. mužstvo
23.3. NE
15:00
Jablonec - BERNOLÁKOVO
30.3. NE
15:00
Blatné - BERNOLÁKOVO
6.4.
NE
16:30
BERNOLÁKOVO - Dunajská Lužná
13.4. NE
16:30
Čunovo - BERNOLÁKOVO
20.4. NE
17:00
BERNOLÁKOVO - Iskra Petržalka
27.4. NE
17:00
Malacky - BERNOLÁKOVO
4.5.
NE
17:00
BERNOLÁKOVO - Grinava
10.5. SO
17:00
Trnávka - BERNOLÁKOVO
18.5. NE
17:00
BERNOLÁKOVO - Stupava
24.5. SO
10:30
Ružinov - BERNOLÁKOVO
31.5. SO
17:00
BERNOLÁKOVO - Lamač
7.6.
SO
17:00
Lozorno - BERNOLÁKOVO
14.6. SO
17:00
BERNOLÁKOVO - Svätý Jur

Divadlo Klauniky Brno
Do Bernolákova zavíta divadlo európskeho formátu z Brna so svojím titulom Don
Quijote de la Ancha. Toto predstavenie je najhranej‰ou autorskou komédiou súãasnosti. Ako uvádzajú autori, je to predstavenie, ktoré predlÏuje Ïivot.
Originálna forma spracovania, komunikatívnosÈ a nespútan˘ humor spravili z tejto
inscenácie nadãasovú zábavu. Rovnako ako jej predloha, oslovuje a provokuje v‰etky
generácie stále Ïivo a prekvapujúco. Didaktická klauniáda na motívy románu Miguela
Cervantesa Saavedru vznikala v reÏijnej spolupráci so známym klaunom, hercom a
reÏisérom Bolkom Polívkom. Predstavenie patrí k najoriginálnej‰ím spracovaniam
donquijotovskej tematiky vìaka súvislosti s veºk˘m ãesk˘m mysliteºom J. A. Komensk˘m, o ãom svedãia aj pozitívne ohlasy z 15 európskych krajín, ktoré divadlo
s touto inscenáciou nav‰tívilo. Predstavenie je pri kaÏdej repríze nové a za 17 rokov
s takmer 2600 reprízami si herci overili, Ïe klasická forma citlivo spojená s improvizáciou je najvìaãnej‰ou zábavou.
Toto skvelé divadelné
predstavenie budete môcÈ
vzhliadnuÈ a zaÏiÈ v nedeºu
16. 3. 2008 o 18. hod.
v Kultúrnom dome v Bernolákove. Vstupenky v cene
80,- Sk si môÏete rezervovaÈ
na adrese kultura@bernolakovo.sk, zakúpiÈ v predpredaji v KD od 12. 3. alebo
v deÀ predstavenia hodinu
pred zaãiatkom.
PQ
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Pripravujeme

Prípravy na prvé uvedenie autorského detského muzikálu Mal˘ princ sa pomaly dostávajú do finálnej podoby. Napriek krutému
nedostatku ãasu a skú‰aniu za plnej,
neobmedzenej prevádzky kultúrneho domu
sa realizaãn˘ tím a úãinkujúci snaÏia o ão
najlep‰ie na‰tudovanie tohto atraktívneho
titulu. Realizácia nahrávok v nahrávacom
‰túdiu Konzervatória v Bratislave, v˘roba
scény, ‰itie kost˘mov, zháÀanie techniky,
natoãenie a spracovanie projekcií ale aj
oslovovanie mediálnych partnerov, sponzorov a samozrejme neustále skú‰anie, sú
nároãn˘mi úlohami s ktor˘mi sa realizaãn˘
tím musí vysporiadaÈ. Keì sa v auguste minulého roku zaãalo s prípravou vznikali prvé
tóny hudby, prvé texty piesní, herecké vstupy
a choreografie, cieºom bolo odohraÈ niekoºko
predstavení pre pote‰enie priaznivcov tohto
multiÏánrového divadla. Divadla spájajúceho taneãnú, hudobnú, spevácku, hereckú a
v˘tvarnú zloÏku. Tím tvorcov si je vedom˘
nie ºahkej úlohy spojenia v‰etk˘ch Ïánrov a
ich uvedenie v skromn˘ch podmienkach
malého kultúrneho domu. Tento cieº sa postupne napæÀa a objavujú sa aj moÏnosti uvedenia muzikálu v ìal‰ích kultúrnych centrách v okolí alebo aj vo vzdialenej‰ích
mestách Slovenska a âeska.
Nie je jednoduché od základu nieão nové
vymyslieÈ, vytvoriÈ, zrealizovaÈ. OjedinelosÈ
tohto projektu vyvoláva záujem médií, ão
nás prirodzene te‰í, ale o to viac zaväzuje.
Preto v‰etci, ktorí sa podieºajú na tomto
muzikáli, oãakávajú priazeÀ zo strany
divákov, kamarátov, príbuzn˘ch i priaznivcov divadla. Nie je pre interpretov, ale
i autorov ºahké vyvolaÈ emócie u divákov, nie
je ºahké docieliÈ spontánny potlesk a uÏ
vôbec nie je ºahké premôcÈ únavu, stres a
zvládnuÈ zodpovednosÈ. Veríme, Ïe predstavenie Mal˘ princ vyvolá vo v‰etk˘ch
náv‰tevníkoch predstavení mnoÏstvo emócií,
Ïe budú tlieskaÈ spontánne, pretoÏe sa im
toto dielko bude javiÈ ako úprimné a poctivé.
Veríme, Ïe diváci ocenia tvrdú prípravu
mlad˘ch interpretov, Ïe potlesk po predstavení bude vyvieraÈ z ich du‰í ako slová
Antoina de Saint Exupéryho.
I. premiéra pôvodného autorského
muzikálu Mal˘ princ sa uskutoãní v sobotu
26.4.2008 o 18. hodine v Kultúrnom dome
v Bernolákove. Vstup na toto predstavenie
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Pôvodn˘ detsk˘ muzikál

Mal˘ princ fini‰uje

bude len na pozvánky.
Hneì nasledujúci deÀ,
t.j. v nedeºu 27. 4. 2008
bude môcÈ ‰iroká divácka verejnosÈ vzhliadnuÈ II. premiéru muzikálu, taktieÏ v Kultúrnom dome v Bernolákove o 18. hodine.
Na toto predstavenie bude moÏn˘ vstup
po zakúpení vstupenky
v symbolickej cene
10,- Sk.
Vstupenky budú v
predpredaji od 16. 4. 2008 v KD
alebo je moÏné rezervovaÈ si ich
na adrese kultura@bernolakovo.sk
ëal‰ie predstavenie na
domovskej scéne kultúrneho
domu je v pláne pravdepodobne v
prvej polovici mesiaca mája, termín bude zverejnen˘ na plagátoch, na webe a v miestnom rozhlase.
Z predpremiéry bude vyhotoven˘ videozáznam na DVD
nosiãi, ktor˘ bude v predaji za
cenu média t.j. 20,- Sk.
PQ

Zo života škôl

âo uÏ bolo a ão nás ãaká
na Základnej ‰kole
v Bernolákove
Nov˘ rok 2008 zaãal hneì po vianoãn˘ch prázdninách v ‰kole
naplno. BlíÏil sa koniec prvého polroku. Pre väã‰inu Ïiakov
priniesol príjemné hodnotenie polroãnej ‰kolskej práce, ale veru
boli i takí, ktorí sa nemali ãím pochváliÈ.
Hneì po polroãnom hodnotení deviataci pokraãovali v príprave na
celoplo‰né testovanie vedomostí a ãitateºskej gramotnosti. UÏ aj
túto udalosÈ, ktorá prebehla 6.2.2008, máme za sebou. Podºa pocitov a vedomostí sú niektorí so sebou spokojní, iní si myslia, Ïe to
mohlo byÈ aj lep‰ie, ale sú i takí, ktor˘m je to jedno.
Máme za sebou i zápis prvákov. Zápis sa uskutoãnil v piatok
8.2. a v sobotu 9.2. 2008. Sme skôr v˘nimkou medzi ‰kolami, pretoÏe len na máloktor˘ch ‰kolách b˘va zápis aj v sobotu. Príprave a
priebehu zápisu venovali na‰e pani uãiteºky veºkú pozornosÈ.
Pote‰ilo nás, Ïe deti, rodiãia aj starí rodiãia boli spokojní.
Do I. roãníka sa zapísalo 55 detí, ale niektoré si e‰te predæÏia pobyt
v materskej ‰kole. V‰etci boli na zápis pripravení, vyobliekaní,
dokonca dvaja chlapci boli úplne perfektní – mali oblek a viazanku.
UÏ teraz sa te‰íme na na‰ich budúcich prvákov.
19.2. sa uskutoãnil halov˘ turnaj vo futbale Ïiakov I. stupÀa. V
prvej kategórii zvíÈazili Ïiaci I.B a v druhej kategórii Ïiaci III.B
triedy. Turnaj mal vysokú úroveÀ. Te‰ili sa v‰etci zúãastnení aj pani
uãiteºky I. stupÀa.
V t˘Ïdni od 11.2. do 15.2.2008 sme mali na ‰kole in‰talovanú
interaktívnu v˘stavu- -Zvodné kvapaliny, vedecké divadielko - Ako
udrÏaÈ telesá v pokoji, vzdelávaciu hru – Potápaã a tvorivú dieºÀu Naão je kozmonautom Archimedov zákon. Tento podporn˘ program pre základné ‰koly – SCHOLA LUDUS, realizovan˘ cez centrum pre podporu v˘chovy k vede mal veºk˘ úspech.
Hneì po jarn˘ch prázdninách odchádza 20 Ïiakov na lyÏiarsky
kurz. S organizovaním kurzu zo strany rodiãov a Ïiakov máme ãím
ìalej t˘m väã‰í problém. Najprv sa Ïiaci prihlásia, potom sa
odhlásia a máme tak˘ dojem, Ïe viac chceme pre deti robiÈ my, ako
je ich záujem.
6.3. a 26.3.2008 Ïiaci I. stupÀa nav‰tívia dopravné ihrisko
v Galante. Precviãia a doplnia si vedomosti z dopravnej v˘chovy.
Od 10.3. do 14.3.2008 získajú Ïiaci na plaveckom v˘cviku
plaveckú gramotnosÈ.
Po 15. marci sa deviataci dozvedia v˘sledky testovania.
17.3.2008 nav‰tívia Ïiaci II. stupÀa v KD divadielko Bolka
Polívku.
Po veºkonoãn˘ch prázdninách – 20.3.-25.3. 2008 musia deviataci odovzdaÈ prihlá‰ky na ìal‰ie ‰túdium.
Medzit˘m nás e‰te ãakajú rôzne súÈaÏe a olympiády. Prihlásili
sme sa tieÏ do ‰portovej súÈaÏe ªah‰ie to ide.
V polovici marca by sme chceli zaãaÈ s kurzom
spoloãenského tanca a správania sa pre Ïiakov
7., 8. a 9. roãníkov.

KeìÏe s prístavbou a prestavbou ‰koly to nie je také ºahké – eurofondy pre ‰koly v Bratislavskom kraji sú nedostupné, rozhodli sme
sa na starej ‰kole zrekon‰truovaÈ chlapãenské hygienické zariadenie.
·kola v rozpoãte túto rekon‰trukciu nemala. Na nákladoch spojen˘ch s rekon‰trukciou sa podieºa zriaìovateº Obecn˘ úrad
Bernolákovo a pán starosta Ing. ªubomír Poór, ‰kola, sponzormi sú
manÏelia Tvaro‰koví a boli by sme radi, keby aj vy, milí rodiãia.
Finanãnú ãiastku môÏete odovzdaÈ prostredníctvom triednych
uãiteºov alebo na ãíslo úãtu: Základná ‰kola Bernolákovo
2621812190/1100.
V‰etk˘m rodiãom, star˘m rodiãom, priateºom ‰koly oznamujeme, Ïe 3. apríla 2008 sa v kultúrnom dome o 17.00 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 ìal‰ie staré lavice, stoly,
rekon‰truovaÈ ìal‰ie hygienické zariadenia, dopæÀaÈ pomôcky.
NezaloÏte preto tlaãivá, ktoré vám priniesli Ïiaci, nájdite si
trochu ãasu na ich vyplnenie a poslanie, prípadne ich vráÈte
vyplnené do ‰koly a my ich odo‰leme na príslu‰n˘ daÀov˘ úrad.
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
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2% pre Rodiãovské zdruÏenie pri
Materskej ‰kole v Bernolákove
Milí rodiãia, ëAKUJEME
ktorí
prispeli
v‰etk˘m,
dvoma percentami z dane za
rok 2006 Rodiãovskému
zdruÏeniu pri Materskej
‰kole v Bernolákove.
Kde sa pouÏili minuloroãné
2% z va‰ich daní?
Pre na‰e deti v materskej
‰kole sme zakúpili uãebné
pomôcky, urãené na rozvoj
citovej oblasti detí – detskú
kuchynku so zariadením a
kaderníctvo do novootvorenej triedy - v hodnote
19 000 Sk.

nym organizáciám, ktoré sú
za
verejnozaloÏené
prospe‰n˘m úãelom, napr.
v oblasti ‰kolstva, zdravia,
sociálnej pomoci, vzdelávania a ‰portu ãi ochrany ºudsk˘ch práv a Ïivotného
prostredia.
Financie získané z 2% sa
stali v˘znamnou zloÏkou
ná‰ho rozpoãtu. Z tejto sumy
môÏeme financovaÈ náklady
spojené s projektom „·kola
podporujúca zdravie“,
umoÏníme deÈom preÏívaÈ krásne chvíle na
rôznych akciách
(karneval, MDD, aka-

zábavu, ale aby sme ich
nauãili základom dopravnej
v˘chovy. Chceme vybudovaÈ
chodník na kolobeÏkovanie
a nakúpiÈ kolobeÏky.
Postup je jednoduch˘ a veríme, Ïe nikoho z vás nadmerne nezaÈaÏí:
Do
30.
marca
2008
(právnické osoby), resp. do

30. apríla 2008 (zamestnanci) je moÏné presmerovaÈ 2%
z va‰ich daní na konto ná‰ho
obãianskeho zdruÏenia.
Tlaãivá daÀov˘ch priznaní
za rok 2007 pre právnické a
fyzické osoby uÏ obsahujú
potrebné kolónky, do ktor˘ch
vyplníte nasledovné údaje:
Názov organizácie:
Rodiãovské zdruÏenie pri
Materskej ‰kole
v Bernolákove
Komenského 1, 900 27
Bernolákovo
Právna forma:
Obãianske zdruÏenie
IâO*: 308 542 70
*IâO prijímateºa sa do
kolóniek vypisuje zºava
ëal‰ie informácie, podrobnosti ãi postup jednotliv˘ch
krokov sa dozviete v Materskej ‰kole, Komenského
1, Bernolákovo alebo na
internetovej adrese:
http://www.rozhodni.sk/.
Za trpezlivosÈ pri administratívnych úkonoch a prejavenú dôveru Vám ìakujeme!

Lujza Gajdo‰ová a ãlenovia
Rodiãovského zdruÏenia pri
Materskej ‰kole v Bernolákovo
a v‰etci ‰kôlkári.

Milí priaznivci na‰ej materskej ‰koly,
na‰e obãianske zdruÏenie sa
i tento rok s dôverou obracia
na vás - rodiãov detí nav‰tevujúcich Materskú ‰kolu
v Bernolákove, ale i na jednotlivcov, organizácie a
in‰titúcie pôsobiace v na‰ej
obci a v blízkom okolí.
Práve teraz pri‰iel ãas, keì
kaÏd˘ z nás, v rámci svojich
moÏností, môÏe pomôcÈ
získaÈ finanãné prostriedky
pre na‰e obãianske zdruÏenie.
P˘tate sa ako?
Zákon o daniach z príjmov
umoÏÀuje poukázaÈ ãasÈ
zaplatenej dane mimovlád-
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démia)
a
v˘letoch
(náv‰teva divadla, v˘lety
do prírody).
Ak máte záujem rozvinúÈ my‰lienku vy‰‰ej
kvality vzdelávania a
v˘chovy pre v‰etky deti
v na‰ej materskej ‰kole,
môÏete podporiÈ na‰e
úsilie. Oslovte svojich
najbliÏ‰ích, rodinn˘ch
príslu‰níkov, priateºov,
známych, kamarátov,
susedov, v‰etk˘ch, koho
poznáte, aby na‰e-va‰e
obãianske
zdruÏenie
podporili svojimi 2%mi.
Peniaze pouÏijeme prioritne na dobudovanie
dvora, aby na‰im deÈom
slúÏil nielen na hranie a

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 za rok 2006.
ZároveÀ oznamujeme, Ïe Obãianske zdruÏenie Toma
Sawyera v Bernolákove – IâO 31769781 je opätovne zaregistrované v Notárskej komore 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,
umeleck˘ch a ‰portov˘ch aktivít.
âíslo úãtu Obãianskeho zdruÏenia Toma Sawyera:
Slovenská sporiteºÀa 11457962/0900.

Miestny spolok
Slovenského ãerveného kríÏa
MS SâK v Bernolákove je najstar‰ím spolkom a ão do poãtu
ãlenov aj najpoãetnej‰ím. K 31. 12.2007 mal ná‰ spolok 461
ãlenov. Na‰ou kaÏdoroãnou snahou je získavanie nov˘ch
ãlenov hlavne z radov mládeÏe.
Z funkcie predsedníãky MS SâK odstúpila pani Zorka
Pipí‰ková, ktorá obetavo, s dobr˘mi nápadmi, s láskou
a odu‰evnením viedla tento spolok viac ako dvadsaÈ rokov.
Za jej prácu sme sa poìakovali na zhromaÏdení na‰ich ãlenov 4. marca 2007.
Od toho ãasu pracovalo predsedníctvo v pozmenenom
zloÏení. Malo 9 ãlenov a pani Mária Nagyová ako podpredsedníãka MS SâK bola poverení predsedníctvom zastupovaÈ spolok pri rôznych príleÏitostiach. Spolu s predsedníctvom pracovalo aj 17 desiatkarok.
Jednou z prvorad˘ch aktivít ná‰ho spolku je
bezpríspevkové darcovstvo krvi. V roku 2007 sme zorganizovali tri odbery, na ktor˘ch sa zúãastnilo 175 darcov, z toho
bolo 9 prvodarcov. Na odberoch sa zúãastÀujú aj darcovia
krvi z Chorvátskeho Grobu, ktor˘ch bolo 14. Na odbery krvi
vyuÏívame uÏ niekoºko rokov mobilnú odberové jednotku.
Odbery sa robili v Kultúrnom dome v Bernolákove.
S odberom krvi mobilnou odberovou jednotkou sme spokojní, vy‰etrenie darcov i odbery sú r˘chle, personál je vzorn˘ a
ohºadupln˘. Pre darcov sme robili po odbere pohostenie –
darcovia dostávajú 60,- Sk kupón na nákup potravín a na základe predloÏeného projektu dostávame od obecného úradu
35,- Sk na darcu.
DrÏiteºov plakiet profesora Jánskeho prijíma kaÏdoroãne aj
starosta obce Ing. Poór. V roku 2007 túto plaketu získali
3 bezpríspevkoví darcovia krvi a prijatie u starostu zorganizujeme v tomto roku.
Sociálna oblasÈ
V roku 2007 sme z na‰ich finanãn˘ch prostriedkov poskytli
jednu sociálnu v˘pomoc vo v˘‰ke 1000,- Sk.
Pri príleÏitosti Mesiaca úcty k star‰ím sme v kultúrnom dobe
pripravili slávnostné posedenie, ktoré bolo spojené aj
s 55. v˘roãím zaloÏenia MS SâK v Bernolákove.
V decembri ãlenky predsedníctva nav‰tívili na‰ich 6 spoluobãanov v Domove dôchodcov v Stupave. KaÏd˘ z nich
dostal froté osu‰ku, hygienické potreby a vianoãn˘ balíãek
s peãivom a ovocím. Vianoãné peãivo piekli na‰e ãlenky.
Ostatné aktivity
V tomto roku sme nav‰tívili ‰tyroch na‰ich spoluobãanov,
ktorí sa doÏili v˘znamn˘ch Ïivotn˘ch jubileí – 90 rokov.
Darovali sme im kyticu a darãekov˘ balíãek.
Na jar sme sa rozlúãili s na‰ím dlhoroãn˘m ãlenom pánom Jozefom Tureniãom.
Vo v˘vesnej skrinke ná‰ho spolku informujeme o na‰ich
aktivitách. Kroniku spolku veºmi zodpovedne robí Ing. Vierka
Kováãová.
KaÏdoroãne pripravujeme tombolu, ktorá je súãasÈou zhromaÏdenia ãlenov. Jej príprava sa nám darí vìaka príspevkom
na‰ich ãlenov, ale aj vìaka sponzorom.
UÏ dlhé roky vyberáme za roãnú známku 30,- Sk, z ãoho
polovicu odvádzame Územnému spolku SâK.
ëakujeme v‰etk˘m na‰im ãlenom za ich dobro voºnú a
obetavú prácu, za vernosÈ ãervenokríÏskym ideám, za to, Ïe
vìaka vám môÏeme pomáhaÈ v‰ade tam, kde je to potrebné.
Predsedníctvo
MS SâK v Bernolákove

Organizácia zdravotne
postihnut˘ch NÁDEJ
v Bernolákove
V tomto príspevku by sme vás chceli poinformovaÈ o na‰ich
posledn˘ch aktivitách v roku 2007.
• 22. novembra sme zorganizovali zájazd na divadelné predstavenie „Cimbelyn“ do Trnavy.
• 9. decembra sme usporiadali na‰e tradiãné mikulá‰skovianoãné posedenie , na ktorom sa zúãastnili pán starosta Ing.
Poór, zástupca starostu JUDr. Beãica a pani Jurãová za sociálnu komisiu. KaÏd˘ prítomn˘ dostal mal˘ darãek a dobrá nálada bola aj pri losovaní tomboly.
• Touto cestou by som sa chcela poìakovaÈ na‰im sponzorom, ktorí nám ãi uÏ finanãne alebo darãekmi prispeli do
tomboly alebo na obãerstvenie. Sú to firmy KFB Control
Bernolákovo, Elektroãas, Camino Pub, Kaderníctvo AëA,
Pánske kaderníctvo p. Donáthová, Kozmetika p. Luknárová,
p. JadroÀ, p. Ing. Popluhár, p. BaláÏ - stolárstvo, fy PROOVO, p. Jezberová, Potraviny p. Vi‰váderová, Potraviny p.
Macháãková, Papiernictvo p. Jáno‰íková, p. Malochová, fy
SMC Priemyselná automatizácia Bratislava, Ing. Matej
Biskupiã, p. Odnechta, p. Lis˘, Re‰taurácia Park, p. Valéria
Buzgoviãová z Chorvátskeho Grobu, p. Ga‰paroviãová,
Potraviny Katka, OcÚ Chorvátsky Grob a Poºnohospodárske
druÏstvo.
• 15. decembra sme znova cestovali na nádherné divadelné
predstavenie do Trnavy pod názvom „Zázraãná noc“, ktoré
na‰tudovali mladí z farského spoloãenstva z Dechtíc.
• ëakujeme ná‰mu obecnému úradu, hlavne p. starostovi
Ing. Poórovi, za finanãné príspevky, ktoré nám poskytuje na
úhradu autobusu pri na‰ich zájazdoch. Je to veºká pomoc pre
na‰ich zdravotne postihnut˘ch ãlenov. ëakujeme aj JUDr.
Beãicovi a ostatn˘m pracovníkom OcÚ za ich pomoc na‰ej
organizácii.
• ëalej si Vás dovolíme oboznámiÈ s niektor˘mi na‰imi
plánovan˘mi akciami v roku 2008.
- Na 17. mája pripravujeme taneãné majálesové popoludnie
s hudobnou skupinou Spektrum, na ktoré poz˘vame v‰etk˘ch
obãanov Bernolákova.
- V júni by sme chceli zorganizovaÈ rekreaãn˘ pobyt
v Tatrách.
- V auguste chceme urobiÈ malé ‰portové hry spojené
s opekaním.
- Na september, prípadne október, máme naplánovan˘ rehabilitaãn˘ pobyt.
- Okrem toho plánujeme zájazdy na divadelné predstavenia
a poznávací zájazd.
- Jedenkrát v mesiaci budeme vykonávaÈ meranie tlaku krvi
a cukru v krvi.
Budeme veºmi radi, ak sa na na‰ich podujatiach budete
zúãastÀovaÈ.
Privítali by sme, ak by do na‰ej organizácie rodiãia prihlásili
svoje zdravotne postihnuté deti, nemusia to byÈ len deti
s telesn˘m postihnutím, aby sme mohli aj pre ne pripravovaÈ
rôzne akcie.

Bernolákovo dÀa 17. 02. 2008
Anna Ballayová
predsedníãka OZP Nádej
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Na‰im dôchodcom

âas r˘chlo letí, vianoãné chvíle lásky a pokoja sú uÏ
minulosÈou, ale v srdciach nám ostali krásne spomienky. Hoci
je len zaãiatok roka, vedenie Obãianskeho zdruÏenia Klub
dôchodcov Bernolákovo uÏ zabezpeãilo tieto podujatia:
19. 1. 2008 – posedenie pri dychovej hudbe na Vajnorskej ul.
v Bratislave, ktorého sa zúãastnilo 45 ãlenov,
5.2.2008 – náv‰teva „Babskej“ zábavy v Kultúrnom dome
v Slovenskom Grobe za úãasti 45 ãlenov,
9.2.2008 – sa konala v˘roãná ãlenská schôdza OZ KDB, na
ktorej bolo zvolené nové vedenie a predseda klubu.
Úãastníkov VâS pozdravili a rokovanie spríjemnili:
- Mirko Nagy, ktor˘ predniesol báseÀ,
- Ïiaci ZU· - klavíristka D. Dani‰ová a gitarista ·. Danko pod
vedením p. uã. Mgr. Lucie Bo‰kovej,
- spevokol „âeklisanky“ pod vedením p. uã. Eugénie
Sklenkovej,
- „Grécky tanec“ tancoval taneãn˘ súbor Niagara pod vedením
p. uã. K. Koporcovej
Do v˘boru klubu, v ktorom je evidovan˘ch 276 platiacich ãlenov bolo navrhnut˘ch a jednomyseºne zvolen˘ch
11 ãlenov v tomto zloÏení: p. Baìurová Anna, p. Barkolová
AlÏbeta, p. Guldanová AlÏbeta, p. Grebeãiová Helena,
p. Hanicová Terézia, p. Kinãe‰ová Eva, p. Kováãová Mária,
p. Nagyová Magda, p. Rakická Helena, p. Valãeková Kornélia,
p. Vareãková Terézia.
Za desiatkarky boli navrhnuté a zvolené panie:
Buzgoviãová Eva, Káãerová AlÏbeta, Piterová Erika.
Za novú predsedníãku OZ KDB bola zvolená p.Terézia
Vareãková. Poìakovala za dlhoroãnú obetavú prácu doteraj‰ej
predsedníãke p.AlÏbete Guldanovej, ktorá sa tejto funkcie
vzdala. V˘bor klubu viedla od roku l999 a naìalej bude
pomáhaÈ plniÈ úlohy klubu ako ãlenka v˘boru. TieÏ poìakovala
kvietkom a malou keramikou v‰etk˘m ãlenkám v˘boru za
veºkú snahu a aktivitu, mnoho síl a voºného ãasu, ktor˘ klubu
nezi‰tne venovali.
S plánom aktivít klubu v roku 2008 oboznámila ãlenov p. T. Vareãková. Informovala, Ïe vedenie klubu bude
pokraãovaÈ v t˘ch aktivitách, ktoré boli úspe‰né, o ktoré bol
najväã‰í záujem.

Aktivity Slovenského zväzu
záhradkárov v Bernolákove
V novembri minulého roka si záhradkári v Bernolákove na slávnostnej schôdzi pripomenuli 70. v˘roãie organizovaného záhradkárstva
v na‰ej obci. Schôdze sa zúãastnil predseda RV SZZ (Republikov˘ v˘bor
Slovenského zväzu záhradkárov) profesor Ivan Hriãovsk˘, ktor˘ bol
svojimi vedomosÈami a záhradkárskymi radami veºk˘m prínosom.
Odpovedal na otázky záhradkárov na témy pestovania zeleniny, ovocia,
‰ºachtenia drevín a mnohé ìal‰ie. Prítomn˘ bol aj dr. Juraj Korãek,
tajomník RV SZZ.
V t˘chto dÀoch pripravujeme jubilejnú 20. v˘stavu vín, ktorá sa
uskutoãní dÀa 5.apríla 2008 (sobota) v Kultúrnom dome v Bernolákove
v ãase od 14.00 do 22.00 hod, vstupné 100 sk. Na poãúvanie bude hraÈ
Ïivá hudba.
Vzorky vín na v˘stavu budeme odoberaÈ v Klube dôchodcov
v Bernolákove dÀa 21.marca (piatok) od 17.00 do 20.00 hod a dÀa
22.marca (sobota) od 17.00 do 20.00 hod. V˘robcovia vín môÏu do
súÈaÏe priniesÈ biele, ruÏové a ãervené vína hroznové. TieÏ môÏu
priniesÈ aj vína ovocné. Z kaÏdej vzorky je potrebné dodaÈ 2 fºa‰e vína
s obsahom minimálne 0,75l.
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Podºa moÏností a podºa v˘‰ky finanãn˘ch prostriedkov, ktoré budeme maÈ k dispozícii chceme zoznam podujatí
roz‰íriÈ. Okrem iného plánujeme
- navrhnúÈ zriadenie Rady seniorov z ãlenov KD ako poradného
zboru starostu obce,
- súÈaÏné podujatie Z receptov na‰ich star˘ch mám,
- organizovaÈ 2 poznávacie zájazdy /ViedeÀ alebo Morava,
alebo Tatry-Zakopané/,
- prvú náv‰tevu divad.predstavenia v tomto roku zabezpeãiÈ
v novej budove SND /podarilo sa nám zabezpeãiÈ náv‰tevu
divad. predst. Trojkráºov˘ veãer l4.3.2008/.
- 12.4.2008 nav‰tívime v Dome kultúry Pezinok Prehliadku
folklórnych skupín malokarpatského regiónu, kde vystúpi aj
spevokol âeklisanky.
O podujatiach vás budeme pravidelne informovaÈ cestou miestneho rozhlasu a v tomto ãasopise. Radi privítame va‰e návrhy
na ìal‰ie aktivity, o ktoré je veºk˘ záujem. Opätovne poz˘vame
aj mlad‰ích dôchodcov, aby sa prihlásili do na‰ich radov.
Pote‰ili nás diskusné príspevky zástupcu starostu obce JUDr.
S. Beãicu a p. B. Jurãovej, predsedníãky komisie verejného poriadku a sociálnych veci, ktorí hovorili okrem iného aj o ãistení
âiernej vody, o pripravovanej zóne oddychu, v˘sadbe a
zatrávÀovaní nov˘ch plôch, rekon‰trukcii Z·, vybudovaní
kanalizácie, budovaní penziónu Pohoda, rekon‰trukcii chodníkov, o sociálnej práci v záujme obãanov obce.
Aj touto cestou ìakujeme sponzorom, ktorí nám veºmi
pomohli ãi uÏ finanãne, alebo materiálne uskutoãniÈ a spríjemniÈ podujatia, a to: obecnému úradu, najmä p. starostovi Ing.
ª.Poórovi, JUDr. S. Beãicovi predsedníãkam komisií OZ
p. B. Jurãovej a p .H. âernayovej, JRD v Chorvátskom Grobe,
SPoP· v Bernolákove, p .Mgr. E. Achbergerovej, p. V. Grofiãovej, p. A. Unterlenderovej, p. A. Macháãkovej, p. M. Malochovej, p. D. ·vardovej, p. Malochovi ml., Hydinárni PROOVO, p. V. Vi‰váderovej, manÏelom Vígla‰ovcom, p. M. Váro‰ovi, p. P. Guldanovi, a p. P. La‰‰uovi .
Pred ukonãením nám p. predsedníãka popriala, aby
v‰etky na‰e ìal‰ie dni plynuli v zdraví a spokojnosti, aby boli
plné slnka a pohody.
Na záver bola k nahliadnutiu poskytnutá kronika
klubu, ktorú vedie. p. K. Valãeková, podané obãerstvenie a do
tanca a na poãúvanie hral p. M. Váro‰.
Te‰íme sa na va‰u úãasÈ pri podujatiach poriadan˘ch
klubom.
Za vedenie OZ KDB
T. Hanicová, T. Vareãková
Vzorky vín musia byÈ oznaãené nasledovn˘mi údajmi:
Názov odrody - Roãník - Prívlastok (ak je) - Kategória (podºa obsahu
cukru) - Meno a adresa v˘robcu
Vína budú hodnotené 100-bodov˘m systémom O.I.V. Odborná
degustácia sa bude konaÈ dÀa 26.marca 2008. Odovzdanie diplomov sa
uskutoãní na verejnej ochutnávke vín.
SúãasÈou v˘stavy bude aj praktická ukáÏka fúkania skla a v˘stava
sklenen˘ch v˘robkov s moÏnosÈou ich zakúpenia.
V˘bor ZO SZZ a organizaãn˘ v˘bor v˘stavy touto cestou poz˘va
v‰etk˘ch milovníkov vín na na‰u jubilejnú v˘stavu. Je to krásna
spoloãenská akcia v na‰ej obci - tak ju hodnotia úãastníci predchádzajúcich v˘stav.
Hodnotiaca ãlenská schôdza ZO SZZ sa uskutoãní dÀa 16.marca
2008 (nedeºa) o 14.00 hod v Kultúrnom dome v Bernolákove. ÚãasÈ
opäÈ prisºúbil aj predseda RV SZZ profesor Ivan Hriãovsk˘, ktor˘
ochotne odpovie na otázky a urobí krátku predná‰ku. Schôdze sa môÏu
zúãastniÈ aj záhradkári, ktorí nie sú organizovaní v SZZ. Na schôdzi si
môÏu prevziaÈ prihlá‰ku a zaplatia ãlensk˘ príspevok do SZZ.
Milan Slan˘
Predseda Základnej organizácie
Slovenského zväzu záhradkárov (ZO SZZ) v Bernolákove

VáÏení obãania
Bernolákova
Znova sa s dôverou obraciame na
vás, aby ste aj v tomto roku 2%
z daní za zdaÀovacie obdobie
2007 podporili opravu a dokonãenie re‰taurátorsk˘ch prác
na‰ich vzácnych kultúrnych pamiatok, Kaplnky sv. Anny a areál
Kostola sv. ·tefana Uhorského.
V exteriéri Kostola sv. ·tefana
Uhorského treba e‰te zrenovovaÈ
vstupnú bránu, murované oplotenie okolo kostola z juÏnej
a západnej strany a dokonãiÈ
murované oplotenie zo severnej
strany, kde bude osadená kríÏová
cesta. KaÏd˘ môÏe vidieÈ, ako sa
z roka na rok v‰etko na na‰ich
kultúrnych pamiatkach úspe‰ne
zveºaìuje a skrá‰ºuje aj vìaka
vám, ktorí nám poukazujete 2%
z va‰ich daní. V‰etky va‰e
príspevky na‰e zdruÏenie pouÏíva
na záchranu kultúrnych pamiatok.
Aj v Kaplnke sv. Anny, ktorá je
nám v‰etk˘m milá aj s jej krásnym
prostredím, je treba e‰te zre‰tau-

rovaÈ v interiéri dva boãné oltáre,
ktoré sú kultúrnou pamiatkou,
a barokovú kazateºÀu.
V exteriéri e‰te treba zre‰taurovaÈ
reliéf nad vstupom do kaplnky
a iluzórne okno.
Veríme, Ïe tieto na‰e vzácne
kultúrne pamiatky sú blízke vá‰mu
srdcu, sú na‰ou p˘chou, a Ïe
prispejete 2% daní na ich
dokonãenie,
aby
sme
ich
spoloãn˘m prispením zachránili
pre budúce generácie.
âlenovia rady
obãianskeho zdruÏenia.
Údaje o prijímateºovi:
Obchodné meno:
ZdruÏenie záchrany kultúrnych
pamiatok v Bernolákove
Právna forma:
obãianske zdruÏenie
IâO:
30850207
Sídlo:
Bernolákova 24,
900 27 Bernolákovo

OBâIANSKE ZDRUÎENIA V BERNOLÁKOVE
V minulom ãísle ãasopisu Bernolák sme uverejnili obãianske zdruÏenia pôsobiace v
na‰ej obci. Po uverejnení sme boli upozornení, Ïe ná‰ zoznam nie je úpln˘.
Z tohto dôvodu uverejÀujeme v‰etky registrované obãianske zdruÏenia podºa aktuálneho stavu REGISTRA OBâIANSKYCH ZDRUÎENÍ, ktoré sme získali z portálu
http://portal.ives.sk/registre/startoz.do Túto sluÏbu zabezpeãuje Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy, DrieÀová 22, 826 86 Bratislava 29)
NÁZOV ZDRUÎENIA
Poºovnícke zdruÏenie Svätá Diana
Deti milénia
KresÈanské centrum Útoãi‰te
Bernolákovo
Nádej det"
Prístav
Rodiãovské zdruÏenie pri Materskej
AWO SK
EURÓPIUM
‰kole v Bernolákove
Futbalov˘
klub
BALISTON
Rodiãovské zdruÏenie pri SPoP·
Bernolákovo
Bernolákovo
Klub bernolákovsk˘ch podnikateºov
Slovensk˘ v˘bor Pierra de Coubertina
·portov˘ klub AQUATICA
Klub chovateºov ãínskych chocholat˘ch psov
·portov˘ klub stavaãov
·portov˘ klub VATEK
Klub chovateºov collií, sheltií a welsh
corgi
·portov˘ klub Vega
Klub dôchodcov Bernolákovo
Svojpomocné dobroãinné zdruÏenie
Klub Strednej poºnohospodárskej a
Betezda
priemyselnej ‰koly Bernolákovo
Tandem
Kynologick˘ klub Bernolákovo
ZdruÏenie obãanov Bernolákova
LyÏiarsko-tenisov˘ a turistick˘ klub
ZdruÏenie rodiãov a priateºov Ïiakov
Bernolákovo
Základnej ‰koly Bernolákovo Manna Ministry
·koláãik
ZdruÏenie vlastníkov pozemkov Obãania za lep‰iu spoloãnosÈ
Obãianske zdruÏenie BODKA
Bernolákovo
Obãianske zdruÏenie Kvetinka
ZdruÏenie záchrany cirkevn˘ch pamiatok v Bernolákove
Obãianske zdruÏenie Rozvoj Hru‰Èové
ZdruÏenie záujemcov o mechanizáciu
Obãianske zdruÏenie Toma Sawyera
a komunálnu techniku
Organizácia zdravotne postihnut˘ch
NÁDEJ

Nerob in˘m to - ão nechce‰,
aby iní robili tebe..
V˘chova detí a mládeÏe je skutoãne zloÏit˘ proces. Treba
veºa porozumenia a tolerancie. Buìme si v‰ak istí, Ïe
správne vedenie detí od maliãka aÏ po hranice
dospelosti sa nám zúroãí v ãase, keì mladá generácia
preberie po nás do svojich rúk kormidlo spoloãnosti.
Citov˘ Ïivot ãloveka sa zaãína formovaÈ v útlom detstve.
Tie záÏitky, ktoré poznamenali ná‰ citov˘ Ïivot v detstve,
si nesieme do dospelosti. V dne‰nej uponáhºanej dobe sa
sústreìujeme natoºko na povinnosti, Ïe si nenájdeme ãas
jeden pre druhého, ba ão je najhor‰ie – ani ãas na
vypoãutie svojich detí. Psychológovia varujú, Ïe ºudstvo
trpí chronick˘m deficitom lásky.
Ak je rodiã ochotn˘ sadnúÈ si na okraj detskej postele,
prejaví t˘m dieÈaÈu lásku, ale tieÏ i pozornosÈ a pocit
bezpeãia. Takáto vzájomná blízkosÈ obohacuje nielen
dieÈa, ale i rodiãa. Ak dospelí nepochopia zmysel Ïivota
a budú sa pachtiÈ za bohatstvom, krivdiÈ in˘m a niãiÈ
svoje prostredie, nemôÏu ãakaÈ od svojich detí iné správanie.
KdeÏe je ten zápal, ão sme mali pre obyãajné zbieranie
známok, odznakov, pohºadníc... Dnes opantávajú
mládeÏ rôzne „hry a zábavky“. Prichádzajú k nám z
ìalekej cudziny a sú veºmi vzdialené na‰ej mentalite.
Prichádzajú zo spoloãnosti, kde hry a zábava prezentujú
násilie, bezohºadnosÈ a krutosÈ, hoci aj pod rú‰kom
rozprávok a zdanlivo ne‰kodn˘ch príbehov. Následky
t˘chto skutoãností pociÈujeme aj v na‰ej obci... Îiaº, tí
na‰i spoluobãania, ktorí sa zo spomínan˘ch príãin nevmestia do svojej koÏe, nám znepríjemÀujú Ïivot a ãasto
nás i zarmucujú. Aká veºká v‰tepená zatrpknutosÈ je v
t˘ch, ktorí nenechajú na pokoji ani m⁄tvych na cintoríne?! Kde sú rodiãia t˘chto nespratn˘ch ratolestí, Ïe to
„dopustia“?! „Nerob inému to, ão nechce‰, aby iní robili
tebe“ je tou ãasÈou „zlatého pravidla Biblie“, ktorá sa
t˘ka „vandalov“, av‰ak pokraãovanie „... ão chce‰, aby
iní robili tebe – rob aj ty in˘m“ je v˘zvou pre rodiãov i
star˘ch rodiãov a vychovávateºov.
Genialita v˘chovy nespoãíva v tom, Ïe pridávame
dieÈaÈu veci, ktoré mu ch˘bajú, ale v tom, Ïe dokáÏeme
vidieÈ a odhaliÈ to krásne, ão sa skr˘va vo vnútri kaÏdého
ãloveka.
Názorne nám to naznaãuje tento zamysleniahodn˘
príbeh:
V blízkosti dielne istého sochára b˘vala rodina s mal˘m
chlapcom. Ten zo zvedavosti raz vo‰iel do dielne a
zbadal tam obrovskú skalu. O dva mesiace neskôr sa
opäÈ zatúlal do dielne a na jej mieste videl stáÈ krásne
vytesaného koÀa. Sp˘tal sa preto umelca priamo – ako to
vedia len deti: „Odkiaº si vedel, Ïe vo vnútri skaly je
ukryt˘ tak˘ krásny kôÀ?“
Bola to hlboká pravda, pretoÏe kôÀ v skutoãnosti jestvoval vo vnútri kameÀa. Umelecká schopnosÈ sochára bola
práve v tom, Ïe dokázal v beztvarej hmote vidieÈ koÀa.
Svojím dlátom kameÀ postupne oãisÈoval od v‰etkého
prebytoãného, aby ukázal ideálneho koÀa, ktor˘ sa v
skale skr˘val. Umelec dokázal vidieÈ dovnútra. Videl, ão
nikto in˘ nevidel.
Majme na pamäti, Ïe kaÏd˘ dobr˘ rodiã a skúsen˘
vychovávateº dokáÏe vytu‰iÈ, aké duchovné bytosti sa
skr˘vajú v deÈoch, ktoré sú im zverené.

BoÏena Jurãová
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Spoločenské rubrika

Prišli na svet

Filip ·tefanka
Jakob Jan Franka
Karin Miku‰ová
Melánia Hudeková

December- Február

Michael Budovsk˘
Oliver Brnick˘
Timon Jung
Michael Frederick Fink
/r.2006/

Svoje áno” si povedali
”
Erich Novotn˘ a Îofia DiÀová

Linda Vanková

Róbert Miku‰ a Martina Garanãovská
Pavel Toseck˘ a Mária Káãerová

Simon Pavloviã

Simona Frindrichová
Erik Gál /r. 2006/

VITAJTE MEDZI NAMI !

Radovan Bauer a Hana Sikhartová
Ondrej Koporec a Mária Tureniãová
Michael Fitzgerald Fink a Jana
ReÏÀáková /r.2006/

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

Slávnostn˘ zápis detí
DÀa 26. januára sa v novej obradnej sieni obce uskutoãnila slávnosÈ
uvítania novorodeniatok do Ïivota,
ktoré je spojené so slávnostn˘m zápisom do pamätnej knihy obce.
Starosta obce zablahoÏelal rodiãom k
narodeniu ich detí, poprial im veºa
trpezlivosti pri ich v˘chove a odovzdal im mal˘ darãek spolu s finanãn˘m príspevkom. Zápisu sa
zúãastnilo 12 rodiãov spolu so svojimi deÈmi.
M. Nagyová

Naši jubilanti

DECEMBER
Magdaléna Sená‰iová
Zdenka Îováková
Ing. ·tefan Hlaváã
Anna Bor‰ová
·tefan Vesel˘
Anton Kalivoda
Etela Bure‰ová
·tefánia Sakalá‰ová
Anton Guldán
Mária Vetríková
Ján Navara
Libu‰e DaÀová
Anna Kováãová

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

Január
Ing. Emília Pele‰ová
Elena Navarová
AlÏbeta Kastlová
Karol Kováã
Mária Kováãová
Terézia Barkolová
ªudmila GaÏová
Iordana Nikolova Djongová
Mária Prochászková

70
70
70
70
75
75
80
85
98

FEBRUÁR
Anna MóÏiová
Vlasta Lipovská
Franti‰ek Matu‰
AlÏbeta Reingráberová
Júlia Horváthová
Franti‰ek âaputa
Mária Kováãová
MVDr. Jozef Sokol

70
70
70
75
80
80
85
85

Odišli na večný
odpočinok

V·ETK¯M JUBILANTOM
SRDEâNE BLAHOÎELÁME!

Slávnostné prijatie
jubilantov
DÀa 26.1.2008 prijal starosta obce
v novej obradnej sieni jubilantov
na‰ej obce, ktorí sa k 31.12.2007
doÏili 85 rokov a nad 90 rokov.
Pozvanie na zápis do pamätnej knihy
obce prijali 4 jubilantky:
85-roãné: Anna Kollárová, Zuzana
Kalavská a Anna ·imová, zápisu sa
zúãastnila aj pani Vilma Bo‰ková,
ktorá oslávila 94. narodeniny.

Tá rana v srdci stále bolí,
a nikdy sa nezahojí.
Aj keì nie si medzi nami,
v na‰ich srdciach stále Ïije‰ s nami.
DÀa 20.1.2008 uplynul rok, ão nás navÏdy
opustila na‰a drahá mamiãka a babiãka

Gizela KurÀavová

RuÏena Bystranová
Du‰an Janãula
Ján Kemp
Michal Kocka
Ján Va‰ica
Jozef Grosschmidt
Ondrej Lalík

âESË ICH PAMIATKE!

Poìakovanie
ëakujeme v‰etk˘m príbuzn˘m priateºom a známym
za úãasÈ na poslednej rozlúãke s na‰ím drah˘m

JoÏkom Grosschmidtom,
za úprimné slová sústrasti
a kvetinové dary.

Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

Smútiaca rodina
S láskou spomína celá rodina
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88
61
69
22
68
66
87

Oznamy / Inzercia

AUTOŠKOLA
Radovan Hanic

Vodičský kurz
skupiny A a B

Mestské kultúrne stredisko
Nám. 1. mája 2, Senec
Tel.:

0905 277 140
0911 277 140

Antalíková Darina – tel.č.

0907 16 25 69 alebo 459994 496

Ponúkam:
- poistenie nehnuteºnosti, a to:
domov, domácností, bytov v osobnom vlastníctve a chát,
- poistenie áut,
- poistenie detí a balík Ïivotného úrazového poistenia
len za 162,- Sk/ mesaãne.

Peniaze pre
každého
Rýchle a dostupné pôžičky
pre zamestnaných
od 6 tis. do 60 tis. bez ručiteľa
Mesačné splátky!
tel: 0904 999 510
mail: 6000-160000@azet.sk
www.profireal.sk

Hľadáme tanečného partnera
- začiatočníka
pre latinskoamerické
a štandardné tance.
vek: 10-12 rokov.
tel.: 0911 881 118
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âeklís – Bernolákovo

Osvetlenie
Kostola
sv. ·tefana
Uhorského

Tesne pr ed Vianocami minulého r oka bolo uvedené do
skú‰obnej pr evádzky osvet lenie
Kost ola sv. ·t efana Uhor ského.
Pr esnej‰ie povedané – jeho
juÏnej a západnej st r any.
Celkové osvet lenie kost ola je
plánované v dvoch et apách.
Ost áva t eda dokonãenie jeho
sever nej a v˘chodnej st r any.
Takét o ãlenenie bolo pot r ebné
kvôli obmedzen˘m finanãn˘m
pr ost r iedkom. Aut or om pr ojekt u Osvet lenie fasády r ímskokat olíckeho kost ola v Ber nolákove je I ng. Rast islav Seker ka; pr ojekt nasviet enia je
dielom anglickej fir my Thor n
Light ing CS spol. s r.o.
Kost ol sv. ·t efana Uhor ského je
dielo mimor iadnej kult úr nej,
st avit eºskej i duchovnej hodnot y a pr ávom pat r í medzi
Nár odné kult úr ne pamiat ky
Slovenska. Osvet lením sa pr ibliÏuje jeho mimor iadna hodnot a nielen obãanom Ber no-

lákova, ale aj okolit ˘ch obcí, a
v‰et k˘m, kt or í ão i len pr echádzajú okolo. My, obãania
Ber nolákova, môÏeme byÈ ozaj
hr dí na svoju minulosÈ , ale aj
súãasnú st ar ost livosÈ .
Poìakovanie za osvet lenie
pat r í mnoh˘m. I ng. Seker kovi
za bezplat ne vypr acovan˘ pr ojekt a dohºad nad jeho r ealizáciou, fir me Thor n Light ing CS
spol. s r. o. za bezplat n˘ pr ojekt
nasviet enia, obecnému úr adu
za podst at n˘ pr íspevok na
zakúpenie osvet ºovacích t elies,
ale aj záväzok hr adiÈ náklady
na elekt r ickú ener giu pot r ebnú
na pr evádzku.
PoìakovaÈ t r eba aj mnoh˘m
ìal‰ím, kt or ˘ch mená neuvádzam, ale bez pr ispenia
kt or ˘ch
by
t ot o
dielo
nevzniklo.
·tefan Rajec,
ãlen farskej rady

Redakčná rada informuje

DÀa 13. júna t. r. uplynie 60 rokov odvtedy, keì
obecné zastupiteºstvo svojím uznesením rozhodlo premenovaÈ na‰u obec âeklís na Bernolákovo. I‰lo o
rozhodnutie na poãesÈ spomienky na mladého farára
menom Bernolák, ktor˘ v rokoch 1787 aÏ 1791 pôsobil
na na‰ej fare. Tu uskutoãnil najväã‰iu ãasÈ práce pre
uzákonenie prvej spisovnej slovenãiny. Prácu mladého
farára si obãania veºmi váÏili. Kronika obce hodnotí
jeho pôsobenie takto „Chrám ãeklísky, vedºa fara a celá
obec chovajú pamätnú stopu jeho poÏehnaného Ïivota.
Svojím dielom a pôsobením stojí na poprednom mieste
v slovensk˘ch duchovn˘ch a národn˘ch dejinách.“
V na‰ej obci nastúpil ako kaplán ihneì po vysvätení za
kÀaza 17. 8. 1787.
Aby sa na v˘znamného národného buditeºa nezabudlo, dÀa 10. októbra 1937 bol slávnostne odhalen˘
pomník Antona Bernoláka v blízkosti r. k. kostola. Na
veºkolepej celonárodnej oslave sa zúãastnilo veºa vzácnych hostí tak svetsk˘ch ako i cirkevn˘ch, na ãele s ministersk˘m predsedom Dr. Milanom HodÏom. Bustu
odhalil okresn˘ náãelník Dr. Augustín Brychta, ktor˘
mal i slávnostn˘ prejav.
PripomeÀme si niekoºko skutoãností zo Ïivota slávneho slovenského buditeºa.
Narodil sa 3. októbra 1762 v Slanici na Orave.
Pochádzal zo známej zemianskej rodiny. ªudovú ‰kolu
nav‰tevoval v Slanici, potom v Námestove. Gymnázium
ukonãil v RuÏomberku. V bratislavskom seminári ‰tudoval dva roky poetiku a rétoriku a ìal‰ie dva roky filozofiu v Trnave. V rokoch 1784 – 1787 ‰tudoval teológiu
vo Viedni a v generálnom seminári v Bratislave. V lete
1791 odchádza z âeklísa do Trnavy, kde sa stáva tajomníkom arcibiskupskej kancelárie. V r. 1797 nastupuje na
faru do Nov˘ch Zámkov, kde dÀa 15. 1. 1813 zomiera.
Tu je aj je pochovan˘.
Vyslovujeme vìaku vtedaj‰iemu obecnému zastupiteºstvu za rozhodnutie premenovaÈ na‰u obec na
Bernolákovo, ãím vzdali hold ná‰mu v˘znamnému
národnému buditeºovi.
I ng. S. Er délyi

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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