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Ak niečo potrebujem vybaviť,
zistiť nielen v Bernolákove,
často to robím prostredníctvom
internetu. Veď aj obec
Bernolákovo má zriadenú inter-
netovú stránku (www.berno-
lakovo.sk). Stránka je už trochu
„okukaná“ a neaktuálna. Teda
aspoň pre mňa. Pre niekoho
iného možno ani nie. Internet
má svoju výhodu. Hľadanie

informácií je presné, rýchle
a efektívne.
Vždy keď niečo hľadám na
webovej stránke obce, presne
viem čo. Nezdržím sa na nej

dlhšie ako treba. Získam infor-
máciu a idem ďalej.
Ani neviem ako a prečo, ale
začiatkom nového roka som si
nostalgicky začala prezerať
archív časopisu Bernolák.
(Na internetovej stránke obce
je kompletný elektronický
archív nášho časopisu.)
Možno v tom bolo trochu nos-
talgie, či túžba zaspomínať si.
Prelistovala som si jednotlivé
vydania, prečítala úvodníky
aj plány, aj predvolebné sľuby,
aj predstavy o budúcnosti
Bernolákova.
Vracala som sa v čase.
Prečítala som sa do minulosti
Bernolákova. Až tu zrazu čítam,
že: „Nadišiel čas, keď RADA
obecného zastupiteľstva jedno-
myseľne, po vecných
diskusiách rozhodla vydávať
obecné noviny pod názvom
Bernolák.“ Jeho prvé číslo vyšlo
v apríli 1995.
Začala som spomínať. Nie na
rozhodnutia, plány, sľuby, infor-
mácie. Tých bolo za 15 rokov
od vydania prvého čísla naozaj
dosť.

Začala som spomínať na ľudí,
s ktorými som sa za 15 rokov
vydávania obecného časopisu
mala možnosť stretnúť.
Zoznámiť sa s nimi, spoznať
ich. Viesť s nimi rozhovory.
Niekedy nekonečné, niekedy
len informatívne, niekedy
úsmevné, niekedy veľmi vážne.
Presne také, ako boli články
v Bernoláku za tých dlhých 15
rokov.

Studená, dlhá, biela, ale aj krásna bola tohtoročná zima.
V našich končinách si je ťažko spomenúť, kedy sme mali takú
zimu, aby nedostala prívlastok pľačkanica. Počas tohtoročnej
zimy bolo v Bernolákove pľačkanice pomenej, ale zato mrzlo
a snežilo tak, že nám Tatranci závideli. Napriek tomu sa asi
väčšina z nás teší, že zima už len jemne cerí zúbky a jej mar-
cové mrazivé výčiny sú len jej labuťou piesňou. Veru odkedy
Dorotka rozdala vtáčikom píšťalky, už i vrabce na streche
čvirikajú, i keď ich je zjavne menej ako po minulé roky, že čosko-
ro je tu Veľká noc a s ňou prichádzajú teplejšie, príjemnejšie
dni, sľubujúce radosť zo slnečných lúčov, zelenej krajiny,
z ružovej ulice a z častejšieho stretnutia so susedmi okrem
iného i pri úprave predzáhradky, záhradky, záhrady, ulice, stro-
mov, vinohradu, sadení zeleniny, kvetov...

Niektorí vytrvalci – otužilci aj
napriek tuhej zime majú už
postrihaný vinohrad i ovocné
stromy, niektorí boli takí šikovní,
že sa pustili i do strihania stro-
mov pri ceste a postupne robia

poriadok aj pred domom.
Pozitívne susedské príklady
priťahujú a nesporne pri
vyššom účinku slnečných
lúčov sa vytiahnu von do
prírody aj ďalší susedia.
Bude to radosti pri záhrad-
ných prácach a „plotovej“
koštovke tekutého minu-
loročného ovocia. Robota
pôjde pekne od ruky o to
viac, že každá susedská rada
je dobrá nad zlato. U nás na
dolnom konci to tak chodí už
pomaly stáročia, aspoň
podľa toho, čo hovoril náš
dedo i susedova Emanéna:
„Sused najbližšia rodina
a každá dôležitá činnosť sa
musí v rodine predebatovať.“
A na jar sa „pri plote“
debatuje úplne super.
Držíme sa týchto tradícií
a môžeme konštatovať, že to
susedsky prospieva všetkým
zúčastneným. Takže
odporúčame pestovať takéto
tradície aj ostatným spolu-
občanom. Veríme, že to bude
mať dosah aj na prospech
celej obce. Tohtoročné Dni obce budú čoskoro a tam si
môžeme vymeniť skúsenosti v širšej komunite.
Pred tým bude ešte máj a vraj je dôležité pobozkať manželku
pod rozkvitnutou čerešňou, aby šťastie a láska kvitli po celý rok
– nezabudnite!

Alena Melichárková

Potrebujeme čas
Potrebujeme spomienky

Aj čas na spomienky

Aj vrabce
čvirikajú

dokončenie na str. 3
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História Materskej školy na Komenského ulici
v Bernolákove sa začala písať 1. septembra
1981, vtedy ju tvorili dva pavilóny postavené
v tzv. akcii Z. S kapacitou dvoch pavilónov dlho
nevydržala a o dva roky, v septembri 1983 pribu-
dol tretí pavilón. Život detí v pestrom slede
udalostí plynul nepretržite jednu generáciu.
V novembri 2001 oslávila materská škola, vtedy
pod vedením pani riaditeľky Oľgy Kabátovej 20.
výročie svojho otvorenia.

Začiatok 21. storočia je v Bernolákove okrem
iného charakteristický prudkou expanziou obce.
V obci z roka na rok pribúdajú obyvatelia, ma-
terská škola na Hlavnej ulici, ktorú skôr poznáte
ako tzv. „starú škôlku“, prestala vyhovovať
akýkoľvek podmienkam pre pobyt detí,a tak sa

vedenie obce spolu s pani riaditeľkami rozh
odlo rozšíriť materskú školu na Komenského ulici
z trojtriednej na šesťtriednu. Po slávnostnom
otvorení budovy 14. decembra 2004 sa mater-
ská škola 1. 2. 2005 stala oficiálne šesťtriednou
materskou školou a tento dátum možno považo-
vať za ďalší medzník v jej histórii. História jednej
„starej škôlky“ sa uzavrela a život „veľkej škôlky“
pokračuje ďalej.

Šesťtriedna materská škola sa ako jediná z mno-
hých mohla pýšiť telocvičňou, ktorá bola po tri
roky dennodenne využívaná ako deťmi, tak aj
dospelákmi na pohybové aktivity.

Nárast počtu malých obyvateľov v obci, priznaj-
me si na radosť nás starších, pokračoval ďalej
a v septembri roku 2007 sa počet neprijatých

detí zvýšil na počet detí jednej triedy. Rozhodli
sme sa, že zrušíme telocvičňu a tak zvýšime
kapacitu materskej školy. Začiatkom januára
2008 nastal ďalší medzník v histórii materskej
školy, svoju činnosť začala sedemtriedna mater-
ská škola s možnosťou výchovy a vzdelávania
170 detí.

Neuplynuli ani dva roky a opäť nastala situácia
s nárastom počtu neprijatých detí. V apríli 2009,
po zápise detí na školský rok 2009/2010 bolo
jasné, že počet neprijatých detí sa blíži k počtu
40 detí, čo predstavuje dve triedy materskej
školy. Vedenie obce s obecným zastupiteľstvom
sa rozhodlo pre vybudovanie ďalšieho pavilónu.
Z rozpočtu obce a s podporou rodičov. Škoda, že
v Bratislavskom kraji sú veľmi obmedzené
možnosti získať granty z európskych fondov.

Prvý deň prázdnin 1. júl bol dňom odovzdania
staveniska. Bola som plná očakávania, obáv, zve-

davá či je možné v tak krátkom čase pavilón
postaviť, zariadiť, obsadiť personálne, aby zači-
atkom roka 2010 v ňom bolo počuť detský
smiech. Keď firma ORCO, s.r.o., Zákamenné 17.
decembra stavbu odovzdala, moje obavy sa roz-
plynuli a v januári sme začali triedy zariaďovať a
pripravovať na príchod drobizgu. Vo štvrtok 28.
januára sme nové priestory vyskúšali veľkým
fašiangovým podvečerným karnevalom detí s
rodinnými príslušníkmi, tesne pred zariadením
tried nábytkom. V sobotu večer 13. februára,
sme pripravené triedy zavreli a tešili sa na prí-
chod nových detí. V pondelok 15. februára 2010
sme prepísali históriu nanovo a začína sa písať
história deväťtriednej materskej školy.
Kapacita deväťtriednej materskej školy je
bezmála 200 detí. Vedenie obce spolu s vedením

V materskej škole
opäť prepisujeme históriu
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Pripravujeme v roku 2010

Kanalizácia
V novembri 2009 obec opätovne podala žiadosť
o pridelenie finančných prostriedkov z fondov EU
na dobudovanie kanalizácie väčšej časti obce.
Samotná investícia predstavuje cca 6 481 tisíc EUR.
Rozhodovanie o pridelení finančných prostriedkov sa predpo-
kladá v priebehu mesiaca marec – apríl 2010.
O pridelení finančných prostriedkov a následnom postupe
budovania kanalizácie vás budeme informovať.

Zariadenie sociálnej
starostlivosti
– PENZIÓN Pohoda

V minulosti sme viackrát informovali o výstavbe zariadenia
sociálnej starostlivosti (Penzión Pohoda), s výstavbou ktorého sa
malo pôvodne začať v roku 2009. Situácia bola optimistická po
rokovaniach a informáciách v roku 2007, keď z ministerstva vý-
stavby a regionálneho rozvoja, ministerstva práce sociálnych
vecí a rodiny ako aj Bratislavského samosprávneho kraja boli
poskytované informácie, že finančné prostriedky budú môcť čer-
pať všetky kraje. Situácia sa zmenila v roku 2008, keď bol
Bratislavský kraj o uchádzanie sa finančných prostriedkov z fon-
dov EU v tejto oblasti vyradený. Príprava výstavby sa preto
posunula a obec hľadala riešenie získať úver z prostriedkov
zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Žiadosť bola pripravená na
predloženie Štátnemu fondu rozvoja bývania v decembri 2009.
Nakoľko sa však zmenili podmienky predkladania takýchto žia-
dosti, je nevyhnutné prepracovať celú projektovú dokumentáciu.
Obecné zastupiteľstvo 23.2.2010 uznesením číslo 22/17/2010
odsúhlasilo prepracovanie projektov osobitne na ubytovanie
a osobitne na zariadenie sociálnej starostlivosti tak, aby projek-
tová dokumentácia zodpovedala požiadavkám na získanie
nenávratného príspevku a úveru zo Štátneho fondu rozvoja
bývania. O ďalšom postupe budeme informovať v nasledujúcich
číslach časopisu.

Zdravotné stredisko
v nových priestoroch

Obecné zastupiteľstvo uznesením 18/2/2009 z 29..9.2009
schválilo odkúpenie nebytových priestorov v bytovom dome na
Dukelskej ulici (pri supermarkete LIDL) na účely zdravotného
strediska, kde budú pôsobiť dvaja obvodní lekári, detský a zubný
lekár a aspoň dvaja odborní lekári. Predpokladaný termín
presťahovania zdravotného strediska je mesiac jún až júl 2010.
Dôvodom presťahovania zdravotného strediska je už nevyhovu-
júci stav súčasnej budovy, ktorá si žiada generálnu opravu
strechy, ale aj vnútorných priestorov. Obec hľadá možnosti
zabezpečiť v týchto priestoroch aj ďalších odborných lekárov
špecialistov pre zabezpečenie širšej zdravotníckej starostlivosti.

- starosta -

materskej školy verí, že v najbližších rokoch budú do materskej
školy prijaté všetky deti, ktoré dovŕšia tri roky.
Toto všetko by nebolo možné bez ľudí, ktorým záleží na tom, aby
deti mali vytvorené vhodné prostriedky pre svoj rozvoj. Som rada, že
sa môžem touto cestou poďakovať:
- obci Bernolákovo, jej vedeniu a obecnému zastupiteľstvu;
- rodine Tvaroškovej;
- všetkým rodičom, ktorí v rámci karnevalu finančne prispeli;
- rodičom nových detí, ktorí prispeli dobrovoľným sponzorským
príspevkom;
- v neposlednom rade kolektívu pracovníčok a jedného pracov-
níka, ktorí svojím úsilím dotvorili príjemné prostredie pre deti.

Históriu deväťtriednej materskej školy začíname písať s počtom 19
pedagogických pracovníčok (z toho jedna je na materskej do-
volenke), s piatimi prevádzkovými pracovníčkami a jedným
údržbárom. Zo školskej jedálne pri Základnej škole v Bernolákove sa
k nám chodia starať o plné brušká detí dve pani kuchárky.
Touto cestou chcem popriať najmä zdravie, dostatok nadšenia,
množstvo lásky a spokojnosť pri plnení každodenných náročných
povinností. Vám, rodičom a vašim deťom z úprimného srdca pra-
jem šťastné a spokojne prežité dni v Materskej škole v Bernolákove,
plné aktivít, hier, zábavy a poučenia, aby vaše deti odchádzali do
života pripravené zvládať školské povinnosti.

Oľga Syrová, riaditeľka MŠ

dokončenie zo str. 1

Potrebujeme čas
Potrebujeme spomienky
Aj čas na spomienky

Z pôvodnej redakčnej rady som jediná (prvá či posledná),
ktorá mala tú česť v nej aj zotrvať do dnešného vydania,
ktoré práve držíte v rukách.
Z množstva ľudí vám chcem pripomenúť ľudí, ktorí
časopisu dali ideu, podobu, pečať. Je pritom jedno ako to
sami nazvete. Zodpovedným redaktorom časopisu
Bernolák, ktorého ambíciou bolo v roku 1995 hlavne infor-
movať občanov o dianí v rozrastajúcej sa obci, bol pán
Tibor Hajzok. Udával krok a tón časopisu do decembra
1996.
Od marca 1997 bola šéfredaktorkou pani Zdenka Čačaná,
ktorá časopisu počas 10- ročného pôsobenia dala podobu
štvrťročníka a to nielen informačného. Práve ona prizvala
do radov redakčnej rady pani Vieru Špačkovú, ktorá
s láskou písala prvé úvodníky. Jej posledné zamyslenie
vyšlo v júni 2002.
Ak sa rozhodnete zaspomínať a prelistujete sa celým
archívom, spomeniete si na mnoho iných mien, pravidel-
ných prispievateľov. Športové správy a rubriku roky vypĺňal
pán Hlubík a kultúru pán Ján Kováč. Informácie o živote
obce nám prinášali zamestnanci obecného úradu a o ži-
vote spoločenských organizácií písali predsedníčky
či predsedovia týchto združení. Z detí, ktorých básničky
sme uverejnili, sa stali dospeláci, z dospelákov snúbenci
a neskôr rodičia. Niektoré témy sú večné, niektoré dočas-
né. Tak to išlo celých 15 rokov.
Moje čítanie časopisu Bernolák mi trvalo celý víkend.
Spomínanie bolo dojemné, tak ako spomínanie na
blízkych vždy býva. Keď som archív zavrela, povedala som
si, že vám o tom musím napísať. O čom? O tom, že obyčaj-
né hľadanie informácií na internetovej stránke nemusí byť
vždy rýchle, presné a o tom, že na spomínanie si treba
spraviť čas. A je dobré, keď nám spomienky vie oživiť jeden
obyčajný obecný časopis. Bernolák.

Iva Pipíšková
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§ Pod lupou §
Zranený starček
Hliadka na linku 0918 88 22 22 prijala
oznam, že starší pán, ktorý býva na Zá-
hradnej ulici, nebol už dva dni na obede a je
teda dôvodné podozrenie, že sa mu mohlo
niečo stať. Hliadka po príchode na adresu
staršieho pána sa pokúsila zvoniť, avšak nik
jej neotváral, a tak bola nútená preskočiť
plot. Jeden z jej členov cez okno zbadal
nehybne ležať majiteľa domu na posteli.
Po vkročení do domu vysvitlo, že starček je
zranený, a tak mu bola privolaná rýchla
zdravotnícka pomoc, ktorá starčeka pre-
viezla do nemocnice na ošetrenie.

Razia na diskotéke
Vo februári bola v súčinnosti s Policajným
zborom SR uskutočnená v pohostinských
zariadeniach akcia zameraná na požívanie
alkoholických nápojov u mladistvých.
Pri tejto akcii bola vykonaná dychová skúška
u 152 mladistvých osôb, pričom len u jed-
ného mladíka bola skúška pozitívna.
Nakoľko mladík má trvalé bydlisko
v hlavnom meste, bola prípad sa odoslal
na príslušný miestny úrad v mieste trvalého
bydliska.

Vážení občania,

obec Bernolákovo oznamuje, že
v mesiaci január toho roku bola v obci
spustená služba stráženia majetku
fyzických aj právnických osôb
prostredníctvom pultu centrálnej
ochrany. V tom istom mesiaci boli
napojení prví záujemcovia o takúto
službu. Služba je podmieňovaná už
vybudovaným elektronickým zabez-
pečovacím systémom na chránenom
objekte. Systém vyšle z chráneného
objektu správu o narušení a v priebe-
hu niekoľkých sekúnd hliadka
Obecnej polície Bernolákovo dostane
podnet na vykonanie zásahu. Hliadka
môže byť na mieste zásahu do troch
minút od prijatia správy o narušení
objektu. V prípade, že objekt javí
známky narušenia, hliadka príjme
opatrenia na zabránenie úniku
možného páchateľa z objektu, ale aj

na zabránenie vzniku ďalších škôd na
chránenom objekte.
Obec Bernolákovo na sprístupnenie
takejto služby širšiemu okruhu
občanov znižuje mesačné poplatky pri
bytoch a rodinných domoch. Toto
zníženie poplatkov je pri bytoch z pô-
vodnej sumy 25 € na novú sumu 15 €
a pri rodinných domoch zo 40€ na
25€. Ročne teda ušetrí občan v byte
za takúto službu 120€ a pri rodinnom
dome až 180€. Ďalšou novinkou je aj
možnosť rozloženia sumy pri rádio-
vom prenose (záloha za vysielač,
poplatok za pripojenie a montáž) na
niekoľko mesiacov. Tento cenník je
platný od 1. 3. 2010 a v časti
mesačných poplatkov platí aj pre
jestvujúcich klientov.

Veríme, že takéto zníženie cien osloví
potenciálnych záujemcov a rozhodnú
sa pre túto službu.

Pult centrálnej ochrany
prevádzkovaný
Obecnou políciou Bernolákovo

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

Cenník za služby pultu centrálnej ochrany (PCO)

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

Rádio Pevná linka Vysielač poplach poplach poplach vysielača vysielača za službu výpis
od /prvý v mesiaci /každý ďalší /mesiac/ /rok/ udalostí

v mesiaci

Byt 200 € 100 € 300 € bezplatne 15 € bezplatne 7 € 80 € 15 € 5 €

Rodinný dom 200 € 100 € 300 € bezplatne 15 € bezplatne 7 € 80 € 25 € 5 €
Kancelárie,
obchody do 200 m2 200 € 200 € 300 € bezplatne 15 € bezplatne 7 € 80 € 50 € 5 €

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

Sklady 200 € 200 € 300 € bezplatne 15 € bezplatne 7 € 80 € 100 € 5 €

“Poďakovanie”
Touto cestou sa zamestnanci obecného úradu, najmä kultúrneho
domu a knižnice chcú ,,poďakovať,, majiteľke striebornej Fabie s evi-
denčným číslom - SC 534BZ- za jej bohatý príspevok do obci patriace-
ho kontajnera na zmiešaný odpad. Majiteľka tohto vozidla pravde-
podobne v návale iných starostí zabudla umiestniť odpadky väčších
rozmerov do svojho kontajnera, ktorého vývoz si určite v januári pred-
platila a pred svedkami, bez zábran 8.2. umiestnila spomínané
odpadky do kontajnera pri kultúrnom dome, patriaceho obci
Bernolákovo.
V civilizovanom svete platia určité všeobecné pravidlá, ktorých dodr-
žiavanie uľahčuje a zjednodušuje spolunažívanie ľudí v komunitách,
akými je napríklad aj obec Bernolákovo. Jedno z pravidiel je, ak sa

niekomu podarí vytvoriť väčšie množstvo odpadu ako pojme bežný
kontajner, má niekoľko možností seriózneho a ekologického odstráne-
nia odpadkov. Môže odviezť odpad na verejnú skládku alebo do
zberného dvora, požiadať o pristavenie veľkokapacitného kontajnera,
prípadne ho rozumne dočasne uskladniť a po vyprázdnení bežnej
odpadovej nádoby dať vyviesť. Určite však nie umiestniť odpad do
cudzieho kontajnera, alebo ako niektorí nie veľmi mysliaci jedinci,
odviezť a vyhodiť odpad niekde na verejné priestranstvo, čoho dôsled-
ky nachádzame v Bernolákove a okolí viac ako často. A tak v mene
slušných, civilizovaných a ekologicky zmýšľajúcich ľudí prosím,
správajte sa tolerantne a uvedomte si, že arogancia nie je
na prospech ľuďom ani prostrediu, v ktorom žijeme.

PQ
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Ľudia si uvedomujú riziká, ktoré ohrozujú ich
život, zdravie alebo ich majetok až vtedy, keď
sú priamymi účastníkmi havárií, živelných
pohrôm alebo katastrof. Dôsledky takýchto
mimoriadnych udalostí potvrdzujú, že ne-
znalosť vhodného reagovania na vzniknutú
situáciu alebo jej podceňovanie spolu
s panikou znásobujú straty na životoch
a zvyšujú počet zdravotných poškodení ľudí.
I keď jednotlivec pri mimoriadnej udalosti
nemôže zvrátiť beh udalostí, môže vhodnou
voľbou správania výrazne znížiť dopad jej
následkov vo svojom okolí.
Cieľom tejto pomôcky je poskytnúť informácie
o tom, ako reagovať na vznik mimoriadnej
udalosti, čo robiť, keď je ohrozený život
a zdravie, alebo ako postupovať, keď je
ohrozený majetok.

Dôležité telefónne čísla
tiesňového volania

Ak ste v ohrození života alebo zdravia, ak je
ohrozený váš majetok alebo ste účastníkom
mimoriadnej udalosti, pri ktorej je ohrozený
život, zdravie alebo majetok iných občanov,
dožadujte sa poskytnutia pomoci na nasledu-
júcich telefónnych číslach tiesňového volania:

Tiesňové čísla:
112 - jednotné európske číslo
tiesňového volania
150 - hasiči a záchranári
155 - záchranná zdravotná služba
158 - polícia

Dôležité čísla:
0918 882 222 - obecná polícia

Hlásenie porúch:
0850 111 727 - poruchová linka SPP

0800 111 567 - poruchová linka ZSE

0800 159 000 - poruchová linka

- elektrina SSE

0800 123 332 - poruchová linka

- elektrina VSE

Všeobecné zásady
pri vyžadovaní pomoci

Ak sa vyžaduje pomoc v tiesni alebo pri
oznamovaní správy o mimoriadnej udalosti,
uveďte:
• svoje meno a číslo telefónu, z ktorého tele-
fonujete;
• druh udalosti (požiar, dopravná nehoda,
povodeň, trestný čin a pod.);
• rozsah udalostí (požiar domov, lesa, ohroze-
nie života viacerých osôb, zaplavenie cesty,
poľa, obce, a pod.);
• miesto udalosti;
• ak je na miesto udalosti sťažený prístup,
uveďte spôsob prístupu, smer, odkiaľ je možné
miesto udalosti dosiahnuť a druh prístupovej
cesty (súkromná cesta, poľná cesta apod.);

Po ukončení hovoru počkajte na spätné
volanie operátora príslušnej záchrannej
služby alebo polície.

Všeobecné zásady
činnosti pri ohrození

• Uvedomte si, že najväčšiu hodnotu má ľud-
ský život a zdravie a až potom záchrana
majetku.
• Pamätajte na sebaochranu, poskytnutie
prvej pomoci a vzájomnej pomoci v tiesni.
• Rešpektujte informácie poskytované pro-
stredníctvom rozhlasu a televízie.
• Nerozširujte poplašné a neoverené správy.
• Nepodceňujte vzniknutú situáciu a zachova-
jte rozvahu.
• Netelefonujte zbytočne, aby ste počas
mimoriadnej situácie nepreťažovali telefónnu
sieť.
• Pomáhajte ostatným, najmä starým, chorým
a bezvládnym ľuďom, postarajte sa o deti.
• Dodržiavajte pokyny pracovníkov civilnej
ochrany a ďalších záchranných zložiek,
orgánov štátnej správy a samosprávy.

Čo je to ohrozenie? Ohrozenie je obdobie,
počas ktorého sa predpokladá nebezpečen-
stvo vzniku alebo rozšírenia následkov mimo-
riadnej udalosti.
Čo je mimoriadna udalosť? Mimoriadnou
udalosťou sa rozumie živelná pohroma,
havária alebo katastrofa, ktorá ohrozuje život,
zdravie alebo majetok.
Čo je mimoriadna situácia? Mimoriadnou
situáciou sa rozumie obdobie ohrozenia alebo
obdobie pôsobenia následkov mimoriadnej
udalosti na život, zdravie alebo na majetok,
ktorá je vyhlásená podľa zákona NR SR č.
42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva
a počas ktorej sú vykonávané opatrenia
na znižovanie rizík ohrozenia alebo postupy
na odstránenie následkov mimoriadnej
udalosti.

Mimoriadna situácia sa vyhlasuje
a odvoláva prostredníctvom hromadných
informačných prostriedkov.

Varovanie obyvateľstva
Varovanie obyvateľstva je jedno z najdôležitej-
ších opatrení civilnej ochrany. Varovanie je
vykonávané varovnými signálmi uskutočnený-
mi prostredníctvom sirén. Varovné signály sú
následne dopĺňané hovorenou informáciou
prostredníctvom hromadných informačných
prostriedkov.
Ak zaznie varovný signál:
•Nastáva mimoriadna situácia
•Podľa tónu signálu a dĺžky jeho trvania
zistíte, pred čím vás varuje
•Počúvajte následnú hovorenú informáciu
vysielanú rádiom, televíziou alebo obecným
rozhlasom.

Varovný signál VŠEOBECNÉ OHROZENIE

VAROVANIE OBYVATEĽSTVA PRI OHRO-
ZENÍ, VZNIKU MIMORIADNEJ UDALOSTI,

AKO AJ PRI MOŽNOSTI ROZŠÍRENIA
NÁSLEDKOV MIMORIADNEJ UDALOSTI
2- minútový kolísavý tón sirén
Kolísavým tónom sirén v trvaní 2 minút sa
počas vojnového stavu a počas vojny vyhlasu-
je aj ohrozenie v prípade možného vzdušného
napadnutia územia štátu. Slovná informácia
pri takomto ohrození obsahuje vymedzenia
územia, pre ktoré je ohrozenie vyhlásené,
a výraz “VZDUŠNÝ POPLACH”.

Varovný signál OHROZENIE VODOU
VAROVANIE OBYVATEĽSTVA PRI OHRO-
ZENÍ NIČIVÝMI ÚČINKAMI VODY
6- minútový stály tón sirén

Signál KONIEC OHROZENIA
KONIEC OHROZENIA ALEBO KONIEC
PôSOBENIA NÁSLEDKOV MIMORIADNEJ
UDALOSTI
2- minútový tón sirén bez opakovania

POZOR ! Každý druhý piatok sa o 12.00 hod.
preskúšava prevádzkyschopnosť systémov
varovania dvojminútovým stálym tónom sirén.
O pravidelnom preskúšaní funkčnosti sirén
a o ďalších skúškach mimo tohto termínu
informujú rozhlas, televízia a tlač.

Čo robiť,
keď zaznie siréna?

(mimo doby pravidelného preskúšania)

• Pri pobyte mimo budovy vyhľadajte čo
najrýchlejšie úkryt, prípadne vstúpte do
najbližšej budovy.
• Ak sa nachádzate v domácnosti, zhro-
maždite celú rodinu a byt neopúšťajte.
• Nesnažte sa vyzdvihnúť deti zo škôl
a predškolských zariadení, bude o ne
postarané.
• Vytvorte izolovaný uzavretý priestor, uza-
vrite a utesnite okná, dvere a vetráky, odstavte
klimatizáciu (netesnosti prelepte páskou,
väčšie netesnosti môžete utesniť tkanivami
namočenými vo vode s rozpustenými saponát-
mi). Uzavretím priestoru znížite pravdepodob-
nosť vlastného ohrozenia.
• Uhaste otvorený oheň a iné spaľovacie za-
riadenia.
• Sledujte vysielania rozhlasu a televízie
riaďte sa podľa vysielaných pokynov.
• Telefonujte len v súrnom prípade, nezaťa-
žujte telefónne linky, najmä nevolajte číslo
tiesňového volania.
• Postarajte sa o domáce a hospodárske zvie-
ratá.
• Čakajte doma na ďalšie pokyny.

POZNÁMKA: Presvedčte sa, či vo vašej blíz-
kosti nie sú ohrození starí ľudia, chorí,
neschopní pohybu. Postarajte sa o deti bez
dozoru. Pri akejkoľvek činnosti zachovávajte
pokoj a rozvahu.

Čo má každý vedieť v prípade ohrozenia
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Obec Bernolákovo
ponúka na predaj stavebné pozemky

na ulici Topoľový rad

parcela číslo 1056/64 o rozlohe 898 m2

parcela číslo 1056/9 o rozlohe 490 m2

parcela číslo 1056/10 o rozlohe 553 m2

Minimálna cena stavebného pozemku je 110/m2.
V prípade viacerých záujemcov bude pozemok odpredaný tomu,

ktorý predloží vyššiu cenovú ponuku za konkrétny pozemok.

Žiadosť o odkúpenie pozemku treba predložiť v zalepenej
obálke s označením „Kúpa pozemku – neotvárať“ na adresu

Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo.

Termín predloženia žiadosti je do 30.apríla 2010. Otváranie obálok
sa uskutoční dňa 3. mája 2010 o 16,00 hod. v zasadačke obecného
úradu. Otvárania sa môžu zúčastniť záujemci o kúpu, ktorí predložili

ponuku v stanovenom termíne.

Informácie o predaji pozemku môžete získať na čísle telefónu
02/45993911 kl. 111 alebo 45993920 u pána Ing. Peťovského.

Zásady možnej
zástavby a dostavby
existujúcich
rekreačných objektov
v oblasti
záhradkárskych osád
v k. ú. Bernolákovo
Územie záhradkárskych osád k.ú.
Bernolákovo je v zmysle momentálne
platnej územnoplánovacej dokumentá-
cie obce Bernolákovo vedené v
kategórii „poľnohospodárska pôda“.
V rámci nej sú záhradkárske osady,
vrátane súčasných chatových osád,
zaradené medzi „pestovateľské plochy,
záhradkári“.
V snahe vyhovieť požiadavkám
občanov vylepšovať si svoje rekreačné
objekty pristupuje sa k vydaniu pred-
bežného regulatívu, usmerňujúceho
stavebnú aktivitu v území. Každý jed-
notlivý prípad musí byť posudzovaný
individuálne.
Pri výstavbe musia byť dodržané nasle-
dujúce zásady:

1. Objekty môžu byť určené len na
rekreačné využitie, nesmú mať
charakter celoročne obývateľného
zariadenia.

2. Zastavaná plocha objektu nesmie
presiahnuť 50 m2 vrátane garáží
a skladov a zároveň nesmie
prekročiť 25 % plochy pozemku.

3. Stavebný pozemok musí byť
vo výlučnom vlastníctve stavebníka.

4. Nádoby na komunálny odpad
musia byť v kontakte s verejnou
komunikáciou. Každý objekt musí
mať vlastnú nádobu na odpad.

5. Objekty môžu byť podpivničené,
prízemné, prípadne s obytným
podkrovím s max. výškou hrebeňa
sedlovej alebo manzardovej strechy
6,0 m a s výškou podlahy
maximálne 0,5 m nad úrovňou
okolitého terénu.

6. Parkovanie motorového vozidla
musí byť riešené na vlastnom
pozemku v počte dvoch státí pre
MOV.

7. Na pozemkoch sa nesmú zriaďovať
iné samostatne stojace drobné
stavby a garáže.

8. Na vydanie stavebného povolenia
je nevyhnutné predložiť vyjadrenie
vlastníkov susedných nehnuteľností
bez ohľadu na vzdialenosť stavby
od hraníc pozemku.

9. V záhradkárskych osadách, v kto-
rých je zriadený prenájom
pozemku, do majetkovo-právneho
usporiadania pozemkov sa môžu
zriaďovať nové stavby, prístavby a
nadstavby podľa zmluvy, najdlhšie
do 31.12.2012. Po tomto termíne je
stavebník povinný stavbu odstrániť
na vlastné náklady bez nároku na
náhradu. Podmienka dočasnosti
stavieb a ich odstránenia na vlast-
né náklady bude uvedená v staveb-
nom povolení a v kolaudačnom
rozhodnutí.

Tento termín bude platný do doby
schválenia Územného plánu zóny (resp.
odsúhlasenia urbanistickej štúdie, ktorá
bude považovaná za interný regulatív
zástavby) ako územnoplánovacej doku-
mentácie resp. podkladu.
Tieto zásady boli schválené Obecným
zastupiteľstvom obce Bernolákovo
uznesením č. 22/6/2010 zo dňa
23. 02. 2010.

Obec Bernolákovo
ponúka na prenájom priestory v novo-

zriadenom Zdravotnom stredisku
v bytovom dome na Dukelskej ulici

/pri Supermarkete LIDL/

pre lekárov – špecialistov
/interné, očné, nosné, krčné, urológ,

psychiater, psychológ a pod./
na poskytovanie lekárskych služieb

občanom obce a okolitých obcí.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na
tel. č. 02/45993920 alebo

02/45993763.
Písomne svoju ponuku môžu zaslať

na adresu:
Obecný úrad, Hlavná 111,

900 27 Bernolákovo,
osobne u starostu alebo
zástupcu starostu obce.

Obec Bernolákovo a členovia občianskeho združenia Hrad Čeklís oznamujú občanom, že počnúc
mesiacom februárom sa pri lokalite Várdomb začali uskutočňovať prípravné práce na archeologický
výskum kultúrnej a historickej pamiatky hradu Čeklís.
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Ples Klubu
bernolákovských
podnikateľov
V sobotu 16.1. sa v priestoroch Kultúrneho domu
v Bernolákove konal 5.ples Klubu bernolákovských
podnikateľov. Dámy v elegantných róbach spolu
so svojimi partnermi si schuti zatancovali a pri
bohatom cateringu, v prostredí s efektnou
kvetinovou výzdobou prežili výnimočnú noc plnú
zábavy. V úvodnom programe vystúpili pedagó-
govia miestnej ZUŠ a niekoľkými tancami spestrili
ples členovia tanečného súboru Niagara. Potom sa
takmer 130 návštevníkov tohto tradičného
spoločenského podujatia zabávalo pri hudbe kape-
ly Novum na tanečnom parkete až do rána.

Ples spoločnosti
Elektročas
Tri týždne po plese Klubu bernolákovských pod-
nikateľov, 6.2., sa kultúrny dom opäť vyzdobil
a pripravil na ďalšiu spoločenskú udalosť,
8. reprezentačný ples spoločnosti Elektročas.
Dámy v róbach, páni v smokingoch alebo oblekoch
sa prišli zabaviť, zatancovať
a spoločne prežiť pri dobrom
víne a bohatých stoloch
fašiangovú noc. O program
sa postarala tanečná skupina
Hedamija a svojím dielom
prispeli aj frekventanti kurzu
spoločenského tanca pod
vedením pána Házyho.
Vo vestibule hrala cigánska
kapela a na pódiu skupina
Gintonic. Ples Elektročasu
patrí už k tradičným spoločen-
ským udalostiam plesovej
sezóny a podľa ohlasov
návštevníkov panovala
na ňom výborná nálada.
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Detský karneval
Po veľkých plesoch sa v kultúrnom dome konal aj ten
tradičný, menší - detský obecný karneval.
Moderátor, veľká gorila, privítal pestrú zmes masiek a potom
sa tento obyvateľ džungle s ostatnými malými postavičkami
veselo zabával. Deti spolu s ,,goriliakom,, nielen tancovali,
spievali, ale najmä súťažili o kopu sladkostí. Cukríky,
balóniky, čokolády sa udeľovali po každej súťaži, ktoré zorga-
nizovali študenti Akadémie sociálnej a pedagogickej školy
z Bratislavy. Popri tom si unavenejšie deti mohli vytvoriť aj
vlastné návrhy masiek na pripravené balóniky.
Masky veselé, originálne, domácej výroby i zapožičané, dobrá
nálada, žiaden úraz, možno trochu zvýšená konzumácia slad-
kostí, no najmä detské šantenie. To bola atmosféra v sobotu
20. 2. 2010 na veľkom detskom karnevale v Bernolákove.
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Dni obce
Každoročným hlavným podujatím celoobecného
charakteru je tradičný multikultúrny festival
Dni obce. Tento rok sa pripravuje už piaty
ročník tohto populárneho podujatia.
Nie je ľahké zostaviť program tak, aby si každý
našiel niečo a hlavne, aby to nebol bezhlavo
poskladaný guláš. Dramaturgia pre vekovo aj
záujmovo rôznorodé publikum je vždy nosným
problémom projektu. Podujatia sa zúčastňujú
pravidelne okrem niekoľko tisíc
Bernolákovčanov aj stovky návštevníkov
z okolitých obcí, pred ktorými prezentujeme, trú-
fam si povedať, pozitívny a pohostinný charak-
ter Bernolákova. Na základe dramaturgie
a organizácie podujatia takéhoto rozmeru hod-
notia obec aj mimo jej hraníc. Vyhovieť približne
piatim tisíckam návštevníkov je preto naozaj
tvrdý oriešok.
Sprievodné podujatia, ale aj atrakcie, športové
zápolenia a súťaže, no hlavne dianie na centrál-
nom pódiu sú zmesou všetkého, čo ,,dom dá,,
i toho, čo je skutočným magnetom pre drvivú
väčšinu. Festival je nutné vnímať ako jeden uce-
lený program, nájsť si niečo pre seba a uve-
domiť si, že každý má inú predstavu o optimál-
nom spôsobe kultúrneho a spoločenského vní-
mania podujatia. V predchádzajúcich rokoch
Dni obce mali dramaturgiu vystavanú precízne,
do detailov a nenašiel sa návštevník (vrátane
notorických frfľošov), ktorý by aspoň v niekto-
rom bloku či časti programu nenašiel to svoje.
Druhou stránkou je finančný rozpočet určený
na podujatie, ktoré je bez vstupného, de facto
z daní aktívnych obyvateľov a príspevkov spon-
zorov. Preto teraz, v čase globálnej finančnej
krízy, treba mimoriadne zvažovať, či je možné
rozsah i kvalitu celého podujatia pripraviť na
takej vysokej úrovni ako predchádzajúce
ročníky. Vzhľadom k reálne nižším finančným
zdrojom obce, ale aj väčšiny sponzorov pri-
pravované Dni obce mierne zmenia dramatu-
rgiu celého podujatia. Je možné, že nebudeme
môcť uspokojiť všetky kategórie návštevníkov.
Rozsah podujatia sa oproti predchádzajúcim
rokom nepatrne zmenší a špičkových atrak-
tívnych účinkujúcich bude o niečo menej. Určite
však minimálne jeden veľký magnet v podobe
hviezd, ktoré rozžiaria bernolákovskú fiestu, je
už teraz pripravený. Dni obce 2010, ktoré aj
tento rok budú v dňoch 4. a 5.6. v športovom
areáli J.Popluhára, by sa opäť mohli stať
miestom stretnutí Bernolákovčanov i návštev-
níkov s príjemnou atmosférou a hodnotným
programom. Verme, že aj napriek skromnej-
šiemu rozpočtu budú vydarené a že počasie
bude priaznivé.
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Pozvánka na divadelné predstavenie

DOKONALÁ LÚPEŽ
- divadelná komédia z produkcie divadla West

vás čaká v kultúrnom dome
v sobotu 13. 3. 2010 o 19:00.

Vstupné 6,- €

Májová veselica
1.máj, lásky čas. Jar v tom čase vrcholí, všetko kvitne, príroda sa
naplno ohlasuje a to je určite dobrý dôvod zatancovať si pri muzike.
Nielen láska, ale aj zábava patrí k tomuto magickému dňu. Po roky
minulé sme v predvečer 1. mája stavali strom ,,máj,, a k tomu nám
hrala muzika, tancovalo a spievalo sa . Tento rok strom postavíme tak-
tiež v predvečer mája, avšak zabávať sa budeme v sobotu 1.mája od
16:00 pred kultúrnym domom. V prípade nepriaznivého počasia sa
podujatie bude konať v kultúrnom dome, takže návštevníkov nemá čo
odradiť od ,,májovej veselice,, . Pri hudobnej produkcii sa budú striedať
pre mladších známa kapela Con spirito a pre starších dychová hudba
Senčanka. Samozrejme, bude aj občerstvenie. A možno aj malé pre-
kvapenie v podobe atrakcie pre najmenších. Takže tešíme sa na
prvomájovú veselicu pred kultúrnym domom v sobotu 1.5. od 16:00.

PQ

Premiéra divadla BOT
Tak je to tu! Naozajstné bernolákovské divadlo. BOT ( bernolákovské
ochotnícke teátro) finišuje so svojou prvou premiérou divadelnej
komédie Všetci na jedného, jeden na všetkých. O pár dní sa bude
v bláznivej komédii odvíjať príbeh kráľovských mušketierov, štyroch
notoricky známych hrdinov z románu Alexandra Dumasa. Ale viac
neprezradím. Príďte si tento absolútne nový príbeh pozrieť do kultúrne-
ho domu a dozviete sa veľa zaujímavého zo života kráľovských
mušketierov. Pri predstavení v podaní bernolákovských ochotníkov zaži-
jete prinajmenšom dobrú zábavu. Ak budete zhovievaví a zoberiete do
úvahy poľahčujúce okolnosti ( fakt sme len ochotníci, hra je prvotinou
autora a časovo sme bojovali s takmer nepretržitou prevádzkou nášho
domovského stánku), veríme, že odídete s úsmevom na tvári a aj si
schuti zatlieskate.
A teraz to najdôležitejšie, kedy môžete vidieť nové dobrodružstvo troch
mušketierov. Oficiálna premiéra je v sobotu 17.4. o 19:00 (na toto
predstavenie budú voľne predajné vstupenky v obmedzenom počte).
Druhá premiéra je v nedeľu 18.4. o 19:00. Kto nestihne ani jedno
z týchto predstavení alebo by si rád ešte raz pozrel túto komédiu, môže
predstavenie vzhliadnuť v repríze v sobotu 24.4. taktiež o 19:00.
Vstupné na všetky predstavenia je 2 Eurá . Predpredaj vstupeniek bude
od 8.4. v KD počas pracovných dní v čase 8:00 -19:00 a cez víkend
v čase 14:00 -16:00.
Tešíme sa na vašu návštevu s krédom nášho ,,teátra,,: ,,Úsmev v tvári
diváka do divadla priláka,,

PQ

4.- 5. 6. 2010 1. 5. 2010

17. a 18. 4. 2010
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Rozmýšľate o novom bývaní z akéhokoľvek dôvodu? Zvažujete kúpu
staršieho domčeka alebo staršieho bytu, pretože sa vám nedarí nájsť
dostatočne široký pozemok na stavbu vášho domu? Ak niečo nájdete,
je to predražené? Staré domy potrebujú veľa investícií na rekonštruk-
ciu. A zas byt sa nikdy nevyrovná domu.

Reality RMC vám ponúka riešenie.
Pozývame vás na prezentáciu našich murovaných domov typu IVET
111, 111+1, 112.
RD IVET 111 vieme postaviť aj na vašich užších nevyužitých
pozemkoch od šírky 9m alebo ak vlastníte starý hlinený dom, vieme
ho postaviť na pôvodných základoch.
Pre svoju bezkonkurenčnú cenu si ho môže dovoliť naozaj každý.

Prezentácia sa uskutoční dňa 20. marca 2010 o 15:00
v zasadačke Kultúrneho domu v Bernolákove
a o 17:30 h. v Matičnom dome v Ivanke pri Dunaji.

Reality RMC s.r.o, Nitra

POZVÁNKA

Chorvátsko - Ostrov KRK – OMIŠALJ Hotelový komplex Adriatic
10/8-dňový pobyt bezkonkurenčná cena – polpenzia - bufetové stoly v cene!!!
Termín 18.6. – 27.6.2010 v cene 250,00 € prístelok 5-12 190 €

25.6 – 4.7.2010 v cene 260,00 € prístelok 5-12 200 €
27.8. – 5.9.2010 v cene 250,00 € prístelok 5-12 190 €

Horeuvedená ponuka je len pre kolektívy.
Ostatné:

Milé mamičky, oteckovia, starí rodičia
pozývame vás na už tradičnú

BERNOLÁKOVSKÚ JARNÚ BURZU
DETSKÉHO OBLEČENIA, HRAČIEK A DETSKÝCH POTRIEB,
ktorá sa uskutoční v sobotu 10.4.2010 od 9.30 hod. do 13.00 hod. v priestoroch

Kultúrneho domu v Bernolákove.

Oblečenie a ostatné veci na predaj preberáme v piatok 9.4.2010 od 17.00 do 18.30 v KD, prípadne po dohode na tel.:
0944 185 332 - Renata, 0904 722 430 - Lujza, 0903 109 694 - Zuzana.

Predávajúce: Všetky veci prosím riadne označte - najlepšie lepiacimi štítkami/etiketami s cenou a priezviskom/ skratkou radšej na viacerých miestach,
napr. pri oblečení aj zvnútra. Noste, prosím, len čisté a moderné oblečenie. Ceny prosíme zaokrúhliť na desatiny eura: (napr. 2,50 €, 1,30 €, 0,90 €)
Nepredané veci a peniaze za predané veci si vyzdvihnete na mieste po skončení burzy. Suma za predané veci bude znížená o 15%, z ktorých bude
zaplatený prenájom kult.domu a ďalšie náklady spojené s organizáciou burzy.
Nakupujúce: vstup zdarma.
Prosíme, aby ste si na nákup priniesli mince a bankovky nižšej nominálnej hodnoty.
Ďakujeme. TEŠÍME SA NA VÁS!!! Lujza, Renata, Zuzana

Termín Cena Zľavy - prístelok
do 5r. 5 - 12r. 12 - 15r. od 15r. 1 / 1

11.06. - 20.06. 196 € zdarma 125 € 155 € 181 € 294 €
18.06. - 27.06. 199 € 127 € 158 € 186 € 299 €
25.06. - 04.07. 199 € 127 € 158 € 186 € 299 €
02.07. - 11.07. 203 € 130 € 163 € 193 € 305 €
08.07. - 18.07. 203 € 130 € 163 € 193 € 305 €
16.07. - 25.07. 210 € 133 € 166 € 196 € 315 €
23.07. - 01.08. 210 € 133 € 166 € 196 € 315 €
30.07. - 08.08. 210 € 133 € 166 € 196 € 315 €
06.08. - 15.08. 210 € 133 € 166 € 196 € 315 €
13.08. - 22.08. 203 € 130 € 163 € 193 € 305 €
20.08. - 29.08. 203 € 130 € 163 € 193 € 305 €
27.08. - 05.09. 199 € 127 € 158 € 186 € 299 €
03.09. - 12.09. 196 € 125 € 155 € 181 € 294 €

Cena zahŕňa: 7 x ubytovanie v izbe 1/2 + 1 s balkónom, polpenzia buffetové stoly, spotreba el. energie, teplá, studená voda, výmena posteľnej bielizne,
každý deň výmena uterákov a osušiek, služby delegáta CK, možnosť ubytovania na 10 a 11 nocí vlastnou dopravou, termíny v cenníku definujú autobusovú
dopravu Zľavy: Deti zdarma do 5 rokov okrem autobusovej dopravy, ostatné zľavy podľa cenníka.
Príplatky: Za morskú stranu + 10 € na izbu. Poistenie insolventnosti CK + 0,4 € os/deň. Turistická taxa + 1,6 € os/deň. Komplexné cestovné poistenie Union
+ 1,4 € os/deň.

PONUKA PRODUKTOV V SPOLUPRÁCI
S RENOMOVANÝMI CESTOVNÝMI KANCELÁRIAMI:
• Kanárske ostovy: Tenerife, Gran Canaria
• Baleárske ostrovy: Ibiza, Mallorca
• Turecká riviéra, Bulharsko, Egypt, Malta, Grécko,
Tunisko, Japonsko, Čína, Bali, Malajzia, Thajsko,
Mexiko, Dubai, Cyprus, Portugalsko, Izrael, Sicília
• Rôzne kombinované poznávacie zájazdy – Veľká
juhoamerická expedícia, Austrália, Cesta okolo
sveta a mnohé iné podľa vaš ich požiadaviek
a predstáv

Cena na kľúč 32 200, - EUR / 970 000, - Sk

Cestovná kancelária ORBITA
ponúka dovolenky: kontaktné osoby:

Kordošová Jana tel: 0905 573 630
e-mail:kordosovaorbita@zoznam.sk
Kordošová Erika tel: 0903 266 652
e-mail:orbitatravel@centrum.sk

CK Orbita sa teší na spoluprácu s vami pri
správnom výbere vašej dovolenky.

www.aol.sk/ckorbita
Hlavná 39, Bernolákovo
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AUTOŠKOLA
Radovan Hanic
ponúka
vodičský kurz skupiny
A – motocykel
A1- do 125 cm3 od 16 rokov
do 25 kW od 18 rokov
nad 25 kW od 21 rokov
B – osobný automobil
Mestské kultúrne stredisko
Nám. 1. mája 2, Senec
Informácie na tel.č..: 0905 277 140
aj cez SMS alebo osobne na adrese
Nálepkova 30, Bernolákovo
www.autoskola-senec.sk

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

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

„Sme tu
pre vás“
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Prišli
na svet:

Odišli
na večný
odpočinok:
Alžbeta Múčková 90
Jozef Kusý 86
Amália Kusá 82
Ján Viktorín 68
Judita Hulíková 82
Magdaléna Navarová 74
Marcel Papay 75
Jozef Čík 77
Jolana Šelmeciová 62
Ivan Kocák 66
Štefan Cvergel 85
Valéria Kochová 77
Mária Šticová 74

Česť ich pamiatke !

Svoje „áno“ si povedali:

Jana Drahoňová a Kamil Grzegorz Gajduk
Ing. Marek Juhás a Ing. Silvia Tručková

Ján Hladík a Elena Bohúňová
Robert Brídzik a Zdenka Kutyová

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

90 rokov
oslávili

Mária
Benediková,

Agneša Dvorská
a

Zuzana Kútyová
(na snímke),

ktorej osobne
popriali veľa

zdravia a spokoj-
nosti pán starosta

a členky zboru
pre občianske

záležitosti.
Aj touto cestou

Vám, milé jubilant-
ky, prajeme ešte
veľa šťastných
chvíľ v kruhu

Vašich blízkych.

Naši jubilanti

Spomienka

Dňa 19. 2. 2010 uplynul rok, odkedy
nás opustila naša drahá mamička,

babka a prababka

p. Mária Nagyová

Prinášame biele ruže, majú biele lupi-
enky, my sme do nich uložili všetky

naše spomienky. Na hrob ti ich
ukladáme, je v nich drobná rosa

a každá kvapka rosy, to je naša slza.

S láskou spomínajú dcéry Mariana,
Marta a syn Štefan s rodinami.

DECEMBER

Blanka Sopfritsová 70

Kornelia Valčeková 70

Alžbeta Nováková 70

František Tullner 70

Katarína Horňáková 70

Terézia Feketová 75

Jozef Bíro 75

Štefan Zachar 80

JANUÁR

Mária Bartáková 70

Róbert Krammer 70

Jozefína Buzgovičová 70

Hilda Múčková 70

Margita Zárevúcka 80

FEBRUÁR

Terézia Jurčová 70

Anna Horváthová 70

Karol Horňák 75

Mária Gubišová 80

Ing. Jozef Bednár 80

Všetkým jubilantom
srdečne blahoželáme !

Vážení spoluobčania !

Je trochu nezvyklé v období, keď nám na dvere klope jar a blížia sa

veľkonočné sviatky, pripomínať si Vianoce. Nakoľko z technických príčin nebolo

možné tento môj príspevok uverejniť skôr, uvádzam ho v tomto čísle.

Bol 2. sviatok vianočný 26. 12. 2009 – na Štefana. Lahodné zvuky klavíra,

ktoré vyčarila aj tento rok p. riaditeľka ZUŠ Jarmila Bošková, nám privodili slávnostnú

atmosféru. Jej vystúpenie, ako aj výkony jej žiačok Alenky Hajzokovej, T. Dankovej

a ďalšie hudobné čísla žiakov ZUŠ obohatili začiatok príbehu, ktorý sa odohrával

na javisku.

Všetky oči v hľadisku boli upreté na dramatický biblický príbeh narodenia

malého Ježiška v podaní detí a mládeže cirkevného zboru pod vedením sl. Boršovej.

V duchu sme sa hlavne my, starší, preniesli do nášho detstva, keď sme sa

aj my aktívne zúčastňovali takýchto podujatí. Touto cestou chcem poďakovať všetkým

účinkujúcim. Želám im veľa zdravia, šťastia a spokojnosti.

Teším sa na ďalšie podujatia. Do skorého videnia.

Vaša obdivovateľka
Eva Šticová, Obilná č. 12

Martin Vozník
Adam Sihelský

Rebeca Převrátilová
Branislav Miklošík
Matúš Jakub Belák
Amélia Heizerová
Dominik Dubný

Nina Suchá
Adela Dráb

Nella Antalová
Nikol Jankovičová

Karina Ivana Gajduk

Vitajte medzi nami !
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Nevšedné
a úctyhodné jubileum

Slovo dalo slovo - ako to už medzi ženami býva pri obede
- sme sa prehrabávali vo svojich životoch. Takto som sa dozvedela,
že moja kolegyňa slúži deťom a školstvu rovných 50 rokov. Tento
druh vytrvalostného behu okrem odbornosti vyžaduje múdrosť,
trpezlivosť, schopnosť sem-tam zavrieť jedno oko či urobiť krok
odvahy v prospech veci a veľa, veľa sebazaprenia a odovzdávania.

V r.1959 ukončila štúdium operného spevu s doplnením peda-
gogického vzdelania a v tom istom roku s p. Zitou Strnadovou-
Parákovou, klaviristkou, zakladala Ľudovú školu umenia v Žiari nad
Hronom, kde aj zostala pracovať.

V r.1965 sa presťahovala do Bratislavy, kde ju vedenie odboru
školstva ONV Bratislava - vidiek poverilo založiť Hudobnú školu
v Ivanke pri Dunaji. Táto škola sa postupne rozrástla o ďalšie
umelecké odbory a začala fungovať aj pobočka v Bernolákove.
Ako to už býva, škola sa dobre zabehla a v mnohých domácich
i zahraničných súťažiach získala popredné ocenenia.

V roku 1990 sa situácia opakovala - odbor školstva ju poveril
založením ďalšej školy - ZUŠ v Dunajskej Lužnej. Tu sa otvorili hneď
3 odbory v samostatnej staršej budove kultúrneho domu, ktorú tím
pedagógov pripravil na vyučovanie za dva prázdninové mesiace.

Odchod do dôchodku v 1995 znamenal pre našu kolegyňu len
zmenu školy - pôsobiskom sa stala ZUŠ a Gymnázium v Senci.

A súčasnosť? Po vzniku samostatnej ZUŠ v Bernolákove
prechádza na túto školu, kde momentálne pôsobí ako zástupkyňa
riaditeľa školy a okrem štandardného vyučovania v hudobnom
odbore vedie spevácky zbor ČEKLÍSANKY.

Súbežne s pedagogickou činnosťou pôsobí ako koncertná
speváčka/ročne minimálne 8 koncertných vystúpení/, 15 rokov
bola členkou opery SND v Bratislave, pôsobila v Zboroch pre
občianske záležitosti v Ivanke, v Pezinku a v Bernolákove, bola
vedúcou kabinetu ZUŠ pre okres Bratislava-vidiek a má podiel na
rozvoji umeleckého školstva na Slovensku z poverenia MŠ.

Tým bežcom na dlhé trate je Eugénia Sklenková, ktorá bola
pred časom prvým externým učiteľom ZUŠ v malinkej zapožičanej
triede v Bernolákove a svojimi mnohoročnými širokospektrálnymi
skúsenosťami výrazne participovala na založení tejto školy, ktorá
už zaznamenáva 4. rôčik svojej existencie.

Milá Ženka, mnohí z okruhu Tvojich známych netušili, akého
"vytrvalostného" jubilea sa v tomto školskom roku dožívaš.

Nech Ťa Boh požehnáva silou, pokojom, láskou
a múdrosťou, bež s radosťou v tejto službe, koľko Ti Boh určí...
Potrebujeme Ťa a ďakujeme!

Š. Á.

Všetko sa to pre mňa začalo
prosbou Betky Reingraberovej, aby som jej
v roku 2008 pomohla zorganizovať valen-
tínske posedenie miniklubu dôchodcov –
zamestnancov Základnej školy
v Bernolákove. Stretávajú sa už roky
a potrebujú zlepšiť vekový priemer. Potešila
som sa, hovorím si, fajn, stretnem
staré známe tváre. Niektoré z nich učili
mojich rodičov, niektoré učili mňa a s inými
som sedela v jednej zborovni ako kolegyňa.
Z prvého posedenia som bola unesená.
Učiteľky spomínali na staré dobré časy,
ako sa kedysi kúrilo v triedach v kachliach,
učilo na dve smeny a detí bolo v triede aj
50. Spomínali v dobrom. O rok neskôr som
sa stala čestnou predsedníčkou miniklubu
dôchodcov, hoci som mala do dôchodku
cca 20 rokov. Vraj, si mladá, všetky nás
poznáš, ty to zvládneš, my ti dôverujeme...
Stretnutia sú z roka na rok krajšie a
veselšie. Nebolo tomu inak ani tento rok.
Zišlo sa ich 17 a spolu majúi 1 171 rokov,
ale duchom sú večne mladé. Do miestnosti
plnej „dôchodcov“ vošla pani Záhorská
a povedala: „Zdravím, mládež.“ Vyslúžilé
učiteľky sa na seba pozreli, schuti sa za-
smiali a nálada bola opäť výborná. Každá
síce zľahka spomenula zdravotné prob-
lémy a choroby, ale potom nastúpili veselé
historky. Niektoré som počula tretíkrát, ale
pobavili ma opäť. Spomínali na týždne
prežité v škole v prírode, sobotňajšie vyučo-
vanie, brigády na skrášľovaní starej i novej
školy, príhody medzi kolegami i huncútstva

nezbedných žiakov. Na moje počudovanie
i tým skôr narodeným fungovala pamäť
skvele. Priestor bol nabitý pozitívnou ener-
giou starších dám, ktoré sa vracali
v spomienkach ďaleko do svojich mladých
čias. Boli aj takí, ktorí zo zdravotných
a iných dôvodov nemohli prísť. Naša
návšteva potešila pani Irenku Bednárovú
a Anku Koporcovú. V mene miniklubu bla-
hoželám oslávencom: Margita Záhorská
90 r., Fridrich Kolarovič 90 r., Irena
Bednárová 80 r., Eva Tekelová 75 r.,
Ľudovít Rummel 70 r., Mária Baarová 60
r., Evelína Baloghová 60 r., Júlia Šilhárová
60 r. Želám veľa zdravia a pohody. Tešíme
sa, že medzi nás prídu o rok i tí, ktorým to
tento rok nevyšlo. Vám, ktorí si práve

spomínate na mená učiteliek, ak dovolíte,
pomôžem. V popredí Betka Reingraberová,
Jucka Tenczerová, Valika Vallová, Gitka
Záhorská. Za nimi Majka Baarová, Anka
Horváthová, Milka Kopernická, Anka
Zemanová, Evelína Baloghová, Marta
Jungová, Majka Ondrušková, Katka
Zemánková, Ľubka Feketová, Alicka
Holováčová, Lydka Gašparová, Julka Šil-
hárová a Eva Tekelová. Je mi veľkým
potešením zorganizovať o rok valentínske
posedenie zasa. Ďakujem za spoluprácu
pani Gažovej a Čambalovej a Obecnému
úradu v Bernolákove.

Ľubomíra Reindlová

Všetky spolu mali 1 171 rokov
Večne mladé učiteľky
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V preplnenej sále kultúrneho domu sa
konala 13. februára výročná schôdza
klubu. 196 prítomných členov potešila prí-
tomnosť zástupcu starostu obce JUDr.
S. Bečicu, predsedu Jednoty dôchodcov
Slovenska Dr. K. Vajnorského a predsedov
spoločenských organizácií. Ďakujeme im,
ako aj MVDr. J. Sokolovi, Ing. Erdélyimu za
slová uznania , ocenenie našej celoročnej
snahy o neustále vylepšovanie, zdokonaľo-
vanie práce klubu. Veľká vďaka patrí aj
našim sponzorom, mená ktorých boli vy-
stavené pri kytici slnečníc vo vstupnej hale,
kde boli aj fotografie z podujatí klubu.
Veríme, že nás podporia aj v tomto
roku 2% daní z príjmov, alebo aspoň
malými sponzorskými príspevkami.

Činnosť klubu riadil 11-členný výbor,
ktorý podľa stanov združenia orientoval
činnosť na kultúrno-spoločenské vyžitie
svojich členov, organizovanie zájazdov
a iných spoločenských podujatí v obci
i mimo nej. Tieto spoločenské podujatia
musíme vyzdvihnúť, lebo ich uskutočnenie
vyžadovalo veľa úsilia a ochoty, ktorá
členom výboru, členom klubu a spolu-
pracujúcim organizáciám nechýbala. Boli
to podujatia s dychovou hudbou Čeklísan-
ka, pásmo piesní a slova o minulosti
Bernolákova pri príležitosti 800. výročia
prvej písomnej zmienky o obci, stretnutie
generácií, ponúkané dobroty podľa recep-
tov starých mám.

Tešíme sa z nárastu členskej základne,
čo potvrdzuje zvýšený záujem dôchodcov
o naše aktivity a je aj meradlom spokoj-
nosti s prácou vedenia klubu. Vedenie
klubu sa schádzalo podľa potreby
a množstva úloh, najmenej však 1-krát
mesačne. Na zasadnutiach sme organizač-
ne pripravili nasledovné podujatia.

V januári to bolo posedenie pri
dychovej hudbe na Vajnorskej ulici v Bra-
tislave. Vo februári návšteva tzv. babskej
zábavy v Slovenskom Grobe. Členovia
klubu mali možnosť zúčastniť sa plesu
seniorov vo Viničnom. 8.3. sme sa
podieľali na organizovaní slávnostného
podujatia pri príležitosti MDŽ. 28. 3. sme
sa zúčastnili súťaže ľudových rozprá-
vačov, ktoré sa konalo v Gajaroch. 20. 4.
sme navštívili predstavenie Radošinského
naivného divadla pod názvom To najlepšie
z RND. 23.4. sme sa zúčastnili brigády na
miestnom cintoríne pri príležitosti Dňa
zeme. Brigády sa zúčastnil doteraz
najväčší počet členov – 51. 10. až 16. mája
sme absolvovali týždenný pobyt v hoteli
Gladius v Topoľníkoch, odkiaľ sme organi-
zovali výlety na vodné dielo Gabčíkovo, na
kompu v Kyselici, vodný mlyn v Jelke, do
Dun. Stredy a do Györu v Maďarsku a

pod. 23. 5. sa uskutočnilo v kultúrnom
dome posedenie s jubilantmi. 6. 6. sme na
Dňoch obce varili pod vedením p. T. Ha-
nicovej tradičnú fazuľovicu so slížami, za
ktorú sme od konzumentov dostali veľa
chvály a poďakovaní a tiež tretie miesto
v súťaži družstiev.
Veľmi chutnali aj pagáče p. Buzgovičovej,
p. Káčerovej a p. Navarovej, tiež kapust-
níky p. Baďurovej. P. Piterová nás prekva-
pila okrem výborných pagáčikov aj dobrý-
mi lángošmi a p. Urmanič skvelým
makovým a orechovým koláčom. Za
poskytnutú všestrannú pomoc ďakujeme
p. H. Černayovej a manželom Kútyovým,
ktorým ďakujeme aj za tričká.
20. júna sme pripravili STRETNUTIE
TROCH GENERÁCIÍ v kultúrnom dome“,
kde v programe vystúpili deti, mamy, staré
mamy. Po kultúrnom programe bola
ochutnávka rôznych dobrôt pripravených
podľa receptov mám a starých mám.
14. - 16. septembra sme organizovali
zájazd na Oravu a do Poľska, 22. septem-
bra sme sa dobre zabavili na divadelnom
predstavení v RND - Niekto to rád sloven-
ské, 7. novembra na posedení s našou ček-
lískou dychovkou sme pozdravili aj našich
jubilantov pekným kultúrnym programom.
Zúčastnili sme sa na celoobecnej akcii Dni
úcty k starším.V činohre SND sme si pozre-
li veselohru Tak sa na mňa prilepila.
V decembri sme navštívili imobilných čle-
nov klubu s balíčkami.
V mesiaci novembri sme plánovali účasť
na „jablkovom hodovaní“ a zájazd na
burzu do Schwechatu. Pomáhali sme pri
získavaní účastníkov púte do Levoče.
V tých termínoch organizovali svoje podu-
jatia aj iné organizácie, preto nebol dosta-
tok prihlásených.
Keď to zhrnieme, organizovali sme za l rok
viac ako 17 podujatí, z toho 2 viacdenné
zájazdy s mnohými výletmi. Vzhľadom na
to, že všetky práce robíme na úkor svojho
voľného času, bez nároku na odplatu,
môžeme konštatovať , že výbor pracuje
veľmi dobre. Niekedy sme toho mali
naozaj veľa, ale až na malé výnimky, nikdy
sme sa nestretli s odmietavým postojom.
Preto myslím, že doterajšie členky predsed-
níctva (p. Varečková, p. Valčeková, p. Hani-
cová, p. Piterová a p. Barkolová) ďalšie
členky výboru (p. Buzgovičová, p. Gre-
bečiová, p. Guldanová, p. Káčerová, p. Na-
varová, p. Nagyová) a členovia revíznej
komisie (p. Anka Baďurová, p. H. Rakická,
a p. Urmanič) si zasluhujú veľké uznanie.
Pokladám si za povinnosť poďakovať aj
touto cestou p. A. Barkolovej a p. Eve
Kinčešovej, ktoré sa členstva vo výbore zo
zdravotných dôvodov vzdali a privítať

novú členku, hospodárku-pokladníčku
p. Martu Jungovú a p H. Gažovú, ktoré sa
aktívne zapojili do práce výboru už aj pred
svojím zvolením.

Prvým podujatím organizovaným naším
klubom v r. 2010 bola účasť na plese
seniorov v PKO Bratislava, ktorého sa
mimoriadne mohlo zúčastniť 54 našich
členov. Prispeli sme do výborného progra-
mu plesu vystúpením spevokolu Ček-
lísanky, ale hlavne dobrou náladou, stret-
nutiami s priateľmi z okolitých obcí. Za
naše aktivity sme dostali pochvalu od
organizátorov – Malokarpatského osve-
tového strediska a Bratislavského samo-
správneho kraja, ktorým za toto skvelé
podujatie ďakujeme.

O podujatiach plánovaných na r. 2010
sme každého člena informovali písomne.
Z plánovaných podujatí spomenieme
hlavne stretnutia pri dychovke, kultúrno-
spločenské akcie, pobytové zájazdy,
divadelné predstavenia, výstavu kvetov
FLÓRA, Deň otvorených pivníc v Modre
a Pezinku atď.
Tešíme sa na stretnutia s vami.

T.Varečková
T. Hanicová

Tešíme sa
na schôdze klubu
Ubehol rok a mali sme opäť výročnú
schôdzu klubu dôchodcov, na ktorú som
sa veľmi tešila. Myslím, že aj ostatní
dôchodcovia, lebo sála kultúrneho domu
bola tentoraz preplnená.
Teším sa na kultúrny program, vždy dobre
pripravený, na stretnutie s kamarátkami,
na nové správy zo života klubu od predsed-
níčky a výboru. O živote a udalostiach
v obci nás informoval JUDr. S. Bečica, no
nepotešil nás, pretože nevieme, či sa naša
generácia dožije dokončenia domu sociál-
nych služieb. Najviac ma zaujal diskusný
príspevok Ing. Erdélyiho, prečo kaštieľ
chátra a prečo aspoň raz v týždni sa
nemôžeme ísť prejsť po parku ako kedysi.
Zaujal ma aj príspevok predsedu Jednoty
dôchodcov Slovenska Dr. K. Vajnorského
o 13-tom dôchodku vo výške životného
minima, ktorý sa pripravuje. Dúfame, že sa
ho snáď po kríze dožijeme.

Treba povedať, že celá schôdza bola
perfektne pripravená, za čo sa treba
poďakovať výboru klubu dôchodcov.
Obdivujem ich prácu, za ktorú im patrí od
nás všetkých veľká vďaka.

Terezia Feketová
členka klubu dôchodcov

Bilancia práce klubu dôchodcov v roku 2009
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Dňa 9. februára 2010 zorganizoval Miestny
spolok Slovenského Červeného kríža
v Bernolákove bezpríspevkový odber krvi.
Odber sa uskutočnil v Kultúrnom dome
v Bernolákove mobilnou odberovou
jednotkou. Odberu sa zúčastnilo celkom
64 darcov z toho bolo 10 darcov
z Chorvátskeho Grobu a 2 prvodarcovia.

Na bezpríspevkovom odbere krvi sa zúčastnilo
aj hokejbalové družstvo z Bernolákova:

Predsedníctvo MS SČK v Bernolákove ďakuje
predajni Vinladia na Trnavskej ul.

a firme ProOvo Bernolákovo za sponzorovanie
bezpríspevkového darcovstva krvi.

Starosta obce Bernolákovo a predsedníctvo
Miestneho spolku SČK v Bernolákove ďakujú

všetkým darcom krvi za ich humánny a šľachetný čin.

BEATA BOGNÁROVÁ
PETRA BUZGOVIČOVÁ
JURAJ ĎORKO
KATARÍNA BUZGOVIČOVÁ
PETER SLOBODA
SOňA JURSOVÁ
ANDREA KLASOVÁ
DUŠAN LYSÁK
ANNA VITÁLOŠOVÁ
PAVOL KOMADA
JARMILA GÁLOVÁ
JOZEF NOVÁK
ZOLTÁN KöVöSI
MÁRIA KAKAŠOVÁ
VLADIMÍR HODÁL
MIROSLAV KOLLÁR
HENRIETA KRAMMEROVÁ
FRANTIŠEK KOLLÁR
STEPHANE BRUNEL
IRENA MARTINÍSKOVÁ
JANA BUČEKOVÁ
MAREK MIKYŠKA
TAMARA BUČEKOVÁ
VILIAM FOLTÍN
MILAN BUČEK
JANETA HORVÁTHOVÁ
DANIEL BUČEK
JÁN ANTAL
DARINA KALIVODOVÁ

SLÁVKA SIVČÁKOVÁ
PETER HUDEK
PETER SIVČÁK
PETER UHER
MIROSLAV ŠVARDA
ĽUBOŠ ŠTICA
ZUZANA ŠTICOVÁ
ALŽBETA NOSKOVIČOVÁ
MARCELA TURENIČOVÁ
PETER BORKO
ZDENKA KOCÁKOVÁ
MIRIAM ŠIMONOVÁ
ALŽBETA SEDÍLKOVÁ
VIERA JURÁŠKOVÁ
ROMAN DRINKA
ONDREJ LAUKO
ANNA VALENTOVÁ
TOMÁŠ DEHELÁN
SOňA ČERNAYOVÁ
KAROL HORňÁK
DARINA JAVORKOVÁ
MARIAN DOBOŠ
KATARÍNA HAJTMÁNKOVÁ
RUDOLF NOVÁČEK
MÁRIA HAJTMÁNKOVÁ
LUCIA ZMEŠKALOVÁ
JANA TURENIČOVÁ
KAROL REINDL

IVAN VYSUČÁNI
JÁN FATURA
JAROSLAV FRINDRICH
SLAVOMÍR CHROMIAK

FRANTIŠEK KOVÁČ
RADOSLAV ÁGH
MAREK KALIVODA
MILOŠ MACHÁČEK

Slovenský Červený kríž – územný spolok Senec
ponúka:

výučbu a výcvik základných život zachraňujúcich úkonov
v trvaní 8 hodín s osvedčením;

výučbu a výcvik v základnej norme zdravotníckych vedomostí
v trvaní 16 hodín s osvedčením.

SČK ako jediná organizácia na území SR má oprávnenie Európskeho centra
prvej pomoci vydávať certifikáty s platnosťou v celej Európe.

Pre pracovníkov a vodičov, ktorí vykonávajú služné cesty alebo jazdia
v zahraničí, ponúka:

základný kurz PP/preukaz/
aj pre žiadateľov o vodičské oprávnenie, FO, PO - 8 hodín;

základný kurz PP /európsky certifikát/ brigádnici do zahraničia
- 16 hodín;

rozšírený kurz PP /európsky certifikát/ na zdravotný dozor - 33 hodín;
rekvalifikačný kurz ,,Opatrovateľská služba“ kurz na opatrovanie

občanov doma a v zahraničí - 226 hodín

Kontakt pre Bernolákovo:
Mária Nagyová – predsedníčka SČK v Bernolákove tel: 02/45993920

e-mail: maria.nagyova@bernolakovo.sk

Spoločnosť Parkinson Slovensko (SPS)
Parkinsonova choroba je progresívne neurodegeneratívne ochorenie, pri
ktorom dochádza k predčasnému a nadmernému odumieraniu nervových
buniek v hlbokých štruktúrach mozgu, kde sa vytvára dopamín, zabezpečujúci
prenos nervových vzruchov motoriky. Až pri poklese hladiny dopamínu o 70 až
80 % začínajú sa objavovať prvé príznaky Parkinsonovej chroby (spomalenosť
pohybov, stuhnutosť svalstva, tras, strata stability a postupne sa pripájajú
ďalšie poruchy, napr. rečové). Vyskytuje sa prevažne u starších ľudí
(50 a viacročných), ale občas aj u mladších ľudí a postihuje hlavne motoriku
človeka, nie intelekt. Napriek tomuto poznaniu mechanizmu PCH doteraz sa
nevie, prečo začne dochádzať k nadmernému odumieraniu týchto buniek.
Toto ochorenie je zatiaľ nevyliečiteľné a liečbou je možné iba zmierňovať prí-
znaky tohto ochorenia a spomaliť napredovanie choroby.
Spoločnosť Parkinson Slovensko (SPS) je občianske združenie spájajúce ľudí
postihnutých Parkinsonovou chorobou, ich rodinných príslušníkov, odborníkov
a sympatizantov. SPS vznikla po zániku Spoločnosti parkinsonikov SR,
spôsobenú úmrtím jej dlhoročného predsedu.
Svoje aktivity vyvíja hlavne prostredníctvom regionálnych klubov (zatiaľ
v Košiciach, Liptovskom Mikuláši, Zvolene, Bratislave a Bánove - okr. Nové
Zámky.) a každý člen môže navštevovať klub, ktorý mu najlepšie vyhovuje.
Našou snahou je zakladať kluby v čo najväčšom počte vo všetkých regiónoch
Slovenska, aby boli k pacientom čo najbližšie a ponúkali im pomoc vo všetkých
oblastiach, ktoré život s Parkinsonovou chorobou prináša.
Stretnutí v kluboch sa zúčastňujú aj lekári-neurológovia, psychológovia, reha-
bilitační a sociálni pracovníci, ktorí odpovedajú na konkrétne otázky.
Našim členom sa snažíme prostredníctvom klubov okrem stretnutí, vychádzok
do prírody ponúknuť aj možnosť pravidelných rehabilitačných cvičení vo vode
aj na suchu, ktoré podstatne pomáhajú skvalitňovať život a tiež prispievajú
k spomaleniu napredovania choroby. K spomaleniu gradácie choroby si môže
dopomôcť každý pacient aj svojou pohybovou aktivitou a športom.
V minulom roku sa uskutočnil celoslovenský výstup parkinsonikov na Kojšovskú
hoľu a tento rok plánujeme uskutočniť stolnotenisový turnaj, turnaj v petangu
a výstup na Pustý hrad pri Zvolene. Tiež sú pripravené viacdenné rekondičné
pobyty.
Bližšie informácie sa môžete dozvedieť na internetových stránkach SPS,
www.parkinson-net.sk, prípadne telefonicky u ktoréhokoľvek predsedu klubu.

Kluby:
Bratislava: Ing. Jozef Stohl, tel.: 0908 124 367,e-mail: sps.klub.BA@gmail.com,
Bánov (NZ): Katarína Mazúchvá, tel.: 0918 909 434,
Lipt. Mikuláš: Ľudmila Kokošková, tel.: 0905 992 352,e-mail: kokoskova@imafex.sk,
Zvolen: Ján Krnáč, tel.: 0917 574 548, e-mail: krnyjan@gmail.com,
Košice: Ing. František Scherer, tel.: 0905 618 147, e-mail: sps@fema.sk
predseda: Zuzana Michalková, tel.: 0908 323 520, e-mail: zuzana@parkinson-net.sk

ZO Slovenského zväzu záhradkárov v Bernolákove
usporiada dňa 27. marca 2010
v Kultúrnom dome v Bernolákove

XXII. VÝSTAVU VÍN
SPOJENÚ S OCHUTNÁVKOU

Základné informácie:
- preberanie vzoriek vín od záujemcov o účasť na výstave
a hodnotení vín bude v klube dôchodcov na Viničnej ul.č.2:
12. marca 2010 (piatok) od 17,00 hod. do 20,00 hod.
13. marca 2010 (sobota) od 17,00 hod. do 20,00 hod.
Súťažnú vzorku vína treba odovzdať v dvoch flašiach s obj.
min. 0,75 lit.
Výstavy sa môžu zúčastniť i nečlenovia ZO SZZ alebo členovia
iných organizácií SZZ.
Odborná degustácia komisiami bude 16. marca 2010 v klube
dôchodcov, vína budú hodnotené 100-bodovým systémom
O.I.V.

Verejná ochutnávka vín bude 27.marca 2010
(v sobotu) od 14,00 hod. do 20,00 hod. v Kultúrnom

dome v Bernolákove.
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V roku 2010 si pripomíname 25. výročie založenia organizácie pre
zdravotne postihnutých občanov v Bernolákove.

Koncom roku 1984 sa mladí zdravotne postihnutí občania našej
obce zišli, aby pripravili registráciu a založenie organizácie Zväz
invalidov. Zakladajúcimi členmi boli p. Eva Michalcová, p. Peter
Pláteník, p. Helena Rakická, p. Lýdia Branická a p. Karol Kocka.
Organizácia bola zaregistrovaná a prví členovia podpísali prihlášky
ku dňu 2. 1. 1985

Vtedajšia organizácia Zväz invalidov mala celoštátnu pôsobnosť.
Základné organizácie v obciach boli riadené krajskými výbormi.
Časom sa názov zväzu zmenil na Združenie zväzov zdravotne postih-
nutých. Krajské výbory prideľovali základným organizáciám poukazy
na rekreačné a rehabilitačné pobyty len v menších počtoch.

Po odstúpení p. Michalcovej z funkcie predsedníčky činnosť
organizácie ochabla. Pani Rakická ako pokladníčka zastupovala aj
funkciu predsedníčky. Vyberali sa len členské príspevky, prípadne
príležitostné akcie usporiadané združením. Poďakovanie patrí
p. Rakickej, že nepripustila zánik organizácie a tiež členom výboru,
ktorí jej v tom pomáhali.

V roku 1990 prišlo k rozdeleniu združenia podľa zdravotného
postihnutia, a to na telesne postihnutých, civilizačne postihnutých,
mentálne postihnutých, zrakovo postihnutých a sluchovo postih-
nutých.

Naši členovia boli zaregistrovaní v organizácii Slovenský zväz
telesne postihnutých a vo Zväze postihnutých civilizačnými choroba-
mi. V obci bola jedna spoločná organizácia a jeden výbor, kde sa
predkladali všetky písomnosti, ale riadený dvomi zväzmi.

V roku 1995 prevzala funkciu pokladníčky p. Ballayová a spolu
s p. Rakickou ako predsedníčkou začali obnovovať činnosť orga-
nizácie. Všetci prihlásení členovia, aj keď mnohí nemali zaplatené
členské príspevky, boli písomne vyzvaní, či majú záujem o ďalšie
zotrvanie v organizácii. Na výročnej členskej schôdzi v r. 1996 bol
zvolený výbor a činnosť organizácie bola obnovená. Ku koncu roka
1995 mala organizácia 76 členov. Od roku 1998 vykonáva funkciu
predsedníčky p. Ballayová.

V roku 2003 prišlo k zániku a exekúcii Zväzu postihnutých civi-
lizačnými chorobami. Tým bola pre členov s civilizačnými choroba-

mi organizácia zrušená. Bývalí členovia mali dve možnosti. Prejsť do
organizácie telesne postihnutých alebo založiť novú organizáciu pre
všetky ochorenia. Bola založená nová organizácia Združenie
zdravotne postihnutých Viktória. Žiaľ toto združenie vydržalo len
necelé dva roky pre nedostatok finančných prostriedkov.

Situácia sa opakovala. Prejsť do Slovenského zväzu telesne
postihnutých alebo založiť samostatnú organizáciu. Rozhodli sme
sa pre druhú možnosť. Prípravný výbor pripravil podklady pre
Ministerstvo vnútra SR na registráciu samostatnej organizácie pod
názvom Organizácia zdravotne postihnutých NÁDEJ. Stanovy orga-
nizácie boli schválené v decembri 2005 a týmto sme mohli začať
svoju činnosť. Vyhlásením samostatnosti pribudlo veľa práce
členom výboru, hlavne predsedovi organizácie. Zabezpečiť finančné
prostriedky, vybaviť rekreačné a rehabilitačné pobyty, ktoré sú
náročné na administratívne vybavovania. Výhodou je, že počet
účastníkov pobytov si určujeme sami.

Výbor každoročne organizuje pre členov a občanov rekreácie,
na ktorých býva 53 až 55 účastníkov. V minulom roku ich bolo
dokonca 88. V roku 2007 a 2008 sme zorganizovali rehabilitačné
pobyty s finančnými príspevkami od MPSVaR pre 22 členov.
Realizujeme sa aj v kultúrnej oblasti – trikrát v roku navštevujeme
divadelné predstavenia, organizujeme poznávacie zájazdy, navšte-
vujeme družobnú organizáciu v Dechticiach. Od roku 1998 po-
riadame v decembri vianočné posedenia. Zorganizovali sme aj
posedenia pri hudbe a rôzne iné akcie.

Napriek mnohým organizačným ťažkostiam sa nám podarilo
činnosť organizácie udržať celých 25 rokov. Vďaka patrí aj pred-
staviteľom obce Ing. Poórovi a JUDr. Bečicovi, ktorí nám pomáha-
jú radami alebo finančnými prostriedkami. Taktiež ďakujeme pánovi
farárovi Kormúthovi za jeho prístup, hoci je u nás len krátku dobu.
Pred rekreáciou nám odslúžil mimoriadnu svätú omšu a zúčastňuje
sa na našich podujatiach.

Ku koncu roku 2009 mala naša organizácia 207 členov, čo je
tiež výsledkom dobrej práce.

Anna Ballayová, predsedníčka organizácie.

Vážení spoluobčania
Organizácia zdravotne postihnutých

NÁDEJ v Bernolákove si vás dovoľuje
oboznámiť s naším programom činnosti na
rok 2010.

Výbor organizácie pripravuje pre svojich
členov zaujímavý program:
- na 6. marca pripravujeme výročnú člen-
skú schôdzu, na ktorej si pripomenieme 25.
výročie založenia organizácie;
- v priebehu roka usporiadame viacero
návštev divadelných predstavení, prípadne
iných kultúrnych podujatí;
- počas roka usporiadame zaujímavé
zájazdy;
- desiatkári dvakrát v roku navštívia imo-
bilných členov, oboznámia ich s činnosťou
organizácie a odovzdajú malý darček;
- aj v tomto roku zorganizujeme rekreačný
pobyt, v prípade záujmu aj dva; opäť podá-
vame žiadosť o finančný príspevok od
MPSVaR na rehabilitačný pobyt pre 23 čle-
nov;
- pripravujeme návštevy družobnej orga-
nizácie v Dechticiach;

- dňa 30. septembra bude odslúžená
svätá omša za zosnulých členov a za
zdravie a Božiu pomoc pre členov;
- v decembri pripravíme naše tradičné
mikulášsko-vianočné posedenie;
- v priebehu roka sa budeme zúčastňovať
na akciách poriadaných obcou – na
aprílovej brigáde na cintoríne pri príležitosti
Dňa Zeme, na Dňoch obce, na Dni úcty
k starším a iných;
- raz mesačne budeme merať krvný tlak
a cukor v krvi v dňoch:

12. marca 9. apríla 14. mája
11. júna 16. júla 13. augusta
17. septembra 15. októbra 12. novembra
17. decembra

vždy v piatok od 8.00 hod. do 9.00 hod.
v klube dôchodcov; poplatok je 1€.
Aj tento rok sme zaregistrovali žiadosť
o 2%. S prosbou a dôverou sa obraciame na
pracujúcich členov, občanov a podnikateľov
o venovanie 2% z dane z príjmov pre našich
zdravotne postihnutých členov a tým im
pomohli spríjemniť ich ťažký život. Všetkým
darcom vopred ďakujeme.

Na záver sa chceme poďakovať sponzorom,
ktorí svojimi darmi prispeli na naše
mikulášsko-vianočné posedenie v decembri
minulého roku a tak spríjemnili naše podu-
jatie: EBA s.r.o., Kaderníctvo DENIS, KG stav
s.r.o., DAIV Bernolákovo – p. Gál, servis
Potraviny - p. Višváderová, SMC Bratislava
Elektročas s.r.o., Kapp s.r.o. - p. Kešjarová
Vinlandia - p. Kopecký, Pro-Ovo hydináreň
Lekáreň - Mgr. Koporcová, Keramika - p.
Víglaš, Potraviny - p. Borčinová, Potraviny –
p. Macháčková, Kaderníctvo AĎA, BALLA
Bernolákovo, Demiklen – p. Zbiták,
Poľnohospodárske družstvo Chorvátsky
Grob - Bernolákovo, Milan Cisár s.r.o.,
Kozmetika – p. Achbergerová, Kozmetika –
p. Luknárová, Zelenina – p. Jezberová,
Reštaurácia PARK, SVAROGO – p. Kúty,
Pohrebná služba – p. Malochová, Drogéria -
p. Buzgovičová, Pálenica – p. Guldán,
p. Belzar z Chorvátskeho Gróbu, Obecný
úrad Chorvátsky Grob

Anna Ballayová
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2% pre Rodičovské združenie pri Materskej škole v Bernolákove
Milí rodičia,

ĎAKUJEME vám všetkým, ktorí ste prispeli
dvoma percentami z dane za rok 2008
Rodičovskému združeniu pri Materskej
škole v Bernolákove.
Za rok 2008 sme spolu „darovali“
2,319 EUR (69,854 Sk)

Ako sme sľúbili a plánovali, tieto peniaze
sme použili na dobudovanie dvora - pre
naše deti v materskej škole sme spoločnými
silami postavili dopravné ihrisko. Ihrisko
slúži deťom na rozvoj dopravných zručnos-
tí, na kolobežkách a bicykloch si skúšajú
svoje zručnosti malých šoférov. Spoznávajú
dopravné značky, zisťujú, ako funguje
semafor, kruhový objazd, či prechod pre
chodcov a parkovisko.
V nepriaznivom počasí chodník využívajú
deti na prechádzanie sa.

Milí priaznivci našej materskej školy,
práve teraz prišiel čas, keď každý z nás v
rámci svojich možností môže pomôcť získať
finančné prostriedky pre naše občianske
združenie. Financie získané z 2% sa stali

významnou zložkou nášho rozpočtu. Z tejto
sumy môžeme okrem iného financovať
náklady spojené s projektom „Škola pod-
porujúca zdravie“, umožníme deťom preží-
vať krásne chvíle na rôznych akciách –
karneval, MDD, akadémia, návštevy divad-
la, výlety do prírody.

Ak máte záujem pomôcť, podporte prosím
naše úsilie! Oslovte svojich najbližších,
rodinných príslušníkov, priateľov, známych,
kamarátov, susedov, všetkých, koho
poznáte, aby naše-vaše občianske združe-
nie podporili svojimi 2%-mi.

Peniaze použijeme na ďalší rozvoj a
modernizáciu školského dvora, aby
našim deťom dobre slúžil na výchovu,
hranie a zábavu. Dopravné ihrisko už
je hotové, v budúcnosti ho plánujeme
rozšíriť, plánujeme spoločne postaviť
detský mobiliár, čo sú v podstate
drevené preliezky, šmýkačky a hoj-
dačky.

Postup je jednoduchý a veríme, že nikoho
z vás nadmerne nezaťaží:

Do 30. marca 2010 (právnické osoby),
resp. do 30. apríla 2010 (zamestnanci) je
možné presmerovať 2 % z vašich daní na
konto nášho občianskeho združenia.
Tlačivá daňových priznaní za rok 2009 pre
právnické a fyzické osoby už obsahujú
potrebné kolónky, do ktorých vyplníte nasle-
dovné údaje:

Názov organizácie:
Rodičovské združenie pri Materskej
škole v Bernolákove
Komenského 1, 900 27 Bernolákovo
Právna forma: Občianske združenie
IČO*: 308 542 70
* IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje
zľava

Ďalšie informácie, podrobnosti či postup
jednotlivých krokov sa dozviete v Materskej
škole, Komenského 1, Bernolákovo alebo
na internetovej adrese: http://www.rozhod-
ni.sk/.

ĎAKUJEME!!!
Lujza Gajdošová,

členovia OZ pri materskej škole

Budeme sa hrať!
Je štvrť na deväť a ja z domu vyrážam spolu s naším
2,5-ročným synom. „Mami, kam ideme?“ „Do klubu.“
„A bude tam aj Martinko?“ „Uvidíme.“ „Budeme sa
hrať!“
Takýto rozhovor spolu vedieme skoro každý pondelok či
stredu. Náš malý chodí do klubu veľmi rád. Je to pre
neho zmena – noví kamaráti, hračky iné ako tie, čo má
doma. Ja sa zase teším spoločnosti iných mamičiek.
Popritom, ako dávam pozor na svoju ratolesť a zapá-
jam sa do hry spolu s ním, dokážem s ostatnými
mamičkami prebrať rôzne témy – ako vyriešiť vzdor
nášho potomka, čo dnes navariť, ku ktorému lekárovi
ísť, kde dostať zaujímavé hračky či pekné oblečenie, či
bude dobré počasie a mnoho iného.
V klube sa nás na jednom stretnutí zíde zvyčajne päť až
osem mamičiek (celkový počet mamičiek, ktoré klub už
navštívili, presiahol päťdesiatku). Mamičky s deťmi
majú k dispozícii dve miestnosti – herňu a jedáleň, tiež
sociálne zariadenia. Medzi hračkami v herni deti nájdu
malú šmýkačku, stan, kuchynku, kočíky, autá malé
i veľké, stavebnice, knižky, hudobné nástroje a iné. Od
jari do jesene môžu deti v areáli budovy využívať piesko-
visko, hojdačky, veľkú šmýkačku, fúriky, hračky do
piesku, lopty... V stredu je pre deti pripravená ručná
práca.
Ak ste doma na rodičovskej dovolenke spolu so svojím
dieťatkom, radi vás v Klube mamičiek Koráb
uvidíme. Stretávame sa v budove obč. združenia Prístav
na Poštovej 55 (za zdravotným strediskom) na
1. poschodí, a to každý pondelok a stredu od 9.30 do
12.00 hod.

Jana Kráľová, obč. združenie Prístav

Detský letný tábor
Centrum voľného času Bratislava ponúka deťom vo veku 8 – 14 rokov

letný tábor ŠPORŤÁČIK v prekrásnom prostredí
pohoria Biele Karpaty pri Kunovskej priehrade.

Program:
výučba základov plávania a zdokonaľovací plavecký výcvik a iné športové

aktivity, turistika, netradičné hry, spoznávanie kultúrno-historických pamiatok.
Termín: 17. 07. 2010 – 27. 07. 2010.

Cena: 135,- € Deti s trvalým pobytom v obci majú možnosť dostať príspevok
od obce v hodnote 50 €.

Záväzné prihlášky môžete podať na Obecnom úrade v Bernolákove
u p. Múčkovej do 30. 4. 2010.

Prípadné informácie poskytne na t.č. 45993 911 kl. 105.
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Máme krásne plány –
aj vďaka vašim deťom sa ich darí plniť...

Základná umelecká škola v Bernolákove vstúpila do štvrtého roku
svojho života. Stav žiakov sa postupne stabilizoval – štyri umelecké odbo-
ry našej ZUŠ navštevuje asi 270 žiakov. Je to počet, ktorý nás zaväzuje
k stále lepším výsledkom. Verím, že všetky naše aktivity presvedčili
o zvyšujúcej sa úrovni umeleckých programov, ktoré pre širokú verejnosť
s láskou pripravujú naši pedagógovia spolu s vašimi deťmi.

Napriek tomu, že zápasíme so zväčšujúcim sa nedostatkom vyučo-
vacích i úložných priestorov, zatiaľ sa nám vďaka ústretovosti vedenia
základnej školy podarilo problémy zvládnuť. Naším snom do budúcnosti
však boli, sú a stále budú samostatné priestory, kde by každý nástroj
i odbor mohol naplno rozvinúť svoje aktivity v súlade s potrebami mo-
dernej školy 21. storočia.

Všetky aktivity, ktoré sme plánovali na tento školský rok, sa usku-
točnili v plánovaných termínoch – ich zoznam nájdete na internetovej
stránke našej školy. Osobitne by som chcela vyzdvihnúť verejný kon-
cert 24. novembra 2009. Zo všetkých skladieb, ktoré na ňom odzneli,
si môžete vypočuť zvukové ukážky, ktoré nájdete taktiež na našej inter-
netovej stránke spolu s fotografiami účinkujúcich.

Vianoce pre nás znamenajú jedno
z najkrajších podujatí v roku – Vianočný
koncert. Už mesiace vopred plánujeme vý-
zdobu, program, snažíme sa každý rok prek-
vapiť svojich priaznivcov čímsi novým - ten-
toraz to boli veselí snehuliaci, zhotovení vý-
tvarným odborom a netradičná komorná
zostava s basgitarou. Celý koncert sa niesol
v znamení vianočnej nálady, ktorú skvele
dotvárali krásne skladby v podaní malých
i tých starších žiakov.
Ďalšie podujatia, ktorých sa zúčastnila naša
škola: interné koncerty, program na
posedenie pri dychovke organizovaný
klubom dôchodcov, program v rámci
Adventného hudobného bazáru poria-
daného domom kultúry, tri výchovné
koncerty pre Materskú a Základnú
školu v Bernolákove, program v rámci
jasličkovej slávnosti, poriadanej

katolíckym farským spoločenstvom, úvodný program na plese
bernolákovských podnikateľov, kde sa predstavili naši pedagó-
govia, program na výročnej schôdzi klubu dôchodcov, vy-
stúpenie speváckeho zboru Čeklísanky na plese seniorov
v bratislavskom PKO, program na výročnej schôdzi združenia
NÁDEJ, koncert pri príležitosti MDŽ.

Za finančnú a materiálnu pomoc, ktorá nám aj teraz veľmi
pomohla, vyslovujem srdečné ďakujem našim sponzorom: Klubu
bernolákovských podnikateľov, klubu dôchodcov, pani Eve Šticovej,
pani Jarmile Szerencsésovej, pani Kataríne Veinhardtovej, pánovi
Lukášovi Benkovičovi, pani Magdaléne Navarovej, pani Alžbete
Káčerovej, pánovi Milanovi Várošovi a Metodicko-pedagogickému cen-
tru v Bratislave.

Školský rok ešte nekončí, veľká časť našich koncertov nás a našich
žiakov ešte čaká, želám im preto veľa trpezlivosti pri domácej príprave,
veľa šťastia pri vystúpeniach, aby nimi urobili radosť nielen svojim
najbližším, ale všetkým VÁM ...

Mgr. J. Bošková, riaditeľka ZUŠ

Vážení priatelia!
ZUŠ Bernolákovo vás po úspešnom predvedení
1. školského muzikáluPERNÍKOVÁ CHALÚPKA

opäť pozýva na muzikálové predstavenie

ŠÍPKOVÁ RUŽENKA
ktoré bude v nedeľu 25. 4. 2010 o 16:00 hod.

v sále Kultúrneho domu v Bernolákove

Na vašu účasť sa tešia všetci účinkujúci.

Vážení rodičia a priatelia školy,
obraciame sa na vás so žiadosťou o poukázanie 2%

z dane za rok 2009 pre našu školu .Finančné prostriedky by sme
chceli využiť na zakúpenie kvalitných hudobných nástrojov, počí-
tačovej a zvukovej techniky pre výtvarný a literárno-dramatický
odbor, kostýmov pre novovzniknutý tanečný odbor.

Výsledkami našej práce na kultúrno-spoločenských podujatiach
a koncertoch pravidelne dokazujeme, že založenie ZUŠ v Bernolákove malo
zmysel. Poteší nás akákoľvek čiastka, ktorou pomôžete školu zveľadiť.

Ďakujeme vám !
Údaje o prijímateľovi :
Občianske združenie HARMÓNIA Bernolákovo
900 27 Bernolákovo, Školská 1, IČO : 42137063

Zuzana Šticová a členovia OZ HARMÓNIA pri ZUŠ v Bernolákove

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy
v Bernolákove oznamuje, že

ZÁPIS ŽIAKOV DO ZUŠ
na šk. rok 2010/2011

bude v dňoch 21.a 22. júna 2010 od 13:00 do 18:00 hod.
v II. A triede starej ZŠ

Svoje deti môžete prihlásiť do nasledujúcich umeleckých
odborov:

- hudobný odbor
klavír, spev, husle, flauta, gitara,

violončelo, akordeón
- literárno-dramatický odbor

- výtvarný odbor
- tanečný odbor

Veríme, že využijete možnosť rozvíjať nadanie a talent svojho
dieťaťa. Žiaci našej školy účinkujú pravidelne na interných
a verejných koncertoch, zúčastňujú sa mnohých kultúrno-

spoločenských podujatí, organizovaných obcou
a spoločenskými organizáciami.

Mgr. Jarmila Bošková, riaditeľka a kolektív pedagógov ZUŠ



Zatúlané písmenká a čísla
Na Základnej škole v Bernolákove bolo 5. a 6. februára vyhlásené celoškolské pátranie.
Stratilo sa niekoľko písmen z abecedy a zopár číslic. Pani učiteľkám, ktoré mali veľa
práce s hľadaním, prišli na
pomoc škôlkari – predškoláci.
Prišli sa totiž zapísať do 1. triedy.
Prešli krajinou, v ktorej sa pís-
menká a čísla zatúlali do cirkusu,
lesa, mesta, nákupného centra a
nakoniec na klzisko. Všetko však
dobre dopadlo. Malým škôlka-
rom sa záhady podarilo vyriešiť.
Písmenká sa vrátili späť do školy
a abeceda je opäť celá.

Iva Tallová
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Aktivity
ZŠ
Od septembra sme stihli na
našej škole zorganizovať
niekoľko aktivít a zapojili sme
sa do rôznych súťaží. Na
jeseň sa tradične konal jesen-
ný trojboj, kde súťažili
družstvá z jednotlivých tried
v skoku z miesta, hode plnou
loptou a člnkovom behu.
Víťazi boli odmenení slad-
kosťami od OZ Školáčik.
V októbri sme sa zúčastnili
okresného kola Kinderiády
v Bratislave. Vždy úspešná
akcia pre deti je Výstava

drobnochovateľov v Senci. Štvrtáci absolvovali exkurziu vo
Hvezdárni v Hlohovci. Svoje čaro mal II. ročník pasovania prvákov,
kde na príprave spolupracovali aj žiaci IX. ročníka a ukázali, že sú
skvelí herci. Deň otvorených dverí na Základnej škole
v Bernolákove nám umožnil vidieť učiteľov, žiakov aj rodičov, ktorí
sa hrali, lepili, správne si umývali zuby, kreslili, tancovali, maľo-
vali, varili, skladali, rozprávali po anglicky.... Prváci ukázali
rodičom, že už sú z nich veľkí školáci a pomaly sa učia čítať
a písať. Pred Vianocami sme so žiakmi aranžovali vianočné vence

a svietniky, zrealizo-
vali sme čítací
maratón a súťaž
v rozvoji tvorivosti
a slovnej zásoby –
Moderátor redaktor.
Na futbalovom tur-
naji najmladších
žiakov v Senci sme
síce medailu
nezískali, ale nálada
medzi hráčmi bola
výborná a super si
zahrali. Novoročná

súťaž v stolnom tenise, návšteva škôlkarov v prvej triede, zápis
detí do I. ročníka vo februári, Matematický klokan, školské kolo
matematickej olympiády, školské kolo Pytagoriády, školské a
okresné kolo Šalianskeho Maťka, návšteva obecnej knižnice, ale aj
fašiangový sprievod v maskách - toto všetko sme zatiaľ absolvo-
vali s našimi žiak-
mi. A školský rok
je len v polovici...

Ľ. Reindlová
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Vzhľadom na technické problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť pri vydávaní a tlači časopisu Bernolák, je možné, že niektoré uverejnené články sú neaktuálne v dňoch distribúcie časopisu.

NNeepprreeddaajjNNéé
Vydáva: Obecný úrad Bernolákovo v náklade 2000 výtlačkov
Šéfredaktor: peter Quarda 
redakčná rada: Mgr. alica Holováčová, Mgr. alena Melichárková, Ing. Viera Kováčová, 
Mgr. Iva pipíšková, Izabella Bangová, júlia Hrablíková, Božena jurčová
Grafická úprava: Izabella Bangová
Uzávierka tohto čísla: 4. 3. 2009. príspevky do ďalšieho čísla zasielajte na obecný úrad 
(j. Hrablíková) do 26. 5. 2010, casopis@bernolakovo.sk
registrované Okresným úradom Senec pod č. OÚ SC - 4/98

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

Redakčná rada žiada svojich prispievateľov, aby príspevky odovzdali
do dátumu uzávierky. V prípade veľkého množstva materiálu si redakčná
rada vyhradzuje právo na skrátenie, prípadne presunutie článku do
ďalšieho čísla. Za pochopenie ďakujeme.

Skutočne originálne sa s fašian-
govým obdobím rozlúčili žiaci I. aj  II.
stupňa a školského klubu.
Priznajme  si a dajme si ruku na
srdce pri spomienke na karneval 
v detstve... BÚCHA VÁM SRDCE ?
Aj u nás nastal ten vytúžený deň 
12. 2. 2010 v piatok v školskom klube.
Deťom svietili v očiach netrpezlivé
ohníky. Poobede to začalo.
Náš klub sa zmenil na začarovaný
zámok plný princezien, rytierov,
mušketierov a rôznych príšer, ale aj
krásnych víl. Ani vychovávateľky
nezaháľali. Vedúca Katinka Kopor-
cová bola Pepek námorník a svedča-
lo jej to. Z nás ostatných boli čaro-
dejnica, víla a policajtka. Deti sa na
nás super bavili. 
Každá trieda mala pripravený pekný
program spojený s nejakou hrou.
Nechýbali sladké odmeny.
Hlavným bodom programu bolo
vyhodnotenie troch  najkrajších ma-
siek, ale v každej triede. Masky boli
také krásne, že ceny siahali až po
číslo šesť...
Bolo to radosti, veselosti a smiechu.
Posledným bodom bola diskotéka.
Hlavná v spoločenskej miestnosti 
a ostatné v triedach. Tam mali deti aj
pohostenie, čo hrdlo ráčilo. Slané,
sladké, kyslé, horké a malinovky od
výmyslu sveta. Hostina ako sa patrí k
dobrému krásnemu karnnevalu.. Keď
z neho zostane len malá iskra
spomienok v detskej duši, tak detský
karneval v našom klube splnil svoje
poslanie.

Anna Hudáková, ŠKD v Bernolákovo

Fašiangy sú za nami, Nielen v zábave sme úspešní, ale darí sa nám
aj v  rôznych súťažiach a olympiádach. 

V januári sa náš žiak II. B triedy JAKUB
GOLAIS zúčastnil na súťaži Šaliansky Maťko
a umiestnil sa na krásnom 2. mieste.
Náročná, ale úspešná bola olympiáda z ne-
meckého jazyka pre JURAJA REIN-
GRÁBERA, žiaka VII. B triedy. V okresnom
kole získal 2. miesto.

Najväčší úspech dosiahol RÓBERT
KINČEŠ, žiak VII. B triedy, v geografickej
olympiáde. V okresnom kole sa umiestnil 
na 1. mieste s postupom do krajského
kola. 

2. miestom v  geografickej olympiáde
sa môže pochváliť PETER ŠIMON, z V.A
triedy a 3. miestom MAREK JAKUBOVIČ
zo VI. A triedy. Do krajského kola postúpila aj

žiačka VII.B triedy VERONIKA POBJECKÁ.
V okresnom kole dejepisnej olympiády získala
2. miesto.

Diplom škola dostala za aktívny prístup
pri vyhľadávaní a usmerňovaní literárne
nadaných detí od vydavateľstva DAXE a re-
dakcie časopisu Maxík. ŽOFKA DZU-
BÁKOVÁ, žiačka II.B triedy, bola ocenená
za úspešnú účasť v súťaži Báseň 2009 
v I. vekovej kategórii.

Veľmi nás tešia všetky úspechy žiakov.
Pochvalu si zaslúžia aj  ostatní, i keď v tomto
článku nemenovaní žiaci, ktorí tiež súťažili,
ale sa im až tak nedarilo. Poďakovanie patrí
aj vyučujúcim, ktorí ich na súťaže pripravo-
vali. 

Pred nami je ešte množstvo ďalších
súťaží a olympiád. Veríme, že v úspechoch
budeme pokračovať.

V apríli škola v spolupráci so Základnou
organizáciou SZPB a Obecným úradom v Be-

nolákove zorganizujeme kvíz
pri príležitosti 65. výročia
oslobodenia obce Berno-
lákovo.
16. apríla zorganizuje Deň
narcisov. Zbierame tehličky
pre Keňu, zbierku pre Haity.
Mnohí naši žiaci majú hu-
mánne cítenie, je v nich veľa
dobra, sú šikovní, nápadití 
a to nás, pedagógov, drží pri
zdraví a eláne v našej
náročnej práci. 

S pozdravom 
Mária Ondrušková

súťaže a olympiády v plnom prúde
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