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Príchod jari
Hoci ešte stále vidíme len holé a zdanlivo neživé konáre stromov či kríkov,
v ich vnútri sa už pomaly začína zázračný proces. Po dlhej zime sa
v prírode objavia známky nového života opäť naplnené vnútornou životnou
silou. V takejto chvíli zostaneme stáť v úžase nad veľkým zázrakom nového
začiatku. Jednoducho len žasneme a ďakujeme za to, že sme súčasťou
takéhoto života. Príroda je veľkým svedkom Božej lásky, sily a múdrosti.
Keď porovnávame život rastlín s ľudským životom a jeho hodnotou, umožňuje nám to nový pohľad aj na náš život. V zime prežívame obdobie chladu.
Aj v živote zažívame takéto obdobia – opustenosť, chorobu, neúspechy...,
niekedy to môže trvať dlhšie, kým sa puky nového života opäť otvoria, ale pre
nikoho z nás ten čas nie je nemožný...
Prichádza pôstna doba, čas, ktorý je pre človeka uzdravujúcim prostriedkom.
Pôst je viac ako nič nejesť, dôležité je naše zmýšľanie. Môže byť aj naším
vydaním sa na cestu zo sklamania, z bezradnosti... alebo aj nový krok na
ceste k sebe samému. Nebojme sa prežiť ho plnohodnotne! S príchodom jari
sa tešíme aj na veľkonočné sviatky. Nech je posolstvo Veľkej noci pre
všetkých zdrojom optimizmu a nádeje...

Odišiel
bez rozlúčenia...
Smutná správa nás prekvapila v nedeľu podvečer
6. marca, keď
navždy a bez
rozlúčenia
odišiel Janko
Popluhár, futbalista
20.
storočia, ktorého meno sa
počas jeho futbalovej kariéry skloňovalo nielen
u nás, ale takmer na celom svete. BIMBO –
takto bol medzi spoluhráčmi prezývaný, a takto
ho oslovovali nielen jeho fanúšikovia, jeho
kamaráti, ale aj tí, ktorí ho poznali ako človeka
športovca, futbalistu a starostlivého manžela,
otca, starého otca, ktorý dokázal stratiť slovo
s každým, kto ho oslovil. Janko bol osobnosť,
dokázal bojovať nielen na ihrisku ale, aj v osobnom živote, čo ho neopustilo ani v posledných
dňoch jeho života. Človek dokáže vzdorovať
búrkam, byť pripravený na najťažšie rany
a vyrovnane očakávať i chvíle, keď sa bude
musieť dielo uzavrieť. Jeho dielo sa uzavrelo,

zostane naň vždy len tá príjemná spomienka,
pretože bol vzorom pre každého, kto ho poznal
a najmä pre mladých futbalistov, veď počas
jeho futbalovej kariéry nebol nikdy vylúčený.
Jeho najbližší, široká futbalová verejnosť
a najmä futbalisti jeho rodnej obce zostali
z tejto správy veľmi smutní a zaskočení, pretože im bude chýbať na zápasoch. Aj v najťažších chvíľach ich chodil povzbudzovať do
športového areálu, ktorý právom nesie jeho
meno „Športový areál Jána Popluhára“.
Človek odchádza, už sa nevracia, už sa
neopakuje, a predsa tu zanecháva vždy niečo
po sebe, niečo, čo môže zostať jedine po
človeku. Je to práca, ktorú Janko vykonával
prostredníctvom futbalu, ktorý svojou hrou
zabával nespočetné množstvo fanúšikov,
pričom on sám často trpel, čo sa prejavilo
v jeho neskoršom veku.
Jozef Masopust, jeho spoluhráč, vicemajster
sveta z Chile z roku 1962 povedal: Janko
Popluhár sa nedal obísť, bol ako stĺp. Veľmi
pohyblivý a predvídavý stĺp. Keď som postupoval proti nemu, zvolil som radšej prihrávku.
Rozlúčka je vždy ťažká, ale v spomienkach
sa budeme k jeho celoživotnému futbalovému
dielu vždy vracať a spomínať.
Odpočívaj v pokoji.
Ľubomír Poór, starosta obce

Aký bol „starý rok“
pre žiakov ZUŠ

Rok 2010 bol prelomový po viacerých
stránkach. Postupne sa vykryštalizoval stabilný
stav žiakov vo všetkých umeleckých odboroch,
nastúpili noví perspektívni pedagógovia, ktorí už
po polroku svojho pôsobenia na našej škole dosiahli veľmi pekné výchovno-vzdelávacie výsledky. Problémy s učebnými priestormi boli stále
naliehavejšie, čo nás donútilo hľadať novú učebňu pre tanečný a literárno-dramatický odbor.
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Veľmi si cením ústretovosť, s akou nás prijali riaditelia Spojenej školy v Bernolákove,
Detského domova Nádej i Bratská jednota
baptistov v Bernolákove. Verím, že spolu
s vedením obce sa nám podarí nájsť
obojstranne najprijateľnejšie riešenie.
Za sponzorské dary chcem touto cestou
poďakovať Ing. Matejovi Biskupičovi, pani
Kataríne Benkovičovej, Ing. Michalovi
Mervovi, pani Jarmile Szerencsésovej,
rodine Chrystophohoryovej, Metodickopedagogickému centru v Bratislave, pánovi Jozefovi Jurčovi, Dušanovi a Jaroslavovi Boškovi.
Prvý polrok školského roka 2010/2011
bol plodný na rôzne kultúrno-spoločenské
aktivity. V októbri naši žiaci vystúpili na
schôdzi klubu dôchodcov, uskutočnil sa
interný koncert. V novembri spevokol Čeklísanky pod vedením p. uč. Eugénie Sklenkovej prijal po-zvanie Klubu dôchodcov
v BratislaveKrasňanoch,
kde vystúpil
s hodnotným
programom.
Vynikajúco sa
nám vydaril
verejný koncert, na ktorom
sa okrem známych
tvárí
predstavili aj
naši najmladší
žiaci a dokázali, že už po niekoľkých mesiacoch usilovné-

Modrý piatok 2
V piatok 28. 1. sa v MODROM SALÓNIKU kultúrneho domu stretli priaznivci dobrej
hudby a príjemného slova pri ďalšom pokračovaní cyklu MODRÉ PIATKY. Hosťom
večera bol hudobník, country spevák, básnik, fotograf a vtipný glosátor Ivan Tery
Zeman. Pri čaji a v pohodovej atmosfére si návštevníci vypočuli piesne z jeho repertoáru. Interpret nielen hral a spieval so sprievodom vynikajúceho gitaristu Jána
Čvančaru, ale aj vo svojich monológoch zaujímavo a vtipne komentoval svoje piesne,
postrehy a niečo povedal aj k fotografiám z nového bernolákovského kalendára,
ktorých je autorom. Bezprostredná, úprimná a príjemná atmosféra panovala počas
celého večera a diváci sa môžu tešiť na ďalší z cyklu Modré piatky, ktorý sa pripravuje na 18. marec 2011.
PQ
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ho cvičenia na hudobný nástroj vedia pozoruhodne zahrať a potešiť tak nielen svojich rodičov a učiteľov, ale aj svoje prvé
obecenstvo. December pre nás znovu znamenal rad koncertných podujatí. Naši žiaci
účinkovali na Adventnom hudobnom
bazári ako „predskokani“ úspešného a capella zoskupenia Fragile, pripravili pekný
kultúrny program pre Združenie postihnutých civilizačnými chorobami Nádej,
v zasadačke kultúrneho domu sa uskutočnil DIVADELNÝ VEČER triedy p. uč. Letkovej, už tradične sme v poslednú predvianočnú nedeľu usporiadali VIANOČNÝ
KONCERT, na ktorom sa prezentovali žiaci
hudobného, tanečného, literárno-dramatického a výtvarného odboru. Mnohí z nich
vystúpili aj na troch výchovných koncertoch pre Materskú a Základnú školu v Bernolákove. Veľmi milú vianočnú besiedku
pre rodičov spolu so svojimi najmladšími
žiakmi literárno-dramatického odboru usporiadala p. uč. M. Tallová. Svojím úvodným programom sme aj tento rok prispeli
k JASLIČKOVEJ SLÁVNOSTI, poriadanej
katolíckym spoločenstvom.
V roku novom už naši žiaci vystúpili na
výročnej schôdzi ZO Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov, spevokol Čeklísanky sa predstavil na Plese seniorov
vo Viničnom, hodnotnými skladbami prekvapili svoje obecenstvo najmä naši najmladší žiaci na februárovom internom koncerte.
Veľmi inšpiratívna pre naše žiačky bola
účasť na speváckej súťaži Miloša Ruppeldta v Bratislave. Ako úspešné možno hodnotiť výsledky výtvarného odboru - na
súťaži Geológia a životné prostredie boli
žiačky Jana Števove a Barbara Beníková
jedným z porotcov navrhnuté na 1. miesto.
Mesiac marec nás čaká s novými
aktivitami – ZUŠ pripravuje koncert pri
príležitosti Medzinárodného dňa žien,
pedagógovia sa vám predstavia na KONCERTE UČITEĽOV, ktorý sa uskutoční
v nedeľu 20. marca vo veľkej sále Domu
kultúry v Bernolákove. Svoj talent predvedú žiaci hudobného odboru na verejnom
koncerte 29. marca.
Všetky naše pripravované aktivity aj
bohatú fotodokumentáciu nájdete na
www.bernolakovo.sk v sekcii školstvo.
Jarmila Bošková, riaditeľka ZUŠ

Rozdelenie poslaneckých obvodov podľa ulíc v Bernolákove
informácie obecného úradu

Obecné zastupiteľstvo dňa 1.2.2011 uznesením č. 3/10/2011 schválilo rozdelenie poslaneckých
obvodov na volebné obdobie 2010-2014.
Obv. č. 1.
Bernolákova, Fándlyho, Hlavná
Ľuboš Štica

Obv. č. 5.
Trnavská
Milan Slaný

Obv. č. 2.
Budovateľská, Clementisova,
Gaštanová alej, Gróbska,
Horný dvor, Kaštieľ, Strojárenská,
Svätoplukova, Tajovského
Helena Černayová

Obv. č. 9.
Slaná, Hrušková, Kollárova,
Mostová, Vŕšky,
Záhradná
Ing. Emília Biznárová

Obv. č. 6.
Hlinkova, Nálepkova,
Štúrova
Miroslav Káčer

Obv. č. 3.
Družstevná, Plemenárska,
Senecká cesta, Dukelská,
Priemyselná
Katarína Koporcová

Obv. č. 7.
Kalinčiakova, Komenského,
Kukučínova, Hviezdoslavova,
Staničná, Kvetná,
Viničná, Železničná
JUDr. Stanislav Bečica

Obv. č. 4.
Jesenského, Národného oslobodenia, Orechová, Poštová, Školská,
Lekárenská
Ing. Ivan Trubač

Obv. č. 8.
Krátka, Potočná,
Poľovnícka, Poľná,
Stredná, Topoľový rad
DARINA ŠVARDOVÁ

Obv. č. 10.
Obilná, Tabaková,Lúčna,
Hlboká, Čerešňová
Ing. Rastislav Požár
Obv. č. 11.
Broskyňová, Borovicová,
Dunajská, Jabloňová,
Lesná, Marhuľová,
Mierová,
Nevädzová, Púpavová,
Rezedová, Sadová,
Slivková, Smreková, Šalviová,
Riečna,Višňová
Ing. Alexander Molnár

Zloženie komisií Obecného zastupiteľstva obce Bernolákovo
na volebné obdobie 2010-2014
KOMISIA KULTúRY,
ŠKOLSTVA A ŠPORTU

KOMISIA FINANCIí, VÝSTAVBY,
úZEMNÉHO PLÁNOVANIA
A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

KOMISIA VEREJNÉHO
PORIADKU
A SOCIÁLNYCH VECí

Katarína Koporcová,
predseda komisie
Členovia:
Ing. Alexander Molnár,
Ing. Ivan Trubač,
Mgr. Bernardína Frindrichová,
Mgr. Oľga Syrová,
Mgr. Jarmila Bošková,
Terézia Varečková,
Ing. Jaroslav Vokoun
Tajomník:
Ľubica Kuchtová
lubica.kuchtova@bernolakovo.sk

Darina Švardová,
predseda komisie
Členovia:
Miroslav Káčer,
Ing. Rastislav Požár,
Ľuboš Štica, Ing.arch. Peter
Hažer, Ing. Matej Biskupič,
Eva Kebisová, Mgr. Vladimír
Cipciar, Ing. Daniela Bullová
Tajomník:
Ing. Martin Berčík
martin.bercik@bernolakovo.sk
Zapisovateľka:
Mária Nagyová

Helena Černayová,
predseda komisie
Členovia:
Ing. Emília Biznárová,
Milan Slaný, Štefan Šipoš,
JUDr. Emanuel Krokovič,
Božena Jurčová,
Erika Zmeškalová
Tajomník:
Júlia Hrablíková
julia.hrablikova@bernolakovo.sk
Zapisovateľka:
Jana Múčková

Zapisovateľka:
Andrea Grebečiová

Obec Bernolákovo ponúka na predaj stavebné pozemky na ulici Topoľový rad
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parcela číslo 1056/64 o rozlohe 898 m , parcela číslo 1056/9 o rozlohe 490 m , parcela číslo 1056/10 o rozlohe 553 m .
Minimálna cena stavebného pozemku je 100 €/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 15. apríla 2011.
Informácie o predaji pozemku môžete získať na čísle telefónu 0905 550 562 u pána Ing. Peťovského.
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informácie obecného úradu

Projekt podaný

Sčítanie obyvateľov 2011
Po desiatich rokoch od ostatného sčítania obyvateľov domov a bytov
v roku 2001 sa v súlade so zákonom číslo 263/2008 Z.z. o sčítaní
obyvateľov domov a bytov uskutoční sčítanie na celom území
Slovenskej republiky. Rozhodujúcim okamihom sčítania je polnoc
z piatka 20. mája 2011 na sobotu 21.mája 2011.
Pri sčítaní sa bude u nás po prvý raz zisťovať okrem miesta trvalého
pobytu aj obvyklé bydlisko, teda miesto, na ktorom sa obyvateľ zdržiava väčšiu časť roka, kde najčastejšie trávi denný a nočný odpočinok. Tento údaj zo sčítania môže zaujímavým spôsobom zmeniť
počty obyvateľov jednotlivých sídiel a v nadväznosti na to aj financie, ktoré vo forme podielových daní plynú do obcí.
Sčítací komisári začnú navštevovať domácnosti od 13.mája, aby obyvateľom odovzdali sčítacie tlačivá a identifikátory potrebné na právoplatné sčítanie v listinnej podobe i elektronickej forme. Sčítanie obyvateľov domov a bytov musia sčítací komisári ukončiť najneskôr
6.júna 2011. Do sčítacích formulárov sa budú zapisovať údaje
aktuálne k rozhodujúcemu okamihu sčítania, teda k polnoci z piatka
20.mája na sobotu 21.mája.
Podrobnosti o vyplnení sčítacieho formulára budú vysvetľovať sčítací
komisári, ktorí pri ich odovzdaní poskytnú podrobné informácie.
Touto cestou obecný úrad žiada všetkých obyvateľov obce, aby sčítacím komisárom vychádzali v ústrety a spolupracovali s nimi nielen
pri vypĺňaní sčítacieho formulára, ale aj pri jeho odovzdaní a skontrolovaní vyplnených údajov.

Chcete byť
sčítacím komisárom?
Obraciame sa na obyvateľov našej obce, ktorí majú záujem aktívne
sa zúčastniť na sčítaní obyvateľov domov a bytov ako sčítací komisári, aby sa prihlásili na obecnom úrade elektronicky na mail:
obec@bernolákovo.sk alebo telefonicky na čísle telefónu:
02/45993920, 02/45993763.
Sčítacím komisárom v súlade so zákonom číslo 263/2008 Z.z. o sčítaní
obyvateľov domov a bytov môže byť štátny občan SR starší ako 18
rokov, ktorý je bezúhonný a spôsobilý na právne úkony. Štatistický
úrad vo svojom metodickom pokyne odporúča obciam, aby vyberali za
sčítacích komisárov občanov odborne vyspelých, s komunikačnými
schopnosťami, fyzicky schopných na plnenie úloh súvisiacich so sčítaním. Malo by isť o osoby, ktoré bývajú v obci alebo blízkom okolí.
Za výkon činnosti sčítacieho komisára prináleží finančná odmena,
ktorú musí obec vyplatiť do 30 dní po ukončení ich činnosti.

-Ocú-

Slovenská pošta a.s.
prevádzka: Pošta Bernolákovo, Viničná 3, 900 27 Bernolákovo
oznamuje občanom, že od 1. 3. 2011 má pošta

Už viac ako 5 rokov sa obec usiluje vytvoriť podmienky na
zabezpečenie pokojného života seniorov tak, aby mohli prežiť
ostatok svojho života v prostredí, na ktoré majú príjemné, ale
aj menej príjemné spomienky z mladosti. Je skutočnosťou, že
sa tento projekt vlečie už dlhú dobu, ale bez finančných
prostriedkov sa nedá realizovať ani jeden projekt. Preto obec
hľadala riešenie, ako získať prostriedky na realizáciu takéhoto zariadenia, ale aj zariadenia pre sociálne slabšie skupiny
obyvateľstva. Konečne v roku 2010 sa podarilo po rôznych
útrapách vypracovať vhodný projekt, ktorý by spĺňal podmienky získania finančných prostriedkov na vybudovanie zariadenia pre seniorov a zariadenia na bývanie pre skupiny
obyvateľov, ktorí nemajú finančné prostriedky na kúpu bytu
pre svoje rodiny. Preto sa pristúpilo k dvom riešeniam a dvom
projektom. Projekt na zariadenie pre seniorov a projekt na
sociálne bývanie /2x12 bytových jednotiek/, čo umožňuje aj
zákon číslo 607/2003 Z.z. o štátnom fonde rozvoja bývania
v znení neskorších predpisov a zákon 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, ktorý nadobudol účinnosť 1.1.2011. Projektovú dokumentáciu vypracovala
na základe výberového konania spoločnosť PROFIS NZ s.r.o.
Nové Zámky. Verejné obstarávanie na dodávateľa oboch
stavieb bolo vykonané 8.12.2010 elektronickou aukciou, čo
zabezpečila spoločnosť WELL management, s.r.o. Bojnice.
Z 15 uchádzačov, ktorí si vyzdvihli súťažné podmienky na uvedené projekty, bola úspešná spoločnosť OTYK invest s.r.o.
Bratislava.
Pôvodný rozpočet na obidve stavby predstavoval
3 400 tis.€ s DPH. Ponuka súťažiacich bola v sume
2 870 tis.€. V rámci elektronickej aukcie sa ponúkaná cena
znížila na 2 240 tis.€ s DPH. Elektronickou aukciou sa ušetrilo 630 tisíc eur.
Celkové náklady na zariadenie pre seniorov budú predstavovať sumu 1 140 tis. € a celkové náklady na sociálne
bývanie 2x12 b. j. budú prestavovať sumu 1 136 tis. €.
Pri splnení podmienok podania žiadosti na zariadenie pre
seniorov Štátny fond rozvoja bývania poskytuje úver vo výške
80% z obstarávacej ceny investície, čo v tomto prípade predstavuje 803 tis. € so splatnosťou úveru po dobu 20 rokov.
Obec musí preukázať 20% vlastných zdrojov z obstarávacej
ceny, čo predstavuje 350 tis. €.
Pri splnení podmienok podania žiadosti na sociálne
bývanie 2x12 b. j. Štátny fond rozvoja bývania poskytuje úver
vo výške 70% z obstarávacej ceny investície, čo v tomto prípade predstavuje sumu 547 tis. € so splatnosťou úveru po
dobu 30 rokov. Obec pri tejto investícii nemusí mať vlastné
zdroje. Štátny fond prefinancuje aj náklady spojené s projektovou dokumentáciou.
Tento spôsob je v súčasných podmienkach pre obec najprijateľnejší, nakoľko prostriedky z iných zdrojov nie je možné
získať. V prípade schválenia projektu na uvedené stavby by
sa jeho realizácia mohla začať po podpísaní zmluvy so Štátnym fondom rozvoja bývania v mesiaci apríl, resp. máj 2011.
- sb-

nové otváracie hodiny.
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

4

8.00 hod. -12.30 hod.
8.00 hod. -12.30 hod.
8.00 hod. -12.30 hod.
8.00 hod. -12.30 hod.
8.00 hod. -12.30 hod.
zatvorené
zatvorené

13.00 hod.-18.00 hod.
13.00 hod.-18.00 hod.
13.00 hod.-19.00 hod.
13.00 hod.-18.00 hod.
13.00 hod.-18.00 hod.

Nové zloženie redakčnej rady
časopisu Bernolák
Obecné zastupiteľstvo na svojom 3. zasadnutí dňa 1.2.2011
prijalo uznesenie č. 3/15/2011, ktorým došlo k zmene v zložení redakčnej rady časopisu Bernolák.
Nové zloženie je nasledovné:
Predseda redakčnej rady - JUDr. Stanislav Bečica, šéfredaktor
- Peter Quarda, členovia - Mgr. Alica Holováčová, Božena
Jurčová, Marián Wallner a Júlia Hrablíková. Redakčná rada
sa teší na spoluprácu a víta príspevky do časopisu Bernolák.

Starostlivosť o občanov odkázaných na sociálnu pomoc
Na výročnej schôdzi klubu dôchodcov, ktorá
sa konala 26.2.2011, odznelo niekoľko otázok
na zabezpečenie starostlivosti o občanov,
ktorí sú odkázaní na sociálnu pomoc zo strany
obce, najmä z pohľadu pomoci, ktorú umožňuje zákon o sociálnych službách. Preto aj touto
cestou informujeme občanov o službách, ktoré
v súčasnosti obec poskytuje. Ide o terénnu
opatrovateľskú službu, stravovanie pre dôchodcov, súčinnosť pri umiestnení v zariadení
sociálnej starostlivosti.
Opatrovateľskú službu obec poskytuje na
základe žiadosti žiadateľa v súlade so zákonom č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách
a všeobecne záväzného nariadenia č.5/2009
o poskytovaní opatrovateľskej služby, o spôsobe určenia výšky úhrady za opatrovateľskú
službu. Obec v roku 2010 poskytovala opatrovanie v súlade s citovanými predpismi pre
8 občanov a zabezpečovalo ju 8 opatrovateliek. V roku 2011 zabezpečuje opatrovanie pre 8 občanov, čo vykonáva 8 opatrovateliek. Ide o kvalifikované opatrovateľky,
ktoré v roku 2010 absolvovali v súlade
so zákonom č.448/2008 Z.z. odborné školenie, na základe ktorého získali odbornú spôso-

bilosť vykonávať prácu opatrovateľky.
Na opatrovanie si prispieva v súlade so
zákonom o sociálnych službách a všeobecne
záväzným nariadením č.5/2009 opatrovaný
vo výške 0,50€ za hodinu pri úväzku opatrovateľky na 4 hodiny. Pri 8-hodinovom úväzku opatrovateľky je platba opatrovaného
0,84€ za hodinu. Na mzdách pre opatrovateľky za rok 2010 obec vyplatila sumu
43 894€, z toho mzdové náklady činili
11 367€.
Stravovanie pre dôchodcov obec zabezpečuje v kuchyni základnej školy. Jedlo sa podáva
v jedálni DOMU SLUŽIEB na Viničnej ul. Pre
nemobilných občanov je strava zabezpečovaná donáškou do domu. V roku 2010 bola
donáška stravy poskytovaná 16 dôchodcom
a v roku 2011 sa poskytuje donáška pre
14 dôchodcov. Platba za jeden obed je od
0,40€ do 2,16€ odstupňovaná podľa výšky
poberateľa dôchodku. Cena stravnej jednotky
je 1,73€ bez ostatných osobných nákladov.
Obec pomáha aj pri umiestňovaní občanov
v zariadeniach sociálnej starostlivosti v prípadoch, ak si rodina žiadateľa nevybaví

umiestnenie sama. Náklady spojené so
službami v jednotlivých zariadeniach sú rôzne,
vždy to závisí od samotného zariadenia.
V priemere sa cena za mesačný pobyt pohybuje v rozsahu 300€ až 1000€, závisí to od
poskytovaných služieb, úrovne ubytovania,
vybavenia izby, počtu ubytovaných v jednej
izbe a pod. V súčasnosti sú 4 naši občania
umiestnení v Domove dôchodcov v Stupave,
3 v Penzióne LYDA Vojka nad Dunajom,
1 občianka v Domove dôchodcov v Komárne,
1 v Čataji a 1 občianka so 6 deťmi v Petržalke.
Okrem tejto pomoci obec podporuje
občanov prostredníctvom občianskych združení /KLUB dôchodcov a ORGANIZÁCIA
zdravotne postihnutých NÁDEJ/ formou
finančného príspevku najmä na cestovné v prípade návštevy divadla, relaxačných pobytov,
zájazdov a pod. V roku 2010 takto obec uvedeným občianskym združeniam poskytla
finančný príspevok v sume 1 000€.
Obraciame sa aj na našich nových spoluobčanov, ktorých radi privítame medzi sebou
a zároveň vkladáme do nich nádej, že sa zapoja do rozvoja našej obce.
-Ocú-

Bleskovky o odpadoch Deratizačná povinnosť
• Nálepky na smetné nádoby na rok 2011 si do
uzávierky tohto čísla časopisu zakúpilo 1677 fyzických osôb a 105 právnických osôb.
• Napriek zvyšovaniu cien prakticky všetkých tovarov
a služieb sa podarilo udržať ceny za vývoz komunálneho
odpadu v obci nezmenené, i keď financie získané z predaja
nálepiek nepokryjú náklady za odpady.
• Aj v tomto roku vyšla obec v ústrety občanom,
osamelo žijúcim dôchodcom, ktorí dostali pri zakúpení nálepky zľavu 7 €.
• Pribudnú ďalšie nádoby na PET fľaše a na sklo na nových
stanovištiach v obci.
• Počas roka bude zrealizovaný zber autobatérií
a pneumatík.
• Nakoľko opakovane prichádzajú na obecný úrad otázky
ohľadom termínu vývozu dvojtýždňového odpadu, oznamujeme, že vývoz dvojtýždňového odpadu sa uskutočňuje vždy
v párny týždeň.
• Najbližší vývoz elektrického a elektronického
odpadu sa uskutoční v sobotu 2. apríla.
• Kontajnery na veľkoobjemový odpad budú v tomto roku
pristavené prvýkrát v mesiaci apríli – presný termín
oznámime obvyklým spôsobom.
• V priebehu roka bude zavedený zber kovových
obalov.
• Začal sa vypracovávať projekt na realizáciu zberného
dvora na separovaný odpad.

Náhradná výsadba
Obec Bernolákovo upozorňuje, že v letných mesiacoch
bude vykonávať kontrolu realizácie náhradnej výsadby
u fyzických a právnických osôb, ktorá im bola určená
rozhodnutiami na základe žiadostí o výrub.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava upozorňuje na
zákonnú povinnosť vykonať celoplošnú deratizáciu na reguláciu
živočíšnych škodcov
- potkanov a myší - na území všetkých obcí
Bratislavského samosprávneho kraja v termíne od 1.4.2011 do
15.5.2011 a to nasledovne:
- Obec vykoná deratizáciu v objektoch v správe alebo majetku obce
- Fyzické osoby-podnikatelia a právnické osoby vykonajú deratizáciu
v ich alebo nimi spravovaných objektoch, vrátane objektov školských
a zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb a bytových
a polyfunkčných domov. Deratizáciu môžu uskutočniť výlučne prostredníctvom firiem oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie
živočíšnych škodcov
- Fyzické osoby – občania vykonajú deratizáciu v objektoch v ich vlastníctve, t.j. v objektoch určených na bývanie a na pozemkoch využívaných
na chov hospodárskych zvierat. Deratizáciu môžu vykonať aj svojpomocne komerčne dostupnými prípravkami, ktoré sú na to určené
a schválené.
Celoplošná deratizácia sa uskutoční dvakrát do roka, a to v jarných
a jesenných mesiacoch.

Obvodné oddelenie PZ
v Bernolákove
V súčasnosti prebiehajú rokovanias Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Senci o zriadení Obvodného oddelenia PZ pre obce
Bernolákovo, Chorvátsky Grob, Ivanka pri Dunaji, Malinovo a Zálesie,
ktorého sídlo bude v Bernolákove v budove hydinárne na Trnavskej ulici
/smer Ivanka/. Pred začatím činnosti je nevyhnuté vykonať drobné
stavebné úpravy na podmienky výkonu práce príslušníkov polície.
Predpokladaný termín výkonu činnosti je apríl – máj. O presnom termíne vás budeme informovať.
-Ocú-
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Obecná polícia
Viničná 2, 900 27 Bernolákovo
tel. 0918 88 22 22
Vážení občania, dovoľte, aby som sa vám aj v tomto roku prihovoril na stránkach časopisu Bernolák. Chcem vás požiadať,
aby ste v prípade nejakých nekalých činností mládeže, ale aj
iných osôb oznámili vec na telefónne číslo obecnej polície 0198
88 22 22 . Naši príslušníci oznam preveria a príjmu opatrenia
na zamedzenie páchania protispoločenskej činnosti. Pokiaľ to
bude možné, totožnosť oznamovateľa udalosti zostane utajená.
V poslednom čase v médiách opäť rezonujú prípady okradnutia seniorov priamo v domácom prostredí. Tu si treba uvedomiť, že nikto vám nikdy zadarmo nič nedá. A na čo máte
nárok, to vám rôzne inštitúcie a úrady pošlú domov poštou.
Preto vyzývam všetkých občanov na zvýšenú opatrnosť, aby ste
neotvárali dvere neznámym ľuďom. V prípade, že budete mať
pochybnosť o hodnovernosti „návštevníka“, žiadam vás, aby

§ Pod lupou §
Nebezpečné vyhrážanie
Hliadka Obecnej polície Bernolákovo prijala telefónny oznam na tel. č. 0918 88 22
22, že v čakárni železničnej stanice sa
nachádza rodina patriaca k minoritnej
skupine obyvateľstva, ktorej sa vyhrážala
skupina mladíkov. Po príchode na miesto
bolo zistené, že skupina útočníkov už
miesto opustila, ale pátraním v najbližšom
okolí boli útočníci nájdení. Vec je ďalej
objasňovaná.

Výtržnosti na stanici
Hliadka obecnej polície prijala tel.
oznam, že na železničnej stanici robia
výtržnosti mladistvé osoby. Po príchode na miesto výtržností sa podarilo hliadke zadržať trojicu známych
výtržníkov, ktorí budú ďalej riešení
v zmysle priestupkového zákona.

Napadnutie
Z telefónneho oznamu sa hliadka obecnej
polície dozvedela, že na Hlbokej ulici bola
napadnutá mladistvá osoba neznámym
útočníkom. Hliadka pátrala po okolí
a našla páchateľa tohto priestupku.
Spočiatku vinu popieral, ale v objasňovaní
mu bol skutok preukázaný a pod ťarchou
dôkazov sa k nemu aj priznal. Vec bola
vyriešená v blokovom konaní vo výške
30€.

Nedisciplinovaný
vodič Avie
Hliadka na tel. č. 0918 88 22 22 prijala oznam, že pred OD LIDL stojí nákladné vozidlo na priechode pre chodcov. Nakoľko sa vodič dopustil priestupku proti bezpečnosti a plynulosti
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ste ho dovnútra nepúšťali a podali oznámenie na telefónne
číslo 0918 88 22 22. Príslušníci Obecnej polície Bernolákovo
preveria dané osoby o oprávnenosti ich návštevy u vás.
Opätovne dávame do pozornosti služby Pultu centrálnej
ochrany Obecnej polície Bernolákovo. V januári 2010 bola
„naostro“ spustená služba pultu centrálnej ochrany, ktorej
podstata spočíva v elektronickom strážení priestorov, či už
rodinných domov alebo sídel firiem. Je potrebné, aby každý
záujemca o takúto službu mal namontované v strážených
priestoroch zabezpečovacie zariadenie. Obec Bernolákovo
zároveň vyhlasuje pre nových záujemcov, že došlo k zmene cenníka za poskytovanie služieb PCO. Znížili sa v ňom počiatočné
poplatky na zriadenie služby a v prípade, že sa nový zákazník
prihlási a podpíše zmluvu do 30. apríla 2011, poplatok za
službu stráženie mu nebude účtovaný po dobu dvoch mesiacov. Viac informácii vám poskytneme na telefónnom čísle 0918
656 166.
Od nového roku neubehli ešte ani dva mesiace, ale príslušníci Obecnej polície Bernolákovo zaznamenali a vyriešili
viacero porušení zákonov na území obce. Niektoré z nich
vyberáme:

cestnej premávky, bol vyriešený na Nočný výtržník
mieste v blokovom konaní.
Hliadka pri svojej obchôdzke pred
kultúrnym domom v nočných hodinách
Rozbitá lampa
zbadala muža, ktorý hlasným kričaním
Hliadka obecnej polície prijala oznam, že rušil nočný pokoj. Po výzve, aby s daným
pred kultúrnym domom rozbila partia správaním skončil, ešte viac zvýšil svoju
mladých lampu pouličného osvetlenia. aktivitu, a tak bol vyzvaný, aby sa dostavil
Po príchode na miesto bolo zistené, že sku- hneď na útvar obecnej polície za účelom
tok sa naozaj stal. Partia mladíkov sa podania vysvetlenia, čo odmietol. Hliadka
medzitým presunula na iné miesto. Odtiaľ po márnej výzve použila na predvedenie
boli predvedení na útvar obecnej polície konateľa priestupku hmaty a chvaty.
a zistilo sa, že škoda na majetku prevýšila Pri tomto zákroku vypadla z bundy páhranicu priestupku. Vec bola pre podozrechateľa fajka na fajčenie marihuany
nie zo spáchania trestného činu odstúpená
a vrecko so sušenou zelenou rastlinou. Bol
príslušnému útvaru Policajného zboru.
predvedený na útvar obecnej polície, odkiaľ si ho prevzal útvar Policajného zboru
Spaľovanie odpadu
SR.
Hliadka prijala oznam, že v lokalite
s pracovným názvom „JUH“ dochádza k spaľovaniu odpadu. Podchladený
Za zistený priestupok bola udelená na Železničnej ulici
bloková pokuta, ktorú vinník na Hliadka pri svojej hliadkovej činnosti
mieste uhradil.
na Železničnej ul. zbadala na chod-

Nedovolené státie na chodníku

níku spať neznámeho muža. Hliadke
sa podarilo neznámeho muža prebrať. Ten javil známky podchladenia
a nakoľko bolo hlboko pod nulou, tak
bol prevezený domov. Muž iné známky zranenia nejavil.

Hliadka Obecnej polície Bernolákovo preverovala telefónny oznam, podľa ktorého
vodič nerešpektuje na Trnavskej ul. chodník pre chodcov. Nakoľko sa vodič vozidla
nenachádzal pri vozidle, bola mu na auto
osadená tzv. „papuča“. Pri prejednávaní
priestupku svoj skutok oľutoval a zaplatil Nutný zásah záchranárov
blokovú pokutu.
Na Hviezdoslavovu ulicu boli privolaní
príslušníci obecnej polície, kde im neznámy
nahlásil ležiaceho muža. Hliadka na miesNedovolená skládka
te zistila, že muž silno krváca a je značne
odpadu
Hliadka na Trnavskej ulici pod mos- podchladený. Po poskytnutí základnej
tom zistila založenie nepovolenej prvej pomoci potreboval zdravotnícku poskládky odpadu. Objasňovaním pries- moc odborného personálu. Tú hliadka pritupku sa podarilo zistiť pôvodcu tejto volala a následne bol prevezený do nemocskládky a konateľovi priestupku bola nice.
udelená bloková pokuta, ktorú na
mieste uhradil. Skládku na výzvu
Bc. Róbert Široký
obecnej polície odpratal.
náčelník obecnej polície

Vážení občania, väčšina z vás si už určite
všimla na Dukelskej ulici nové zariadenia na
meranie rýchlosti. Pri vypracovávaní projektu na zníženie rýchlosti a tým aj zníženie
rizika prechádzajúcich detí cez hlavnú komunikáciu obec hľadala tie najefektívnejšie
riešenia. Pri rôznych stavebných úpravách
vozovky alebo iných väčších zásahoch do
komunikácie sa javilo toto riešenie ako
najvýhodnejšie. Pri mesačnom vyhodnotení
nameraných rýchlostí sa zistilo, že tento projekt splnil očakávania a vodiči naozaj znížili
rýchlosť svojich vozidiel v danom úseku.
Na záver treba už len dodať, že na projekte
sa podieľala aj nadácia Allianz, ktorá
na uvedené merače prispela čiastkou
1 600 eur, a tým pomohla zvýšiť bezpečnosť
cestnej premávky v obci, za čo pracovníkom
nadácie ĎAKUJEME.

obecná polÍcia informuje

Merače rýchlosti
v obci

Pohľad od Hlavnej ulice

Bc. Róbert Široký
náčelník OcP

AUTOŠKOLA
v Bernolákove
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

Informácie na tel.č.
0905 277 140 aj prostredníctvom SMS
alebo osobne na adrese
Nálepkova 30, Bernolákovo
www.autoskola-senec.sk

MIDO STAVEBNINY s.r.o.

Pohľad od supermarketu LIDL

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

tu
„Sme “
s
pre vá

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

OBNOVENÉ UBYTOVANIE ZA VÝHODNÝCH PODMIENOK
Spojená škola - SOŠ BERNOLÁKOVO
Svätoplukova 38, 900 27 Bernolákovo
Ponúka v školskom internáte „GAŠTANKA“
TURISTICKÉ UBYTOVANIE PRE ZÁUJEMCOV OD 4,15 €/NOC
V IZBÁCH BUNKOVÉHO TYPU (2+3) S KúPEĽŇOU A WC,
S MOŽNOSŤOU PARKOVANIA V AREÁLI.

Bližšie informácie:
Vedúci :
Ing. Štefan DANKO
0902 033 063
E-mail:
ubytovnabernolakovo@gmail.com
spops@szm.sk
Tel.: 02/45 993 511
Fax: 02/45 993 521
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z našej hiStórie

POZNÁTE OSOBNOSTI,
podľa ktorých sú pomenované naše ulice?
IV. časť
ANDREJ SLÁDKOVIČ
/ 1820 – 1872 /

Bol básnikom romantizmu, patril do
skupiny štúrovcov a svojou tvorbou výrazne
ovplyvnil vývin slovenskej poézie.
Pochádzal z učiteľskej rodiny. Nižšie
školy i gymnázium navštevoval vo svojom
rodisku, v Krupine. V štúdiu pokračoval na
banskoštiavnickom lýceu. Z finančných
dôvodov musel štúdium prerušiť. Prijal
miesto pomocného učiteľa v Ladzanoch. Po
roku sa vrátil na lýceum, ale súčasne dával
súkromné hodiny. Tak sa zoznámil s Máriou
Pišlovou, svojou veľkou láskou. Ona sa
stala inšpiráciou básnickej skladby Marína.
V roku1840 odišiel študovať do Bratislavy.
Na lýceu sa stal jedným z najaktívnejších
členov ústavu reči a literatúry. Pričinil sa
o založenie “SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO
DIVADLA„ v Sobotišti. Založil aj SLOVENSKÝ SPEVOKOL. Univerzitné štúdium
absolvoval v Halle. Po návrate prijal miesto
vychovávateľa v Rybároch. V roku 1847 sa
stal evanjelickým farárom v Hrochoti a od
roku 1856 pôsobil ako evanjelický farár
v Radvani. Bol účastníkom revolúcie
1848/ 49, ktorú uvítal básňou ZASPIEVAM
PIESEŇ O SLOBODNEJ VLASTI. Zúčastnil
sa na MEMORANDOVOM zhromaždení
v Martine, stal sa zakladajúcim členom
MATICE SLOVENSKEJ. Pracoval v literárnom odbore, posudzoval literárne práce, bol poradcom mladých autorov. Stal sa
predsedom ZPĚVNíKOVÉHO VÝBORU, kde
sa vydávali duchovné piesne a náboženské
knihy. V roku 1868 vážne ochorel na vodnatielku a zomrel v roku 1872 v Radvani.
Tvoriť začal počas štúdií v Bratislave.
V jeho poézii sa do popredia dostáva
človek žijúci v nepriaznivých pomeroch,jeho
cieľom bola obrana utláčaného slovenského ľudu a posilňovanie vlasteneckého
povedomia /NEHAŇTE ĽUD MÔJ, MLÁDENEC, KRAJANOM.../
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Vlastné zážitky, osobné konflikty,
hľadanie životnej rovnováhy boli silným
zdrojom jeho tvorby. Prejavilo sa to najmä
v slávnej básnickej skladbe MARíNA, kde
básnik v mene lásky a krásy bojuje proti zlu
a bezpráviu, čím vyslovil nielen vlastné pocity, ale aj pocity celej generácie.
Ďalšou jeho významnou básnickou
skladbou je DETVAN , kde hovorí v mene
národa bojujúceho za svoje práva. Aj tu sa
usiloval o súlad krásy a dobra. V piatich
spevoch sa hlavný hrdina Martin dostáva
do rôzneho prostredia a rôznych situácií,
kde prejavuje svoje morálne vlastnosti a ich
prostredníctvom vlastnosti slovenského
národa. Vyjadruje odpor proti násiliu, zmysel pre spravodlivosť, boj za slobodu,
zachytáva krásu slovenskej prírody, ľudu
a jeho kultúry. Ako básnik lásky a pozitívnych ľudských vlastností patril k najobľúbenejším štúrovským básnikom.
JÁN KALINČIAK
/1822 – 1871 /

Významne obohatil slovenskú romantickú
literatúru. Písal poéziu, prózu ,zaoberal sa
aj literárnou kritikou a prekladmi.
Pochádzal z Horného Záturčia z rodiny
evanjelického kazateľa. Základné vzdelanie
získal v Záturčí, Necpaloch a v Gemeri.
Lýceum v Levoči bolo rozhodujúce pre jeho
národné prebudenie. Po troch rokoch štúdia
prešiel na bratislavské lýceum. Toto
prostredie malo kladný vplyv na jeho
literárny rozvoj. Kontaktoval sa so štúrovcami, stal sa stúpencom Ľ. Štúra a aktívnym
členom Spoločnosti česko- slovanskej.
Univerzitné štúdium filologicko-historického
smeru absolvoval v Halle. Po návrate prijal
vychovávateľské miesto. V tomto čase sa
rozhodoval, či bude písať poéziu alebo
prózu, hľadal východiská svojho literárneho
smerovania. Dospel k záveru, že musí
vychádzať zo subjektívnych pocitov a slúžiť
nadosobným cieľom generácie. V tomto

zmysle vznikli jeho povesti BRATOVA RUKA,
MLÁDENEC SLOVENSKÝ, MILKOV HROB,
PúŤ LÁSKY...
Po kodifikácii Štúrovej spisovnej slovenčiny v roku 1843 medzi prvými začal
písať po slovensky. V roku 1846 sa stal profesorom a riaditeľom modranského gymnázia a vyučoval latinsko – nemecko –
maďarsky. Svoj pobyt v Modre pokladal za
najšťastnejšie roky života. Obnovilo sa
priateľstvo s Ľ. Štúrom, ktoré bolo narušené
po návrate Kalinčiaka z Halle.
V roku 1858 odišiel do Tešína za riaditeľa gymnázia. Z tohto obdobia sú známe
jeho REČI k študentom, ktoré mali vysokú
úroveň.V roku 1869 sa presťahoval do
Martina. Tu pôsobil ako redaktor literárneho mesačníka OROL. Zomrel v Martine
v roku 1871, je pochovaný na Národnom
cintoríne v Martine.
Kalinčiak bol najvýznamnejším prozaikom štúrovského obdobia. Na pozadí
histórie sa zamýšľal nad zmyslom lásky,
romanticky zobrazoval vášne i drámy v živote človeka.
V historických prózach siahol do čias
bojov proti Turkom, do protihabsburských
po-vstaní, zachytával príbehy šľachtických
rodov, v ktorých vyzdvihol mravné hodnoty,
česť obetovať život za národ. Jeho vrcholným dielom je REŠTAVRÁCIA, humorne
ladená próza so šťastným záverom. Autor
s humorom a iróniou zobrazil predvolebnú
kortešačku a boj dvoch znepriatelených
zemianskych táborov.
Kalinčiak svojou tvorbou, umeleckými
i ideovými hodnotami aktívne pôsobil na
formovanie slovenského národného života.
Literárno-kritickými názormi preukázal
vysokú úroveň vzdelania v oblasti umenia
a umeleckej tvorby.
PAVOL ORSZÁGH HVIEZDOSLAV
/1849 – 1921 /

Do dnešných čias je považovaný za
najväčšieho slovenského básnika, zakladateľa realizmu v slovenskej literatúre.
Narodil sa vo Vyšnom Kubíne v roľníckej zemianskej rodine, kde sa naučil vážiť si
prácu. Na jeho duševný vývin kladne vplývala citlivá a nežná matka. Ľudovú školu
navštevoval vo Vyšnom Kubíne, Jasenovej
a Leštinách. Gymnaziálne štúdium absolvoval v Miškovci a Kežmarku. Bol vynikajúcim
študentom. Svoje prvé básne písal po
maďarsky, v čom ho podporovali maďarskí
profesori. Hanobili slovenskú reč, ktorá vraj
nie je vhodná na umelecké stvárnenie,
presviedčali ho, aby sa odnárodnil. Najprv
im veril, ale pod vplyvom leštinského
učiteľa Medzihradského pochopil, že nie je
správne, aby mu vlastná matka nerozumela. Rozhodol sa , že bude písať už
len po slovensky a svoje dôvody vysvetlil
v básni MŇA KEDYS' ZVÁDZAL SVET...
V roku 1870 začal študovať právo v Prešove.
Po skončení štúdií sa zamestnal na
súde v Dolnom Kubíne. Oženil sa, ale
manželstvo zostalo bezdetné. Keď mu zomrel brat, adoptovali si ich 2 deti. V roku
1879 odišiel do Námestova, kde prežil najplodnejšie roky života. Po 20-ich rokoch sa
znovu vrátil do Dolného Kubína. Tu prežil
ťažké vojnové roky, ale aj národné oslobodenie.

V roku 1918 bol na oslavách 50. výročia vzniku NÁRODNÉHO DIVADLA v Prahe. V tom istom roku sa stal členom
NÁRODNÉHO ZHROMAŽDENIA ČSR.
V roku 1919 mu udelili čestný doktorát filozofie na Karlovej univerzite v Prahe. Vymenovali ho aj za čestného člena Matice
slovenskej. V roku 1921 zomrel. Je pochovaný v Dolnom Kubíne.
Písal lyriku, epiku i drámu. V lyrike sa
prelínajú intímne a rodinné problémy
s problémami národnými i svetovými. Jeho
lyriku tvoria básnické cykly SONETY,
LETOROSTY, ŽALMY A HYMNY, PRECHÁDZKY JAROM, PRECHÁDZKY LETOM,
STESKY, DOZVUKY, KRVAV0 SONETY.V
Krvavých sonetoch vytvoril obraz ničivej
vojny a jej dôsledkov, odsúdil ju a poukazoval na zodpovedných. Zamýšľal sa nad
egoizmom jednotlivcov, národov, ktorí
vojnu vyvolali. V závere vyslovil túžbu po
mieri a spravodlivom usporiadaní spoločnosti.
Z epiky sú najvýznamnejšie HÁJNIKOVA ŽENA, EŽO VLKOLINSKÝ, GÁBOR
VLKOLINSKÝ. Hájnikova žena patrí
k najkrajším lyricko-epickým skladbám. Dej
sa odohráva v krásnej oravskej prírode
a zachytáva tragický osud hájnika Miška
a jeho ženy Hanky. Spôsobil to nemravný
čin panského mladíka Artuša Vilániho.
Na pozadí tohto príbehu chcel básnik po-

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

BERNOLÁKOVSKÚ
JARNÚ BURZU
DETSKÉHO OBLEČENIA, HRAČIEK
A DETSKÝCH POTRIEB
ktorá sa uskutoční v sobotu 9.4.2011 od 9.30 hod. do 13.00 hod. v priestoroch
Kultúrneho domu v Bernolákove.
Oblečenie a ostatné veci na predaj preberáme v piatok 8. 4.2011 od 16.30 do 18.30 v KD,
prípadne po dohode na tel.:
(T-mobile) 0904 722 430 – Lujza
(O2) 0903 109 694 – Zuzana
(Orange) 0908 737 450 – Beata
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 kultúrneho domu
a ďalšie náklady spojené s organizáciou burzy.
Nakupujúce:
Prosíme, aby ste si na nákup priniesli mince a bankovky nižšej nominálnej hodnoty.
Ďakujeme a tešíme sa na vás
Viac info vám rady poskytneme na uvedených tel. číslach.

ukázať na rozdiel medzi životom ľudu
a pánov.
Z drámy je významná tragédia HERODES A HERODIAS, ktorá je inšpirovaná
biblickým príbehom o uväznení a sťatí Jána
Krstiteľa.
Hviezdoslav sa venoval aj prekladateľskej činnosti, ktorá mala vysokú
úroveň a obohacovala slovenskú literatúru
o významné diela svetovej literatúry.
Prekladal diela Puškina, Lermontova,
Goetheho, Schillera, Aranya, Madácha,
Shakespeara...
Pseudonym Hviezdoslav začal používať
v roku 1877.Splnil si tak detský sen. Vždy
ho fascinoval pohľad na nočnú nočnú oblohu posiatu hviezdami. Výberom pseudonymu naznačil,že vo svojej poézii chce objať
celý vesmír.
Dôkazom jeho veľkosti je aj to, že podľa
neho pomenovali súťaž v umeleckom prednese HVIEZDOSLAVOV KUBíN, knižnú edíciu HVIEZDOSLAVOVA KNIŽNICA, obec
HVIEZDOSLAVOV, niekoľko námestí, ulíc,
HVIEZDOSLAVOV VODOPÁD, planétku
HVIEZDOSLAV. V Dolnom Kubíne je MúZEUM P. O. Hviezdoslava.
Hviezdoslavova poézia je jedným zo
základných kameňov slovenskej literatúry.
Básnikovi právom patrí zaradenie medzi
významné osobnosti svetovej literatúry.
A. Holováčová

Reštaurácia „Viktória“
ponúka:

ROZVOZ PIZZE
pondelok až piatok
od 10.00 – 22.00
sobota a nedeľa
od 11.00 – 22.00
ROZVOZ JEDÁL
Z JEDÁLNEHO LÍSTKA
pondelok – piatok
od 13.00 – 21.30
sobota
od 11.00 – 21.30
nedeľa
od 11.00 - 20.30
Rozvoz je zdarma !
Kontakt: 0917 066 266
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zo života našich škôl

Keď je školská práca potešením, tak sa darí
Nielen vedenie a učitelia Základnej školy
v Bernolákove, ale určite aj rodičia majú
veľkú radosť z úspechov svojich detí.
V tomto roku sa nám darí a zo súťaží
medzi školami okresu Senec prinášajú
naši žiaci pekné umiestnenia.
Dominika Pirošková, žiačka IX.B triedy,
v OLYMPIÁDE ANGLICKÉHO JAZYKA
získala 1. miesto a výrazný úspech
v súťaži EXPERT. Peter Šimon, žiak VI.A
triedy, bol v OLYMPIÁDE AJ v rámci
okresu druhý. Peťo súťažil aj v GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDE a získal
2. miesto, úspešný bol aj v školskom kole
PYTAGORIÁDY a tiež v súťaži EXPERT.
Na tohto žiaka sme mimoriadne hrdí
a právom bol v prvom polroku vyhlásený
za najúspešnejšieho žiaka školy.
V súťaži EXPERT GENIALITY SHOW
bolo veľmi úspešných 14 žiakov. Súťažili
v rôznych oblastiach. Najlepšie sa
v rámci celého Slovenska umiestnili:
Miriam Hergovičová – VII.B, ANGLICKÝ
JAZYK a SVET UMENIA, Benjamín
Podoba – IX.A, SVET UMENIA, Róbert
Kinčeš – VIII.B, TAJOMSTVÁ PRíRODY.

Popredné miesta získali aj Stanislav
Gabčo – VII.B, Jakub Kostka – VI.B,
Gabriela Sopfritšová – VIII.A, Petra
Reindlová – VIII.A, Veronika Donáthová
– VIII.A, Matej Diňa – VIII.A, Marek
Petrovič – VII.B, Jazmína Čosič - VIII.B.
Najlepšie umiestnenie v okresnom
kole - 1. miesto v GEOGRAFICKEJ
OLYMPIÁDE patrí Marekovi Jakubovičovi s postupom do krajského kola.
Geografická olympiáda bola v tomto
roku mimoriadne úspešná, aj 4. miesto
Evičky Žůrkovej potešilo.
Juraj Reingráber, žiak VIII.B, je výborný na hodinách nemeckého jazyka.
Na olympiáde získal 3. miesto.
Žiaci I. stupňa sa v decembri aktívne
zapojili do súťaže Všetkovedko.
Najúspešnejšími riešiteľmi z našej
školy boli Naďa Struharová (III. ročník)
a Ondrej Gregor Matulník (IV. ročník).
Zo všetkých účastníkov (cca 6000) sa žrebuje 10 šťastlivcov, medzi ktorými bola
tentokrát aj naša žiačka Viki Ščasnárová
a vyhrala počítačovú hru podľa vlastného výberu. Ďalej prebehli školské kolá

Milí rodičia a priatelia
Materskej školy v Bernolákove,
ĎAKUJEME vám všetkým, ktorí ste prispeli dvoma percentami z dane za rok
2009 Rodičovskému združeniu pri Materskej škole v Bernolákove.
Za rok 2009 sme spolu „darovali“ 2 539 EUR !!!
Ako sme sľúbili a plánovali, tieto peniaze sme použili na rozšírenie dopravného
ihriska, nakúpili knižky, deti navštívili veľa zaujímavých a poučných divadelných
predstavení a koncertov. Nezabudli sme ani na environmentálnu výchovu.
Ak máte záujem pomáhať aj naďalej, budeme veľmi radi.
Peniaze použijeme hlavne na nákup materiálu na výtvarnú výchovu, na nákup
kníh, na karneval, divadelné a hudobné predstavenia a výlety, podporíme enviro
projekt a projekt zdravé zuby.
Postup je jednoduchý a veríme, že nikoho z vás nadmerne nezaťaží.
Do 30. marca 2011 (právnické osoby), resp. do 30. apríla 2011 (zamestnanci)
je možné darovať 2 % z vašich daní na konto nášho občianskeho združenia.
Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane spolu s potvrdením
o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (tlačivá nájdete na www.rozhodni.sk) doručte do 30.04.2011 výlučne na daňový úrad podľa vášho bydliska.
Tlačivá daňových priznaní za rok 2010 už obsahujú potrebné kolónky, do
ktorých vyplňte nasledovné 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.rozhodni.sk/.
ĎAKUJEME!!!
Lujza Gajdošová, členovia OZ pri MŠ, personál MŠ a všetci škôlkari
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PYTAGORIÁDY a ŠALIANSKEHO MAŤKA.
Najúspešnejší žiaci pôjdu reprezentovať
našu školu na okresné kolá do Senca.
Zo športových aktivít sme zrealizovali
stolnotenisový turnaj a turnaj vo vybíjanej. Vychutnali sme si výchovný koncert
ĽŠU a divadelné predstavenie Zhŕňajova
nevesta na NS v Bratislave. Potešili sme
sa návšteve škôlkarov v prvých triedach.
Jednou z najdôležitejších udalostí bol
zápis žiakov do I. ročníka. Našich
predškolákov sme vítali v zázračnej
školskej krajine podľa príbehu Alica
v zázračnej krajine. Vo februári nechýbal
náš tradičný FAŠIANGOVÝ SPRIEVOD
obcou.
Do konca školského roka nás čaká
ešte množstvo zaujímavých aktivít, súťaží
a učenia. Buďme hrdí na všetkých
úspešných žiakov a aj tých, ktorým sa
síce až tak nedarí, ale sa snažia, lebo
vedia, že vzdelanie má veľkú hodnotu.
Mária Ondrušková

a Ľubomíra Reindlová

Vianočný jarmok v ŠKD
Vedela som,že sa v školskom klube
niečo chystá... Moja dcéra usilovne čosi
doma aj v klube tvorila. Malo to byť prekvapenie.
Aj bolo. A veľmi milé prekvapenie –
VIANOČNÝ JARMOK v ŠKD. V jedálni nás
čakali plné stoly všelijakých dobrôt, ktoré
napiekol klub dôchodcov, ale ani my,
rodičia, sme nezaháľali. V jedálni rozvoniaval chutný punč, čaj a znela vianočná
hudba.
Naše deti predávali vlastnoručne
vyrobené výrobky, na ktoré boli veľmi pyšné.
Vyzbierané eurá sa školskému klubu určite
zídu na jeho zveľadovanie, aby sa tam naše
deti mali ešte lepšie. Krásne vystúpenie
našich detí s koledami,básňami a piesňami
zožalo veľký potlesk.
A tak si dovoľujem po vydarenom
VIANOČNOM JARMOKU V ŠKD poďakovať p. vedúcej školského klubu p.Katke
Koporcovej, p. vychovávateľkám Gabike
Biskupičovej a Zuzke Kováčovej a tiež
deťom, ktoré nás tak milo prekvapili
a potešili. Vďaka patrí aj klubu dôchodcov
a každému, kto svojou troškou prispel
a pomohol.
Už teraz sa tešíme na budúci JARMOK.
Prídete?

Mamička
Ľubica Libová

„Deti napísali o karnevale v ŠKD“
Karneval v ŠKD bol veselý. Bolo
tam veľa masiek: psov, upírov.
Aj vychovávateľky boli masky.
Anička bola mestská panička
s klobúkom na hlave, Katinka
bola krásna Rómka, Gabika
kráľovná a Zuzka psík. Krásny
karneval.
Simon Sikhart 3.B
11. 2. 2011 bol karneval.
V triede sme sa prezliekli do
oblekov. Potom chlapci išli
robiť stoly do jedálne a aj
ostatní sme sa presunuli do
jedálne na karneval. Gabika
bola kráľovná a Zuzka malý
psík. Katka bola pekná cigánka a naša Anička pekná
pani.Veronika vyhrala prvé
miestoa Natálka bola Hana
Montána. Adam Halás bol
Skuby du a bol super maska.
Nakoniec bola diskotéka
a všetci sme veselo tancovali.
Julka Meňhertová 3.A
Na karnevale som bola upír.
Moje dve kamarátky Ema
a Žofka boli tiež upírky. Moja
vychovávateľka Anička bola
mestská aristokratka. Každá trieda mala svoj program a pohostenie švédske stoly.
Boli všelijaké masky: princezné,
ninja korytnačka, mačka a iné.
Ostatné vychovávateľky mali tiež
pekné masky. Bolo tam veľmi

dobre, všetci sme sa dobre zabávali a už sa teším na ďalší
karneval.
Sarah Píšová 3.B
Keď som 11.2.2011 prišla do
družiny, po obede sme mali
karneval. Prezliekli sme sa do
masiek a všetci sme sa tešili
na program, pochúťky a diskotéku. Masky boli pekné.
Aj vychovávateľky mali masky. Náš karneval sa mi páčil
a dúfam, že ho budeme mať
aj na budúci rok.
Dominika Zorjanová 3.A
V piatok 11.2.2011 bol v ŠKD
karneval. Keď sme prišli do
družiny, išli sme na obed. Keď
sme prišli z obeda do triedy, išli
sme sa prezliekať do masiek.
Prezliekli sme sa a namaľovali.
Za chvíľu sme boli vyčačkaní. Išli
sme do jedálne, kde už hrala
hudba. Boli tam hocijaké masky.
Dievčatá boli princezné a chlapci
hokejisti, vojaci a kostry. Každá
trieda predviedla kultúrny program pesničku alebo báseň.
Potom bolo vyhodnotenie masiek
a občerstvenie, samé dobroty.
Keď sme sa najedli, bola diskotéka a všetci sme tancovali o dušu.
Bol to super karneval.
Natália Gálová 3.A
11.2.2011 v piatok sme mali
v družine karneval. Všetci sa
v triedach chystali a parádili.

Detský karneval
V sobotu 19. februára sa v kultúrnom dome stretli v hojnom počte
najrôznejšie masky na veľkom detskom karnevale. Prišli najmä
princezné, víly, batmani, ale aj najrôznejšie zvieratká, Jacksonovia či
mušketieri. Deti sa pri tanci, jednoduchých súťažiach, ale aj neviazanom ,,bláznení,, vyšantili, vypili množstvo čaju a hlavne predviedli

Keď už všetci boli nachystaní, išli sme do jedálne, kde
sme vystupovali, potom bola
promenáda v maskách. Keď
už boli masky vyhodnotené
a odmenené, išli sme jesť
slané, sladké, čo sme doniesli. Anička bola aristokratka,
Katinka Rómka, Gabika kráľovná a Zuzka psík. Ostatné
masky boli ninja, hokejista,
futbalista, upírky, princezné,
karatista a veľa ďalších. Bol
to veselý karneval a už sa
teším na ďalší.
Adam Halás 3.A
Anička bola pekná pani. Kubo
bol hokejista. Laura bola Šípková
Ruženka. Veronika bola Všadebol. Sara bola upír. Natália bola
Hana Montana. Adam bol Skubydú. Simon bol futbalista. Karneval sa mi veľmi páčil.
Marek Švec 3.B
11.2. bol v ŠKD karneval.
O jednej sme sa začali prezliekať. O chvíľu sme išli dolu
do jedálne, kde už hrala
pekná hudba. Pekne sme sa
usadili. Katka povedala
krátky prednes. Potom každá
trieda predviedla pesničku,
báseň a divadielko. Každý
mal krásnu masku. Ja som
bol
hokejový
brankár.
Najlepšia bola diskotéka.
Jakub Golais 3.B

Milí rodičia
a priatelia školy,
úprimne ďakujeme všetkým,
ktorí ste prispeli 2% z dane za
rok 2009 na Občianske
združenie HARMÓNIA pri ZUŠ
v Bernolákove. Celková čiastka
na tento účel činila 1 175,52€.
Časť z týchto prostriedkov bola
použitá na zakúpenie počítača, aby sa mohli využiť
grafické programy vo výtvarnom odbore. Takto získané
peniaze budú tiež použité na
zakúpenie hudobných nástrojov, na zabezpečenie kostýmov
pre tanečný odbor,na
zabezpečenie zvukovej techniky pre literárno-dramatický
odbor.
Týmto si dovoľujem obrátiť sa
na vás znovu so žiadosťou
o poukázanie 2% z dane
za rok 2010 pre našu školu.
Podporíte tým kultúrny
a spoločenský rast detí.
Vopred vám ďakujeme.
Zuzana Šticová
OZ HARMÓNIA
Údaje o prijímateľovi:
Občianske združenie
HARMÓNIA Bernolákovo
Školská 1
900 27 Bernolákovo
IČO: 42137063

svoje masky. Animátorky a dídžej zabávali neúnavné decká celé tri
hodiny. Karneval veľmi milo spestrili deti z folklórneho súboru
Prvosienka z materskej školy, ktoré predviedli fašiangové pásmo.
Len o málo starší tanečníci z tanečnej skupiny D street svojím hiphopovým vystúpením zabavili prítomné deti a rodičov. Po skončení si,
ako vždy, deti rozobrali obvyklú bohatú balónovú výzdobu.

PQ

11
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Vážení občania Bernolákova
a priaznivci záchrany kultúrnych
pamiatok v Bernolákove.
Združenie záchrany kultúrnych pamiatok
v Bernolákove vás pravidelne od svojho
vzniku /r.2004/ informuje o svojej činnosti a použití finančných prostriedkov
z vašich poukázaných a sprostredkovaných 2% z daní. Naše združenie svoju
činnosť zameralo na záchranu kultúrnych pamiatok s najväčším využitím:
Kostola sv. Štefana Uhorského a Kaplnky
sv. Anny. Tieto pamiatky sú uvedené ako
turistická atrakcia vo viacerých slovenských i zahraničných publikáciách
a sprievodcoch a veľmi vhodne zviditeľňujú našu obec. V ich interiéri nás
však čaká ešte veľa usilovnej práce.
Aj tento rok sa chceme srdečne poďakovať všetkým, ktorí 2% z daní za rok 2009
poukázali na naše združenie. Súčasne
vás chceme poprosiť, aby ste aj za
daňové obdobie 2010 poukázali 2%
z daní na naše združenie a pomohli nám
sprostredkovať nových prispievateľov.
Všetky finančné prostriedky boli použité

zábradlie, nakoľko pôvodné nevyhovovalo z bezpečnostného hľadiska. Taktiež
bolo urobené zábradlie pri schodisku
do krypty a opravené schody do krypty.
Na povale kostola bola vybudovaná pracovná lávka so zábradlím. Boli spevnené
základy pod ohradným múrom, na
ktorom je umiestnená ,,Krížová cesta“.
Uvedené opravy boli len malým podielom financované z príspevkov 2%
daní, nakoľko finančné náklady na uvedené opravy sú cca o 90% vyššie ako
príspevky.
V roku 2011 chceme zrekonštruovať
Oltár sv. Rodiny v Kaplnke sv. Anny
.Rozsah reštaurovania bude závisieť od
množstva finančných prostriedkov, ktoré
sa nám podarí zabezpečiť.
V Kostole sv. Štefana Uhorského treba
opraviť organ, dúchadlo, podlahu na
chóruse a jeho celkovú opravu.
Všetky navrhované opravy sú finančne
veľmi náročné, ale zároveň potrebné.

Dňa 21. februára 2011 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 51
darcov, z toho bolo 11 darcov z Chorvátskeho Grobu.
Juraj Ďorko
František Kollár
Roman Olvecký
Miroslav Kollár
Dušan Lysák
Katarína Vrábelová
Zoltán Kövesi
Veronika Višváderová
Michal Kövesi
Petra Buzgovičová
Lucia Zmeškalová
Augustín Antoni
Peter Sloboda
Eva Antoniová
Jana Bučeková
Michaela Mikyšková
Tamara Bučeková

Lenka Nagyová
Jaroslav Vokoun
Monika Gažíková
Miroslav Švarda
Anna Vitálošová
Katarína Kissová
Monika Blážová
Veronika Petríková
Ondrej Lauko
Henrieta Krammerová
Beata Bognárová
Dáša Jaslovská
Anna Barkolová
Peter Hudek
Radovan Hanic
Roman Hrablík

Darcovia z Chorvátskeho Grobu:
Anna Valentová
Roman Drinka
Marcela Turiničová
Lenka Laurová
Jana Suchá
Peter Hoblík

Darina Javorková
Zdenka Kocáková
Jozef Šimončič
Jaroslav Klimka
Jana Turiničová

Na bezpríspevkovom odbere krvi sa zúčastnilo
aj hokejbalové družstvo z Bernolákova:
František Martinák
Miroslav Jež
Ivan Vysučáni
Jaroslav Frindrich
František Višváder
Radoslav Ágh
Starosta
obce Bernolákovo a predsedníctvo
Miestneho spolku SČK v Bernolákove ďakujú
všetkým darcom krvi za ich humánny a šľachetný
čin.
Predsedníctvo MS SČK v Bernolákove ďakuje firme ProOvo Bernolákovo za sponzorovanie
bezpríspevkového darcovstva krvi.
Ďalší bezpríspevkový odber krvi sa uskutoční dňa
27. júna 2011 mobilnou odberovou jednotkou
v Kultúrnom dome v Bernolákove.

na záchranu Kostola sv. Štefana
a Kaplnky sv. Anny. Naše združenie si
prevádzkové náklady hradí z členských
príspevkov. Všetky príspevky, ktoré
zašlete na účet nášho združenia, sú
použité na obnovu kultúrnych pamiatok.
Tieto pamiatky zachraňujeme aj pre
budúce generácie. Už teraz sú navštevované a obdivované nielen občanmi
Bernolákova, ale aj širokého okolia.
Kaplnka sv. Anny je známym pútnickým
miestom a vyhľadávaná mladými ľuďmi,
ktorí si tu v krásnom prostredí nechávajú
vysluhovať sviatosť manželstva. Veríme,
že všetci ste na naše pamiatky hrdí
a chcete pomôcť pri ich záchrane.
V roku 2010 bola zreštaurovaná kazateľnica v Kaplnke sv. Anny. Reštaurovanie bolo nutné zrealizovať z bezpečnostného dôvodu a z dôvodu, že celá
kazateľnica bola napadnutá červotočom. V Kostole sv. Štefana Uhorského
boli ukončené opravy v podveží, pri
schodisku na chórus bolo osadené nové
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Veríme, že nás podporíte v našej snahe
zase zachrániť časť z našich vzácnych
kultúrnych pamiatok. Vopred vám ďakujeme za poskytnutie 2% z daní za rok
2010 na činnosť nášho združenia.
údaje o prijímateľovi
Obchodné meno:
Združenie záchrany
kultúrnych pamiatok
v Bernolákove
Právna forma:
Občianske združenie
IČO : 30850207
Sídlo: Bernolákova 24
900 27 Bernolákovo
Tieto údaje je potrebné vpísať do vášho
daňového priznania za rok 2010.
Za združenie záchrany kultúrnych pamiatok .
Eva Kebisová

Činnosť OZ K VECI
začatá 9. 2 .2011
Dobrý deň, chceli by sme vám predstaviť občianske
združenie K VECI. Ide o zoskupenie aktívnych občanov
Bernolákova, ktorí sa budú snažiť presadzovať pozitívne
zmeny v postojoch obyvateľstva k otázkam verejného,
spoločenského, hospodárskeho a kultúrneho života
v obci. Zaujíma nás, čo a ako sa v našej obci deje. Cieľ
máme jasný – pýtať sa kompetentných, informovať
občanov a poskytnúť priestor na diskusiu na témy, ktoré
sa dotýkajú predovšetkým nás – obyvateľov.
Za krok správnym smerom považujeme zmenu
otváracích hodín miestnej pošty. Žiadosť o predĺženie
otváracej doby adresovaná Slovenskej pošte a.s. bola
následne posunutá na Oblastné riaditeľstvo pôšt
Bratislava, ktoré žiadosť vybavilo kladne s účinnosťou
od 1. marca 2011. Spätnou väzbou a promptným
vybavením zo strany Slovenskej pošty sme nadšení.
Ďakujeme.
Občianske združenie K VECI
Poštová 6, 900 27 Bernolákovo
Facebook: K VECI
E-mail: ozkveci@gmail.com
http://kveci.webnode.com

Radosť zo života

Bilancia práce seniorov
bola náplňou VČS ,ktorá sa konala 26. 2. 2011.
Po peknom úvode Mgr. Lucie Benkovič, ktorá
slovami básnika otvorila skvelý kultúrny program základnej umeleckej školy a tanečného
súboru Niagara, sme pozdravili jubilantov, ktorí
sa svojich životných jubileí dožívajú v I. polroku
2011. Len im zahrala prvú skladbu dychová
hudba Čeklísanka.
Správu o činnosti KLUBU v roku 2010 predniesla predsedníčka p.Terézia Varečková, ktorá
informovala aj o ďalších plánovaných aktivitách.
Vysoko hodnotila činnosť výboru, ktorý sa orientoval na kultúrno-spoločenské vyžitie svojich členov. Nárast počtu členov klubu je aj meradlom
spokojnosti s prácou vedenia, ktoré pripravilo
pre svojich členov veľa zaujímavých podujatí.
1. účasť našich členov /54/ spolu s účinkujúcim spevokolom Čeklísanky na plese seniorov
v PKO v Bratislave.
2. Prezentácia výrobkov na ochranu zdravia.
3. Výročná členská schôdza s kultúrnym programom ZUŠ, tanečným súborom NIAGARA
a dychovou hudbou ČEKLíSANKA, blahoželanie
jubilantom.
4. Slávnostné podujatie pri príležitosti MDŽ.
5. účasť na slávnostnom podujatí pri príležitosti MDŽ v Istropolise.
6. Návšteva divadelného predstavenia
DOKONALÁ LúPEŽ v KD v Bernolákove.
7. Brigáda na miestnom cintoríne pri príležitosti DŇA ZEME.
8. Týždenný pobyt v hoteli GLADIUS
v Topoľníkoch, výlety do Dunajskej Stredy, do
Györu v Maďarsku, na chovnú stanicu tigrov
v Kostolnej.
9. Aktívna účasť na DŇOCH OBCE.
Pod vedením p. T. Hanicovej a M. Navarovej sme
varili tradičnú „fazuľovicu so slížami“. Príprave
ingrediencií sa venovala p. Kornélia Valčeková.
Aby bola fazuľovica včas uvarená, dobre jej podkúrila p. Magda Nagyová. Za fazuľovicu sme od
konzumentov dostali veľa chvály a poďakovaní
a tiež druhé miesto v súťaži družstiev.
Veľmi chutnali aj pagáče p. Buzgovičovej,
Káčerovej, Navarovej, Hanicovej, Valčekovej, pravé
čeklíske slíže od p. Hanicovej a H. Grebečiovej, tiež
kapustníky p. Baďurovej. P. Piterová nás prekvapila
okrem výborných pagáčikov aj dobrými langošmi
a p. P. Urmanič skvelým makovým a orechovým
koláčom. Za poskytnutú všestrannú pomoc ďakujeme p. H. Černayovej a manželom Kútyo-vým,
ktorým ďakujeme aj za tričká.
10. Stretnutie 3 generácií s kultúrnym programom a ochutnávkou dobrôt pripravených
podľa receptov mám a starých mám.
11. Organizovanie zájazdu do Múzea SNP
v Banskej Bystrici, k pomníku pri vápenke
v Nemeckej, do Istebného na Orave a do Poľska
v spolupráci s MO SZPB.
12. Registrácia klubu do radov príjemcov 2%
z daní.
13. Týždenný pobyt 13 seniorov vo vile Credo
v Novom Smokovci .
14. Zájazd našich 6 členov do Ledníc
s družobnou organizáciou z Rače-Krasňan , ktorú
sme navštívili aj pri príležitosti ich októbrového
posedenia.
15. Posedenie pri dychovke Čeklísanka
v rámci MESIACA úCTY K STARŠíM, blahoželanie
jubilantom s pekným kultúrnym programom.

16. CENA STAROSTU OBCE pre p. Valčekovú
za jej viacročnú prácu vo výbore a za vedenie kroniky pri príležitosti stretnutia OBEC A PODNIKATELIA.
17. Ǔčasť 53 členov na predstavení
Radošinského naivného divadla MÁM OKNO.
18. Návšteva 51 našich členov nad 80 rokov
a imobilných členov klubu s balíčkami.
19. Pomoc pri príprave výstavy vianočnej výzdoby a koláčov, ktorú organizoval školský klub.
20. Návšteva DOMU ČOKOLÁDY v rakúskom Kitsee a malý výlet do Heinburgu.
Za l. rok sme organizovali 20 podujatí, z toho
2 viacdenné zájazdy. Vzhľadom na to, že všetky
práce robíme na úkor svojho voľného času, bez
nároku na odplatu, môžeme konštatovať, že
výbor pracuje veľmi dobre. Preto myslím, že moje
spolupracovníčky p. K. Valčeková, T. Hanicová,
M. Jungová, Piterová, Buzgovičová, Grebečiová,
Guldanová, Káčerová, Navarová, Nagyová,
Baďurová, Gažová a p. Urmanič si zaslúžili od
všetkých prítomných jeden veľký potlesk. Ten
patril aj p. Vlaste Grofičovej, ktorá upiekla na
VČS výborné zákusky a nádhernú poschodovú
tortu do tomboly na ples seniorov.
Do spomínanej tomboly prispel pekným
darčekovým košom aj starosta našej obce
p. Ing. Ľ. Poór. Obec nás podporila aj príspevkom
na úhradu dopravného . Sponzorský príspevok
sme v minulom roku dostali od p. Dušana Bošku,
riaditeľa Bratislavskej metrologickej spoločnosti,
p. JUDr. Stanislava Bečicu, Ing. Mateja Biskupiča
a MUDr. Františka Jurču. Ďakujeme všetkým,
ktorí nám poskytli 2% z daní. Veríme, že nám pomôžu aj v tomto roku. Za úspešné rozvíjanie
spolupráce ďakujeme p. L. Jačovi, predsedovi
MO SZPB a p. Márii Nagyovej, predsedníčke
ZO ZPOZ.
Na záver p. Varečková poďakovala členkám
výboru, ktoré sa podľa svojich síl a schopností
zapájali v minulom roku do organizovania podujatí. Potešili nás aj výsledky ankety-prieskum záujmu o jednotlivé navrhované podujatia a spokojnosť s prácou vedenia klubu.
Kyticu kvetov, diplom a poďakovanie za
dlhoročnú obetavú prácu pre klub odovzdala
predsedníčka p. Anke Baďurovej, ktorá dlhé roky
pracovala vo funkcii predsedníčky klubu, členky
výboru i revíznej komisie.
Vyjadrila presvedčenie, že napriek pribúdajúcim rokom, chorobám, ubúdaniu síl sa výbor
klubu bude snažiť potešiť svojich členov stále
pestrejšou skladbou podujatí.

V prírode ešte vládne pani zima, ale v našich
srdciach je už jar. Aj my, seniori, to tak
cítime a tešíme sa na spoločné stretnutia.
26.2.2011 sme sa zišli na výročnej schôdzi
klubu dôchodcov. Stretnutie otvorila
p. Valčeková milým príhovorom. Predsedníčka p. Varečková nás oboznámila s plánovanými aktivitami na rok 2011. Správu
o účtovnej činnosti predniesla p. Jungová.
Potešil nás kultúrny program. Lucia
Benkovič, učiteľka ZUŠ zohriala naše srdcia
krásnou básňou, detičky z MŠ tanečným
vystúpením a žiačky ZUŠ hrou na klavíri.
Najväčším prekvapením bolo vystúpenie
súboru NIAGARA. Lahodné tóny valčíka nás
v predstavách zaviedli do čias RakúskoUhorska na slávnostný ples, kde sa odohrával ceremoniál uvádzania mladých dám do
spoločnosti. Švárni kadeti z blízkej vojenskej
posádky za účasti generála sa uchádzali
o ich priazeň. Nechýbala ani miestna matróna, ktorá sa vyzývavým pohľadom snažila na
seba upozorniť.
Veľká vďaka za toto zaujímavé vystúpenie, nádherné róby a perfektné tanečné
predvedenie patrí ved. súboru Kataríne
Koporcovej a kolektívu.
Po tomto krásnom umeleckom zážitku sme
sa znovu vrátili do prítomnosti. Po voľbe
členov výboru a dozornej rady sa prítomným
prihovoril JUDr. Bečica, zástupca starostu.
Informoval nás o činnostiach obce na rok
2011. Po krátkej diskusii do tanca a na
počúvanie zahrala jubilantom a ostatným
prítomným dychová hudba Čeklísanka.
Pri občerstvení, ktoré pripravili členky výboru
za pomoci sponzorov, sme sa výborne bavili,
pri speve a tanci nám rýchlo ubehol čas.
Prezreli sme si našu kroniku , ktorú od roku
1989 vedie p. Baďurová. Predsedníčka
sa poďakovala kyticou za dlhoročnú prácu
p. Valčekovej a p. Baďurovej. Tanečné sólo
mala aj p. Grofičová, ktorá prispela
do tomboly na ples seniorov vo Viničnom
tortou a nás pohostila zákuskami.
Touto cestou ďakujeme vedeniu obce,
členkám OZ p. Grebečiovej, Piterovej,
Buzgovičovej, Hanicovej a ich pomocníkovi,
ktorí nám za pomoci sponzorov pripravili
toto príjemné posedenie, kde sme spoznali
aj nové členky, ktoré sa do obce prisťahovali.

T. Varečková, T. Hanicová

Eva Šticová z Obilnej ulice
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SpoločenSká rubrika NOVEMBER - FEBRUÁR

Svoje „áno“ si povedali:
Naši jubilanti
OKTóBER

Prišli na svet:

Ružena Cedulová

Matúš Horák
Miroslav Veszprémi
Lenka Belanová
Monika Nguyen
Tomáš Múčka
Marek Nováček
Lucia Alžbeta Hudáková
Dávid Zupan
Emma Burešová
Marko Šelméci
René Rimovský
Eliška Tencerová
Tamara Ela Trelová
Shimon Mordehaev
Oliver Boris Ševcech
Tamara Timoracká
Lujza Fabrici
Tomáš Podobný
Filip Mázik
Adam Martinkovič
Damián Mózeš
Lukáš Lukáč
Tomáš Gajdoš
Miriam Poláková
Sára Sigetyová
Timur Káčer
Adam Lang
Viktor Benčík
Timotej Slovák

Peter Kozár a Martina Beňová
Andrej Javorník a Klaudia Košová
František Vincze a Zuzana Javorková
Rudolf Šoóš a Stanislava Majsniarová
Ing. Peter Antal a Ing. Eva Mervová
Karol Gál a Lenka Rybárová
Martin Lukáč a Ing. Mária Franková
Roman Hofer a Denisa Polčičová
Mladomanželom prajeme veľa lásky, zdravia,
šťastia, spokojného spolunažívania.

Mária Kurucová

70

Hedviga Binderová

70

Klára Bachratá

70

Rudolf Donnert

75

Alica Dreninová

75

Miroslav Kráľ

75

Viktor Sloboda

80

František Kováč

80

Alžbeta Zednikovičová

70

dlhoročná učiteľka

Marianna Nagyová

70

v Bernolákove

Karol Sloboda

70

pani Zdenka

Florián Mrva

75

Koníková (foto)

Alfonz Šúplata

75

Paulína Fuchsová

80

Ing. Michal Peleš

80

Kornel Somora

85

Katarína Omastová

85

Anna Martináková

85

Čajkovičová,
ktorým osobne popriali
veľa zdravia a spokojnosti pán starosta

78
74
89
82
88
76
91
82
63
89
88
71
76
34
48
87
73
81
87

Spomienka
Dňa 14. marca by sa náš
otecko, manžel, dedko
a pradedko

Jozef Mazáček

a členky zboru

DECEMBER

pre občianske

Silvia Lisá

70

záležitosti.

František Bobáň

70

Ivan Buzalka

70

TatianBorošová

70

Ján Barkol

70

Spomíname
S veľkým smútkom sme si
dňa 29. januára
pripomenuli piate výročie
smrti pani

Márie Matúškovej.
dožil 83 rokov.
Zároveň si 3. februára
pripomíname
15. výročie odo dňa,
čo nás navždy opustil.
Z láskou si spomíname.
Ďakujem tým, ktorí si
spomenuli.
Darina Kínska-dcéra
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70

90 rokov oslávili

a pani Alžbeta

Odišli
na večný
odpočinok:

Česť ich pamiatke!

70

Dušan Zemánek

NOVEMBER

Vitajte medzi nami!

Štefan Filipovič
Magdaléna Tonková
Helena Hergovičová
Štefan Leginský
Terézia Takáčová
Jozef Váczy
Vilma Múčková
Jolana Raschmanová
Veronika Fitušová
Apolónia Vetríková
Fraňo Bečár
Ľudovít Navara
Anna Koporcová
Pavol Hladký
Marian Lauro
Ľudmila Škvorcová
Emília Kocáková
Helena Hlubíková
Mária Valachovičová

Natália Farkašová

Všetci, ktorí ste ju
poznali a mali radi, venujte
jej, prosím, modlitbu
a tichú spomienku.
Smútiaca dcéra
s manželom, deťmi
a ostatná rodina

František Tešovič

70

KvetoslavBarkolová

75

Júlia Jakubisová

75

Ján Dužek

85

JANuÁR
Oľga Kulíková

70

Anna Pevná

70

Ing. Oľga Valentovičová

70

Milan Jurča

75

Agneša Maárová

75

Ing. Ladislav Kanožay

75

Jozef Freis

75

Alžbeta Jablonická

75

Ján Chovanec

85

Antónia Bányaová

95

Všetkým jubilantom
srdečne blahoželáme!

náš Śport

V Bernolákove už druhý rok pôsobí
Lukostrelecký Klub Elán. Záujemcovia o lukostreľbu sa môžu stať
našimi členmi , uvítame aj deti od
10 rokov. Pre rekreačných strelcov
je tu možnosť si zastrieľať z luku
alebo z kuše vo voľnom čase
v areáli golfového ihriska, kde je
prvý oficiálna verejná lukostrelecká strelnica na Slovensku. Viac informácií o klube nájdete na
www.STRELBA.sk

V areáli golfového ihriska sa nachádza aj TOP paintballové ihrisko, kde si môžu záujemcovia v skupinách
zahrať adrenalínový military paintball. Výborný military
areál plný bunkrov, skrýš, búdok a zákopov je tu pre
zujemcov akčných športov a to všetko v prírodnom
prostredí. Viac info na www.TOPpaintball.sk
Ak sa chcete dozvedieť viac, kontaktujte nás
na adrese kontakt@havefun.sk, alebo tel. na čísle 0948 021628.

Je tu aj futbalová jar!
Muži začínajú v Topoľčanoch, dorast doma s Kostolišťom
Skôr než príde kalendárna jar, začína sa aj futbalová jar.
Pre bernolákovských mužov v II. lige bude krušná, pretože
po jeseni sú síce jedenásti v tabuľke, len tri body od pokojného stredu tabuľky, ale aj tri body od posledného.
Potvrdilo sa, že druhý rok v novej súťaži býva náročnejší ako pri
nováčikovskej eufórii, ale málokto mohol predpokladať, že popri ekonomickej kríze, ktorá postihla všetky kluby, sa začne lepiť smola aj na
hráčov. Postupne vypadla z rôznych príčin polovica základného
kádra. Najciteľnejšou stratou však bolo zranenie opory mužstva
Viktora Halla, ktorého poranené koleno nepustí ani do úvodných
zápasov odvety. Počas prípravy tak dostali šancu zahrať si s mužmi
aj niektorí naši dorastenci a nie je vylúčené, že na prvý zápas
v nedeľu 13. marca v Topoľčanoch (hrá sa o 14.30) nastúpi
ŠK Bernolákovo v radikálne zmenenej zostave. Trénerom mužstva
zostal Milan Gabura.
Starší dorast pod vedením trénera Romana Heribana začína žať
viacročnú systematickú prácu. Ako nováčik zakončil jeseň skvelým
tretím miestom v III. lige len so štvorbodovou stratou za vedúcim
Interom a so šancou na postup. Ich možnosti naznačí už prvý zápas
doma s Kostolišťom a testom bude ďalší súboj na pôde ich jediného
premožiteľa v jeseni, bratislavského Interu. Postupne sa zlepšovali aj
zverenci mladého trénera Martina Švihela, ktorý vedie mladších
dorastencov. Je však limitovaný malým počtom bernolákovských detí
a inými záujmami hráčov z detského domova alebo futbalistov
dochádzajúcich zo susedného Chorvátskeho Grobu. Svoj potenciál
však chlapci naznačili v posledných kolách, keď zavŕšili jeseň v III. lige
suverénnym víťazstvom 7:1 nad Novou Dedinkou. Odvetu začnú,
podobne ako starší dorastenci, 19. marca doma proti Šamorínu .
Na ceste k lepšej hre, a verme i výsledkom, sú naši prípravkári zatiaľ
v tabuľke s jedným bodom poslední. K trénerovi Michalovi Múčkovi
pribudol bývalý hráč Bernolákova Miroslav Gál, ktorý sa s veľkou
chuťou pustil do práce a trénovali s najmenšími počas celej zimy. Ich
vytrvalosť bude prvým predpokladom, aby sa vytvoril základ pre
kategóriu žiakov, ktorá sa nám posledný rok vytratila. Prípravkári
začínajú súťaž až začiatkom apríla.

Program 16. kola

Tabuľka mužov II. liga ZÁPAD

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Myjava
Nemšová
Topoľčany
Nové Mesto/V
Vráble
Nitra B
Vrbové
Šamorín
Nové Zámky
Trnava B
Bernolákovo
Rača
Moravany
Pezinok
Jasl. Bohunice
Slovan juniori

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

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

0
2
2
5
6
7
7
6
6
6
9
7
7
8
7
8

24:4
29:11
24:11
26:15
14:17
26:24
21:22
30:21
19:20
19:23
16:22
14:28
10:27
14:22
8:21
14:20

35
31
27
26
25
22
20
19
19
19
16
16
16
15
14
13

Nitra B - Moravany
Nemšová - Myjava
Topoľčany - Bernolákovo
(13.3. o 14.30)
Nové Zámky - Vrbové
Trnava B - Jasl. Bohunice
Šamorín - Vráble
Pezinok - Slovan juniori
Rača - Nové Mesto/V.

15

pripravujeme

Slovenský zväz záhradkárov
Základná organizácia Bernolákovo
Vás srdečne pozýva na

XXIII. výstavu
a ochutnávku vín

16-17. 4. 2011

Bernolákovské
ochotnícke teátro – BOT

Všetkým priaznivcom BOT sa dáva na známosť, že pokračovanie dobrodružstiev hrdinov, ktoré v apríli minulého roku v prevedení jediného
a jedinečného bernolákovského divadla mohli diváci v kultúrnom dome
vzhliadnuť a prežiť, je v štádiu príprav. BOT pripravuje premiéru ďalšieho
dielu vydarenej komédie ,,Všetci na jedného, jeden na všetkých 2,,.
Pokračovanie príbehu štyroch mušketierov a ďalších postáv plynule nadväzuje na predchádzajúci diel. V trochu satirickejšom duchu a vyzretejšom
prevedení sa predstavia 16. apríla (sobota) o 19.00 hodine
v bernolákovskom kultúrnom dome na premiére a 17. apríla, taktiež
o 19.00, v jedinej repríze na domácich doskách. Vstupenky v cene 2,- Eurá
bude možné zakúpiť od 4. 4. 2011 v KD.
PQ

ktorá sa uskutoční
dňa 26. marca 2011 (t. j. sobota)
od 14.00 h - do 22.00 h
v Kultúrnom dome v Bernolákove
Vzorky na degustáciu sa budú
preberať v Klube dôchodcov:
v množstve 3 (tri) fľaše minimálne 0,75 litra v dňoch:
11. 3. 2011 (piatok)
od 17.00 h do 20.00 h
12. 3. 2011 (sobota)
od 17.00 h do 20.00 h

Slovenský zväz záhradkárov
ZO Bernolákovo

28. 5. 2011

5. ročník Pérak Grand Prix Bernolákovo
Dňa 28. 5. 2011 sa koná jubilejný 5. ročník pretekov motocyklových veteránov
Pérak Grand Prix Bernolákovo 2011. Preteky sa skladajú z 2 častí. V doobedňajších
hodinách sa uskutoční šprint motoriek na Kalinčiakovej ulici a poobede sa koná
hlavný závod na okruhu ulíc Hlavná, Kollárova, Hlboká. Pozývame všetkých
Bernolákovčanov a návštevníkov z okolia , aby prišli podporiť pretekárov a vyburcovali ich k ešte lepším výsledkom.
Príďte a neoľutujete. Sľubujeme veľkú zábavu.
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.
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. Tiež žiadame svojich
prispievateľov, aby príspevky odovzdali do dátumu uzávierky. V prípade veľkého množstva materiálu si redakčná rada vyhradzuje právo na skrátenie, prípadne presunutie
článku do ďalšieho čísla. Za pochopenie ďakujeme.
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