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Slová vďaky
pre všetkých
darcov krvi
Potešili nás údaje z výročnej správy MS SČK v Bernolákove, hlavne aktivity na úseku získavania
bezpríspevkových darcov krvi. Všetci, ktorí sme členmi
tohto spolku, by sme sa k darcom radi pripojili. Z dôvodov vysokého veku alebo zdravotných problémov
nemôžeme, patríme skôr k tým, ktorí krv potrebujú.
O to viac si vážime vás, ktorí dávate kus seba na záchranu životov iných. Blahoželám v mene MS SČK i v me-

ne svojom všetkým, ktorí ste nositeľmi Jánskeho
plakety a ostatných ocenení. Práve vaša krv, ktorej sa
dobrovoľne zriekate, privedie znovu k životu matku,
ktorá práve porodila dieťa, mladého človeka alebo
dieťa, ktorému sa život len otvára, či otca rodiny, na
ktorého čakajú jeho deti. Pre tiché slovo ďakujem, pre
slzy v očiach zachránených a ich príbuzných sa oplatí
darovať.
Ďakujeme za to, čo robíte pre človeka, ktorý dostane
vašu krv a vy ho ani nepoznáte.

Nech vás celý život
pevné zdravie čaká,
nech vašou odmenou je naša
i zachránených vďaka.
T.Varečková

DNI OBCE
BERNOLÁKOVO
Príjemné prežitie
veľkonočných
sviatkov praje
starosta obce
a
redakčná rada
časopisu Bernolák

9. ročník tradičného podujatia Dni
obce Bernolákovo sa uskutoční
v dňoch 6.-7.júna v Športovom areáli
Jána Popluhára.
Pripravené sú detské atrakcie a súťaže, tanečné súbory a skupiny, športové podujatia, turnaj starých pánov
vo futbale, atrakcie, tombola, diskotéka, ukážky stredovekého života,
airsoft, ohňostroj, bohaté možnosti
občerstvenia, súťaž vo varení guláša
a fazuľovice....
Bližšie informácie o programe budú
uverejnené na propagačných plochách obce a na webe.
Touto cestou si dovoľujeme požiadať
verejnosť a podnikateľské subjekty
o vecné ceny do tomboly, ktorá je
zábavnou a obľúbenou súčasťou
tohto podujatia. Mená sponzorov
budú zverejnené na podujatí a v časopise Bernolák.

-AG-
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Nové prepojenie
vody v obci
na základe iniciatívy obce Bernolákovo bola
v predchádzajúcom období po dohode
s BVS Bratislava pripravená a zabezpečená
projektová dokumentácia a následne
vybavené stavebné povolenie na nové prepojenie pod železnicou od Mostovej ulice na
Športový areál J. Popluhára.
Realizáciu, ktorú zabezpečila BVS v mesiacoch november 2013 až január 2014 sa
sfukčnilo ďalšie prepojenie pod potok Čierna voda (doteraz bol jediný na moste na
Trnavskej ulici). Vybudovaním tohto prepojenia sa zabezpečí lepší prívod vody do celej
„južnej „ časti obce za potokom a zlepšenie
tlakových pomerov najmä na obilnej ulici
a, samozrejme ,všetkých dotknutých uliciach v celej lokalite obce za Čiernou vodou
smerom na Ivanku pri Dunaji.
Zakalenie vody , ktoré býva v takýchto prípadoch, je spojené so zmenou prúdenia
vody v potrubí. Podľa vyjadrenia zodpovedných pracovníkov BVS nie je takáto voda
škodlivá. Pracovníci BVS robia opatrenia,
ktoré takéto negatívne javy obmedzia v čo
najväčšej miere (odkaľovanie a vypúšťanie
vody na stanovených bodoch).
Vybudovaním uvedeného prepojenia sa
konečne skončia problémy s tlakom a dostatkom vody či už na horných poschodiach
bytových domov alebo v koncových častiach ulíc a určite to prospeje skvalitneniu
dodávok vody hlavne v letných mesiacoch.
-st-

Zodpovednosť
za likvidáciu odpadu
V súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov a VZn č.6/2013 obce Bernolákovo
zostáva zodpovednosť za likvidáciu odpadu na tvorcovi odpadu poplatníkovi. Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie
poplatku a zánik poplatkovej povinnosti je poplatník povinný
oznámiť obci do 30 dní odo dňa, kedy tieto nastali. Tvorcovia
odpadu ako poplatníci sú evidovaní v informačnom systéme obce
podľa nehnuteľností a ďalších skutočností. Tak ako každý rok je
viacero občanov - tvorcov odpadu, ktorí si nesplnili povinnosť
zakúpiť nálepku, prostredníctvom ktorej ich odpad bude likvidovaný. Poplatok za vývoz odpadu je nižší ako skutočné náklady
spojené s likvidáciou odpadu. V prípade, že si poplatník nezakúpil
nálepku, obec mu vyrubí poplatok v zmysle vyššie uvedených predpisov a zároveň bude vyzvaný na preukázanie, akým spôsobom
odpady likvidoval.

D.H. – odd. ŽP
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už na euroVoĽBY
V súvislosti s prípravou volieb do Európskeho parlamentu,
ktoré sa budú konať 24.mája 2014, budú zriadené nové
volebné okrsky a tým aj volebné miestnosti, kde ich počet sa
z doterajších štyroch rozšíri na päť volebných miestností.
Túto zmenu je potrebné vykonať z dôvodu, že volebné
zákony upravujú počty voličov tak, aby volebný okrsok
zahŕňal spravidla 1000 oprávnených voličov. obec
Bernolákovo v súčasnosti v zozname voličov eviduje viac ako

Zaradenie ulíc do jednotlivých volebných
okrskov je nasledovné:
VM
– volebná miestnosť
okrsok č. 1
VM - dom služieb
Viničná 1
Bernolákova
Budovateľská
Bottova
Clementisova
Družstevná
Dukelská
Fándlyho
Gróbska
Gaštanová alej
Horný dvor
Chalupkova

kaštieľ
kukučínova
Plemenárska
Pribinova
Sacky
Sládkovičova
Strojárenská
Svätoplukova
Tajovského
okrsok č. 2
VM - obecný úrad
Hlavná 111
Hlavná
Hlboká
krátka
okružná
Poľná
Poľovnícka
Potočná
Stredná
Staničná

nové volebné okrsky
a volebné miestnosti v našej obci

4800 oprávnených voličov. na základe uvedeného upozorňujeme všetkých oprávnených voličov, zapísaných v zozname voličov, aby venovali pozornosť tomuto oznamu, pretože u niektorých dôjde k zmene sídla volebnej miestnosti.
Zoznam nových volebných okrskov – volebných miestností
bude platiť aj pre voľby do orgánov samosprávy obce 2014.
Pred konaním volieb každý volič dostane oznámenie o termíne a mieste konania volieb.

Topoľový rad
Trnková
Železničná
okrsok č. 3
VM - kultúrny dom
Hlavná 107
Hlinkova
Hviezdoslavova
Jesenského
kalinčiakova
komenského
kvetná
Lekárenská
nálepkova
národného oslobodenia
orechová
Poštová
Priemyselná
Senecká cesta
Štúrova
Viničná

okrsok č. 4
VM - základná škola
Školská 1
kollárova
Mostová
Slaná
Školská
Tabaková
Trnavská
Vŕšky
Záhradná
okrsok č. 5
VM - základná škola
Školská 1
Agátová
Borovicová
Broskyňová
Brusnicová
Buková
Čerešňová
Čučoriedková

Dubová
Dunajská
Hrušková
Jabloňová
Jelšová
Lipová
Lesná
Lúčna
Malinová
Marhuľová
Mierová
nevädzová
obilná
Púpavová
Rezedová
Riečna
Sadová
Slivková
Smreková
Šalviová
Šípková
Višňová

Bude zimný štadión
v obci Bernolákovo?

30.júla 2012 obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo v našej obci možnosť výstavby zimného
štadióna s jednoduchým konštrukčným riešením, ktorého realizácia mala byť ukončená
a odovzdaná do prevádzky do konca roku 2013. Aká je situácia riešenia zimného štadióna,
nám odpovedal Igor nemeček, prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja.
od roku 2012 je Bernolákovo zaradené do zoznamu SZĽH na výstavbu tréningových zimných štadiónov, ktorý bol podkladom na schválenie pre vládu SR na ďalšie roky. konkrétne
v Bernolákove pôjde o tréningový zimný štadión v areáli ZŠ s prepojením na danú školu.
Zimný štadión sa plánuje vybudovať s minimálne dvoma kabínami /ďalšie by sa využívali
v rámci šatní v telocvični školy/ a ľadovú plochu s rozmermi min. 56m x 28m. Finančná
dotácia, ktorú vyčleňuje premiér SR za účelom výstavby, je 1 mil. EUR. obec sa musí spolupodieľať na výstavbe poskytnutím pozemku a zabezpečením prevádzky objektu na minimálne 10 rokov. Výstavba tréningových zimných štadiónov sa na Slovensku už začala
vyčlenením finančných prostriedkov v roku 2013 pre mestá Banská Bystrica, Piešťany
a Levoča. naša obec by sa mala podľa prísľubu dostať do programu výstavby v roku 2015.
Verím, že v roku 2015 sa výstavba zimného štadióna v Ber-nolákove úspešne zrealizuje,
a tým umožníme deťom a všetkým záujemcom z Bernolákova i okolia prísť korčuľovať
alebo si zahrať hokej. Verím v plné využitie tohto športového stánku s možnosťou vzniku
hokejového klubu, nevylučujem do ďalšej budúcnosti možnosti pre krasokorčuľovanie, či
curling. Som presvedčený, že o športovanie v tomto objekte bude veľký záujem, pretože
ako dobre vieme, najbližší zimný štadión okrem Bratislavy je až v Trnave a Hamuliakove.
rr

Trnavská 110, 900 27 Bernolákovo
Realitná kancelária v Bernolákove pre
občanov Bernolákova.
S 15. ročným pôsobením na trhu realít,
veľkoobchodu a sprostredkovania ponúka
svoje služby prednostne občanom
Bernolákova.
Máte starosti s predajom, kúpou či
prenájmom domov, bytov, pozemkov
v Bernolákove.

Obráťte sa na nás:
Vypracujeme všetky potrebné zmluvy a doklady
potrebnék prevodu nehnuteľnosti a finančných
prostriedkov. Zabezpečíme vypracovanie
znaleckých posudkov, geometrických plánov.
Zastupujeme klientov v rozsahu splnomocnenia
pred príslušnými orgánmi.
A zabezpečíme ostatné činnosti od A po Z pri
prevode Vašich nehnuteľností.
Kontakt: 0907 988 940
E-mail: mato.biskupic@gmail.com
Ing. Matej Biskupič - konateľ
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Obecná polícia
Viničná 2
900 27 Bernolákovo
tel. 0918 88 22 22

§ PoD luPou §

Stratená starenka

ceNNík Pre NoVýcH uŽíVaTeĽoV sluŽieB Pco
Druh objektu

Poplatok
Poplatok Poplatok
za pripojenie za pripojenie za falošný
Rádio
Pevná linka poplach/
od
prvý v mesiaci

Byt
rodinný dom
kancelárie,
obchody
do 200 m2
kancelárie,
obchody
nad 200 m2
sklady

na Mierovej ulici našla oznamovateľka staršiu paniu,
ktorá javila známky dezorientácie. Hliadka pri kontrole totožnosti zistila, že 92ročná starenka sa stratila a
nevie nájsť adresu trvalého
pobytu svojho syna. Hliadka
kontaktovala najbližších príbuzných a starenku im odovzdala.

úhyn rýb

POZOR AKCIA
!!!

obecná polícia, Viničná 2 , 900 27 Bernolákovo, tel. 0918 88 22 22

susedská hádka

Hliadka ocP Bernolákovo
bola privolaná na obilnú
ulicu, kde došlo k hádke
susedov v spoločných priestoroch. obe strany sporu
boli hliadkou vyzvané na
dodržiavanie etických zásad
občianskeho spolunažívania.

obecná polícia Bernolákovo
vám prináša prehľad
najdôležitejších udalostí,
ktoré riešila.

Prostredníctvom telefonického oznamu
hliadka zistila, že na Mostovej ulici sa nachádza väčšie množstvo uhynutých rýb.
Predpokladá sa, že úhyn rýb zapríčinilo
silné znečistenie potoka. Bola privolaná
rybárska stráž, ktorá vo veci ďalej koná.

Poplatok Poplatok Poplatok Mesačný Poplatok Pravidelný
za falošný za ostrý za prenájom poplatok za montáž mesačný
poplach/ poplach vysielača za službu vysielačky
výpis
každý ďalší
/ rok
v objekte udalostí
v mesiaci

50 €
50 €

50 €
50 €

bezplatne
bezplatne

15 €
15 €

bezplatne
bezplatne

80 €
80 €

15 €
20 €

143 €
143 €

5€
5€

100 €

70 €

bezplatne

15 €

bezplatne

80 €

40€

143 €

5€

100 €
100 €

70 €
70 €

bezplatne
bezplatne

15 €
15 €

bezplatne
bezplatne

80 €
80 €

50 €
70 €

143 €
143 €

5€
5€

poskytla zranenému dievčatku prvú nou láskou. Privolaná rýchla zdravotnícpomoc a odviezla ho k príbuzným. Vec je ka pomoc muža prevzala a eskortovala
ho na ošetrenie do najbližšieho zdravotešte stále v objasňovaní.
níckeho zariadenia.

Mladý samovrah

Na Železničnej ulici opitý mladý muž
rušil nočný pokoj. Po príchode hliadky
neznámy mladý muž už upadal do stavu
bezvedomia. Pri obhliadke najbližšieho
okolia hliadka našla prázdne obaly z
liekov. Mladý muž potvrdil, že užil
Agresívny pes
na Poľovníckej ulici pes napadol a uhry- nejaké lieky a zapíjal ich alkoholickými
zol maloletú dievčinu. Hliadka na mieste nápojmi. svoj skutok obhajoval nešťast-

Poškodenie dopravnej značky

Hliadka počas svojej činnosti objavila
poškodenú dopravnú značku na Dukelskej ulici. na základe kamerového záznamu boli dvaja páchatelia identifikovaní
a prípad sa riešil ako priestupok.
PhDr. robert Široký
náčelník ocP

reflexné prvky
Novela zákona o cestnej premávke, ktorá nadobudla účinnosť od 1.januára tohto roku nariaďuje chodcom používať reflexné prvky za zníženej viditeľnosti aj v obci, ak sú mimo chodníka. V záujme bezpečnosti o svoje zdravie upozorňujeme občanov aby dodržiavali túto povinnosť a využívali najmä vo večerných
hodinách označenie na svojom odeve reflexným prvkom. obecný úrad na výročnej schôdzi klubu dôchodcov, ktorá sa konala 15.2.2014 rozdal všetkým prítomným účastníkom viac ako 200 kusov reflexných
prvkov a ďalšie boli rozdané pre žiakov základnej a materskej školy.
ocú
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rok 2013 u hasičov

V pôsobnosti okresného riaditeľstva HaZZ v Pezinku sú obce okresov
Pezinok a Senec, čo predstavuje 46 obcí a miest. Dôležitým ukazovateľom náročnej práce hasičov sú štatistické údaje o vykonaných zásahoch a výjazdoch k mimoriadnym udalostiam. Za obdobie roka 2013
uskutočnili príslušníci okresného riaditeľstva zo svojich hasičských staníc
v Pezinku a v Senci spolu 684 výjazdov (okres Pezinok 319, okres Senec
365). Z celkového počtu výjazdov bolo 244 k požiarom (okres Pezinok
110, okres Senec 134), 199 k technickým zásahom – dopravným
nehodám (okres Pezinok 85, okres Senec 114), k 15 ekologickým zásahom (okres Pezinok 8, okres Senec 7), 12 výjazdov bolo k planým poplachom. Pri požiaroch vznikla škoda 257 350 €. Rýchlym a účinným zásahom hasičov pri po-žiaroch sa uchránili hodnoty vo výške 1 129 600 €.
najväčší počet výjazdov v uplynulom roku bol rovnako ako v predchádzajúcich rokoch k dopravným nehodám a k požiarom v prírodnom prostredí (vypaľovanie trávnatých a krovinatých porastov,
lesných porastov).
oddelenie požiarnej prevencie ako súčasť okresného riaditeľstva
HaZZ vykonáva kontrolnú činnosť v obciach a mestách vo veciach
zvereného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi.
Posudzuje dokumentáciu stavieb z hľadiska požiarnej bezpečnosti
(územné, stavebné, kolaudačné konanie), vykonáva preventívnovýchovnú činnosť, rieši priestupky zo strany občanov a tiež ukladá
pokuty za porušenie predpisov na úseku ochrany pred požiarmi
právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom.
Za obdobie roka 2013 bolo vykonaných spolu 206 protipožiarnych
kontrol, pri ktorých bolo zistených 1043 nedostatkov.

V oblasti preventívno - výchovnej okresné riaditeľstvo zabezpečilo rôzne
akcie pre deti, mládež a verejnosť. V mesiaci máj bol zorganizovaný
v spolupráci s Dobrovoľnou požiarnou ochranou Pezinok,
Malokarpatským múzeom v Pezinku, Policajným zborom SR a Mestskou
políciou Pezinok Deň hasičov – oslavy svätého Floriána – patróna
hasičov na námestí v Pezinku, kde bola prezentovaná práca hasičov,
hasičská technika a ukážky polície. Podujatie spestrilo vystúpenie
mladých mažoretiek z Modry. Vykonávané boli aj besedy s deťmi na
vybraných základných školách v rámci okresov Pezinok a Senec. Hasiči
robili exkurzie na hasičských staniciach v Pezinku a v Senci za účelom
prezentovania práce hasičov a hasičskej techniky. na týchto akciách sa
zúčastnilo spolu asi 900 detí. V Šenkviciach, Budmericiach, Senci
a v Pezinku okresné riaditeľstvo urobilo stretnutia s dôchodcami.
V mesiaci jún sa uskutočnilo krajské kolo súťaže v hasičskom športe
a v mesiaci september sa v spolupráci s dobrovoľnými hasičmi uskutočnila hasičská súťaž o Pohár mesta Pezinok.
Takýmito a podobnými akciami by sme chceli prispieť k informovanosti detí a občanov o náročnej práci hasičov a taktiež preventívne pôsobiť v oblasti predchádzania vzniku požiarov a iných mimoriadnych udalostí.
Všetkým občanom prajeme do nového roka veľa zdravia, šťastia,
lásky a porozumenia a aby pomoc hasičov potrebovali čo najmenej.
e.o.
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1. rePreZeNTaČNý
Školský Ples 2014
1.2. 2014 sa uskutočnil 1. reprezentačný
školský ples. Vo večerných hodinách sa plesajúci začali schádzať v kultúrnom dome
Bernolákovo. Pri príchode na nich čakal
welcome drink – výborná marhuľovica
z pálenice Guldan Bernolákovo. Po privítaní
sa usadili na svojich miestach, pripili si
pohárom šampanského a začal sa program.
na úvod zatancoval tanečný súbor niagara
pod vedením p. katky koporcovej. Moderátorky, zástupkyňa 1. stupňa ZŠ Bernolákovo
Ivana Tallová a predsedníčka ZRPŠ Školáčik
Martina Brunel, zahrali 4 krátke scénky a
privítali všetkých plesajúcich. Deti zo ZUŠ
Bernolákovo pod vedením p. učiteľa
Müllera nám zahrali krásne divadlo, ktoré
všetkých hostí veľmi očarilo. Hlavný hosť
večera, bývalý riaditeľ ZŠ p. kolarovič, mal
úžasný príhovor a všetkým nám pripomenul, aká je dôležitá spolupráca medzi
školou a rodinou. na záver svojho príhovoru
otvoril ples zazvonením na zvonček. Tento
symbolický akt nám pripomenul staré časy,
keď sme aj my chodili do školy. na záver oficiálnej časti plesu vystúpil tanečný súbor
niagara, ktorý roztancoval plesajúcich a
mohla sa začať zábava. Do tanca hrala
kapela Unisong. kuchári z penziónu Helios
sa postarali, aby mali hostia stále čo papať.
navarili nám vynikajúce a veľmi chutné
jedlo. V tombole bolo až 74 zaujímavých
cien, napríklad tablet, fotoaparát, kávovary,
kozmetické balíčky, mnoho cenných
poukážok od bernolákovských podnikateľov
a veľa iných vecných cien. Plesajúci sa zabávali do skorých ranných hodín. Téma plesu
„SPoMIEnkY nA ČASY DÁVno MInULÉ...“
nadväzovala na školské oslavy 50. a 70.
výročia našich dvoch budov ZŠ. Sála kD bola
vyzdobená fotografiami práve z tohto obdobia a hostia si mohli príjemne zaspomínať
na časy dávno minulé.
Samozrejme, žiaden ples sa nezaobíde bez
štedrých sponzorov, bez ktorých by sa nám
ples nepodarilo zorganizovať. Preto chcem
srdečne poďakovať všetkým, ktorí venovali
ceny do tomboly a finančne prispeli.
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Na 1. reprezentačno
m školskom plese
sa podarilo vyzbierať
1121,62 eur.
Výťažok poputuje na účet oZ ZrPŠ
Školáčik a bude použitý na aktivity základnej školy a potreby jej žiakov.
osobne by som chcela poďakovať :
Pani Ivane Tallovej, ktorá ma podporovala,
odovzdala mi cenné rady a zachránila pri
moderovaní. Pani katke koporcovej, ktorá
obetavo oslovila sponzorov, za vystúpenie
tanečného súboru niagara, za pomoc pri
výzdobe. ZUŠ - p. učiteľovi Müllerovi - a
všetkým deťom, ktoré vystupovali, a ich
rodičom. P. uč. Steinhübelovej za logo.
Vďaka všetkým, ktorí pomáhali v piatok,
v sobotu aj v nedeľu:
Ivana Tallová, manželia Palkovičovci,
manželia Šutkovci, Monika Dráb, Vlaďka
Ščasnárová, Monika Minárová, kristína
králová, p. Šullová, manželia Burešovci, p.
koporcová, p. novotná, p. Švardová.
Moja vďaka patrí aj 3 šikovným dámam
z bufetu, p. Marte kockovej, p. Helenke
Černayovej a Monike Minárovej.
Ďakujem p. Andrei Grebečiovej, ktorá nám
vyšla v ústrety a otvorila kD aj mimo dohodnutej doby.
Moje ďakujem patrí aj p. Soni kutyovej a p.
Tonke Chromčákovej, ktoré mi odovzdali
cenné rady a zapožičali nám dôležité rekvizity, ktoré pomohli navodiť slávnostnú
atmosféru.
Vďaka patrí aj žiačkam ZŠ a dobrovoľníčkam, ktoré obsluhovali, predávali
tombolové lístky a strážili v šatni.
Ďakujem Martinovi Melicherovi, ktorý
všetkých ochotne vyfotil, p. Darine Švardovej za super koláče, tortu, za nádhernú
kvetinovú výzdobu a p. Marte kockovej za
vynikajúce pagáče a praclíky.
Ďakujem Monike Dráb za krásne rámy na
obrazy, za čas, ktorý obetovala a v piatok
s nami vyzdobovala sálu,Základnej škole
Bernolákovo za zapožičanie fotografií,

rodine krištofíkovej za zapožičanie svetelnej
reťaze, dvom strážnikom za dohliadanie na
bezpečnosť a pokojný priebeh celej akcie.
Zoznam sponzorov
p. Laššu, vydavateľstvo IkAR, manželia
Požárovci, záhradníctvo DRÁB, Tomášikovci,
DoMTECo- Peter Čerňanský, p. Méryová,
rodina Adamcová, p. Stanko Bečica, obec
Bernolákovo, TECHAL, rodina Stachová,
BIoDERMA, p. Ľubomír Poór, vydavateľstvo
noXI, kvetinárstvo Čarokvet Linda Heribanová, p. Jánošíková, p. Mešková, Mgr.
Alexandra Gulič, SVARoGo koVBYT,
p. Rajtáková, p. Milan Beutelhauser,
MonAL-BBG, koBERA nAD, učiteľky
1.stupňa ZŠ, salón ELEnA, firma SIMERIS,
reštaurácia Viktória, p. Richard Červienka,
p. katarína Donáthová, CooP Jednota,
Dušan Boško s rodinou, p. Maďarová,
p. Papay, firma Mon SEA, p. Valachová,
lekáreň LILIUM, BST network, p. Heizerová,
p. Dáša Švardová, p.uč. Ľubica Světlíková,
firma PRInT FLoW, p. Zdenka Šaušová,
p. Danko Drábik, p.Heizer, predajňa nAJDARČEk BA, salón EXTREME (p. Heizerová),
lekáreň (p. Benčúriková), p. Miloš kováč,
firma EBA, STUDIo FIVE, AVEnT, firma
APoTHEkE, firma kAPP s.r.o., PRo oVo,
p. krúpová, kaderníctvo Aďa, p. Halušková,
p. Palkovič, rodina Mošková, penzión
Helios, p. Danková,Pálenica Bernolákovo
p. Guldan.
VŠeTkýM VáM Zo srDca ĎakuJeM!
Martina Brunel
predseda ZrPŠ Školáčik
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Pár slov o našej základnej škole
Na Slovensku je to tak – máme tu odborníkov na všetko. Na
hokej, na futbal, na politiku, na medzinárodné vzťahy... a,
samozrejme, na školstvo. S akou ľahkosťou sa vyjadrujú
názory na vyučovací proces. Pár minút stačí na to, aby sa
pri kávičke analyzovali a s prehľadom zhodnotili učebné
osnovy a obsahová náplň predmetov. To všetko a ešte aj
oveľa viac. Veď je to hračka. Aj dva mesiace prázdnin majú
tí učitelia. Pri písaní týchto riadkov som si uvedomil,
koľkokrát som sa sám takto zjednodušene zamýšľal nad
školskou problematikou.

O učiteľskej práci už bolo povedané a napísané hádam
všetko. O to ťažšie sa mi hľadajú slová, ktorými by som
dokázal vzdať hold pedagogickému zboru na našej základnej škole, vedenému pani riaditeľkou PaedDr. Máriou
Ondruškovou. No aspoň sa o to pokúsim. Majú obrovskú
zodpovednosť a neľahkú úlohu sprostredkovať čo najviac
vedomostí čo najväčšiemu počtu žiakov. Kvalitu a kvantitu
súčasne. Zdá sa to byť nemožné, no denno-denne nás
presviedčajú, že sa to dá, a to napriek podmienkam, ktoré
všetci dôverne poznáme. Za to im patrí úprimná a obrovská
vďaka. Pokúsme sa im pomôcť, ako len budeme môcť, v ich
snahe nadchnúť žiakov pre získavanie vedomostí, pretože
tam, kde sa to podarí, môžu učitelia rozvíjať silné stránky

svojich žiakov a pracovať na slabších stránkach. Táto snaha
sa určite vyplatí nám všetkým.
Naše pani učiteľky a páni učitelia potrebujú podporu nás
všetkých. Na úrovni obce, ale aj osobnú. Verím, že túto podporu cítia. Zároveň chápem a vnímam, že určite existuje
priestor na obojstranné zlepšovanie.
V priebehu druhého polroka školského roka 2013/2014 sa
uskutoční výberové konanie na obsadenie pracovného
miesta riaditeľa Základnej školy v Bernolákove. Táto pozícia
je pre chod základnej školy veľmi dôležitá a pri jej výkone je
nevyhnutné skĺbiť pedagogické, manažérske a komunikatívne schopnosti. Výberové konanie vyhlasuje ako zriaďovateľ školy Obecný úrad Bernolákovo. Výberovou komisiou je Rada školy pri ZŠ Bernolákovo, ktorá predloží zriaďovateľovi návrh na vymenovanie vybraného uchádzača.
V mene Rady školy pri ZŠ Bernolákovo vyjadrujem
presvedčenie, že budeme vyberať spomedzi kvalitných
uchádzačov a verím, že nová riaditeľka či nový riaditeľ budú
dôstojne hájiť záujmy našej základnej školy.
Ing. Rastislav Požár, poslanec obecného zastupiteľstva

Milí obyvatelia
Bernolákova,

Vianoce v PoHoDe
Prvé vianočné sviatky v roku 2013 slávnostne prežívali obyvatelia
zariadenia sociálnych služieb seNior PoHoDa a za-riadenia pre
seniorov PeNZiÓN PoHoDa. Vianočnú atmosféru im pripravilo
vedenie spolu so zamestnancami zariadení. Pripravili im pravú
vianočnú atmosféru so všetkým, čo na štedrovečernom stole má
byť. Patrí im za to poďakovanie od všetkých nás, čo prežívame
„jeseň života“ v tomto zariadení a v podmienkach, ako keby sme
boli doma, teda družne, spokojne a v pohode. Ďakujeme.
Julo fugersy

rada by som vás informovala
o internetovej televízii s názvom
oko Bernolákova. Zachytáva
dianie v obci, akcie, ktoré sa
v našom Bernolákove odohrávajú. Podobnú televíziu nemá žiadna dedina v blízkom okolí.
internetová televízia vznikla minulý rok a fungujeme na facebooku s názvom oko Bernolákova-studio. Na oficiálnej
stránke www.okobernolakova.sk
si môžete pozrieť videá z rôznych
podujatí v našej obci zachytené
kamerou. ak máte záujem o zmedializovanie nejakej akcie alebo
problému, kontaktujte ma na facebookovskej stránke alebo na
tel. č. 0903 215 071. Nakoľko sa
v predchádzajúcom čísle časopisu
Bernolák oZ k Veci mylne vyjadrilo, že založilo túto internetovú televíziu, rada by som to
dala na správnu mieru. TV oko
Bernolákova nemá nič spoločné
s týmto združením.
Za doterajšiu sledovanosť vám
veľmi pekne ďakujeme a dúfame,
že na základe vašich podnetov sa
bude oko Bernolákova zlepšovať.
Martina Jánošíková
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Pestrá paleta podujatí

Základnej umeleckej školy v Bernolákove
naša škola prijala pozvanie na usporiadanie koncertného vystúpenia v Múzeu
Jána cikkera v Bratislave. Žiaci i niektorí
pedagógovia mali možnosť prezentovať
svoje umenie v nádherných priestoroch.
Veľmi nás potešil a zároveň povzbudil list
Prof. Mudr.Michala Valenta, DrSc., ktorého
časť citujem: „My účastníci 12. stretnutia
milovníkov poézie básnika – filozofa
Milana rúfusa dňa 10.12. v Múzeu Jána
cikkera Vám ďakujeme, vysoko oceňujeme, že ste prijali naše pozvanie. svojím
hodinu trvajúcim hodnotným umeleckým
vystúpením ste prispeli k dôstojnej
spomienke 85. nedožitých narodenín
Majstra.“
Vianoce boli pre našich žiakov nielen
časom očakávania darčekov, ale najmä
časom obdarúvania obecenstva krásnymi
umeleckými zážitkami. Tak, ako sa obrazne
prehýbajú štedrovečerné stoly pečenými
dobrotami, naše koncertné sály sa
rozozneli nádhernými koledami, skladbami
majstrov klasickej i tanečnej hudby, tancami, spevom i krásnym dramatickým príbehom. Vyvrcholením našej celoročnej práce
bol Vianočný koncert 17.decembra 2013.
Veľká sála kultúrneho domu sa naplnila do
posledného miesta. Program bol mimoriadne pestrý nástrojovým obsadením i programovou skladbou. Striedali sa v ňom
sólové vystúpenia, komorné zoskupenia
rôzneho zloženia, tance najmladších i tých
skúsenejších tanečníkov. Všetci účinkujúci
podali kvalitné výkony, znovu sa potvrdila
veta, že „aj malí hudobníci môžu zahrať
veľké skladby“. nesmierne nás teší, že
naše podujatia majú stále vyššiu úroveň. Je
to pre nás motivácia k stále lepším výsledkom. Grandióznym ukončením koncertu
bola dramatizácia rozprávky Hansa christiana andersena Dievčatko so zápalkami.
Verím, že sa nám podarilo splniť všetky
očakávania a prispieť k oslave najkrajších
sviatkov roka – Vianoc.
Za možnosť prezentovať hudobné umenie
ďakujem Bratskej jednote baptistov a mládeži pri katolíckom farskom spoločenstve
v Bernolákove. naši žiaci s radosťou využili
príležitosť vystúpiť so svojimi krásnymi
skladbami na Detskej slávnosti BJB
25.12.2013 a na Jasličkovej slávnosti
26.12.2013. Umocnili tak vianočné posolstvo svojím úprimným hudobným darčekom.
Už 28.januára sa spoločenská sála spojenej
školy rozoznela prvým interným koncertom. Striedali sa na ňom najmä naši najmladší žiaci, ktorí predviedli svojmu početnému obecenstvu veľmi kvalitný hudobný
a tanečný program. V rýchlom slede sa vys-
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triedalo úctyhodných 37
vystúpení. napriek množstvu účinkujúcich väčšina
rodičov zotrvala až do
konca programu a podporila tak svojím potleskom
aj posledné tanečné vystúpenie.
Druhý polrok pre našu
školu začal slávnostnopracovne. 2. februára
2014 žiaci literárno-dramatického odboru predviedli ďalšiu reprízu
dramatizácie rozprávky
Dievčatko so zápalkami
na školskom plese v kultúrnom dome. Veľmi si
vážime, že sme dostali
možnosť prezentovať sa
na tomto podujatí a veríme, že sa nám podarilo
príjemne obohatiť úvodný
kultúrny program.
Základná umelecká škola
ďakuje rodičom a priateľom školy, ktorí pomohli
sponzorskými darmi: pani
Pavle káčerovej, Ing. Štefanovi Rajecovi, pani kataríne Jancurovej, rodine
Baricovej, pánovi Richardovi Čajkovičovi, Ing. Andrei Poórovej, pánovi Rastislavovi Moravčíkovi, pani
kataríne kraljikovej, pánovi Štefanovi Dudášovi,
pani Eve Šticovej, Ing.
Martinovi Berčíkovi a pánovi Dušanovi Boškovi.
Blíži sa termín, keď je
možné podporiť vybrané
občianske združenie 2%
daní. naša škola sa aj
v tomto roku uchádza
o vašu priazeň. Finančné
prostriedky z vašich príspevkov sme využili na zakúpenie baletizolu
– protišmykovej podlahy pre tanečníkov,
mikroportov – kvalitných mikrofónov pre
školské muzikálové predstavenia, zostavy
bicích nástrojov pre hudobný odbor a policovej a regálovej sústavy pre odbor výtvarný. S vašou pomocou by sme chceli
naďalej zveľaďovať vekom najmladšiu školu
obce Bernolákovo, aby sme našim žiakom
mohli poskytovať stále kvalitnejšie vzdelanie vo všetkých odvetviach umenia.
údaje o prijímateľovi:
obchodné meno: občianske združenie
HarMÓNia Bernolákovo

Sídlo:
900 27 Bernolákovo, Školská 1
Právna forma:
občianske združenie
IČo:
42137063
Za všetkých našich žiakov i celý pedagogický kolektív vám vopred ďakujem.

Mgr. Jarmila Bošková,
riaditeľka školy

Pozývam vás na ďalšie podujatia
základnej umeleckej školy:
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Marec

8.3.o 15:00 koncert k MDŽ - veľká sála kultúrneho domu /kD/
25.3. o 17:00 interný koncert - spoločenská sála spojenej školy/SŠ/

aPríl

29.4. o 17:30 interný koncert - spoločenská sála SŠ

MáJ

10.5. o 15:00 absolventský koncert a výstava - spoločenská sála SŠ
11.5. o 16:00 Vystúpenie s MŠ ku Dňu matiek - veľká sála kD
14.5. o 10:00 Výchovný koncert pre MŠ - spoločenská sála SŠ
20.5. o 17:30 Triedny koncert /p.uč.Šoková/ - spoločenská sála SŠ
25.5. o 16:00 Záverečný koncert - veľká sála kD
26.,27.5.od 13:00 do 18:00 - Zápis do ZuŠ - učebne ZUŠ
3.6. o 17:30
15.6.o 17:30
16.6. - 27.6.
17.6.o 17:30

JúN

Triedny koncert /p.uč.Bošková/ - spoločenská sála SŠ
Divadelný večer dramatického odboru - veľká sála kD
Výstava výtvarného odboru - priestory SŠ
interný koncert - spoločenská sála SŠ

odpoveď vedenia ZuŠ
na článok pani e.Piterovej
kapitoly z dejín umeleckého vzdelávania v Ber-nolákove neboli
obšírnou správou, ale chronologickým prehľadom postupného vývoja umeleckého vzdelávania v našej obci. Pre veľkú obsažnosť neboli
uvedené mená žiakov, umeleckých telies ani priložené fotografie.
Na akciách usporiadaných obcou od roku 1982 a triednych koncertoch, ktoré niekto žartom nazval Bernolákovské hudobné slávnosti,
pravidelne účinkovali Janka a Pavol Jurčoví, Pavol káčer, Marek,
lukáš, Mária a Teodor kolarovičoví, eva a Juraj kohútoví, rebeka a
Júlia košové, Peter Guldan ml., eva a Petra Buzgovičové, Pavla
kešjarová, ivan a anton Jurčoví, Daniela antalíková, alena a Mária
Hajzokové, katarína Šallingová, katarína Parajková, Martina
steinhübelová, katarína Havlíčková, Hana Tureničová, Marianna
Boršová, Petra feketová, Tatiana Vokounová, Tatiana a Štefan
Dankoví, kristína Švrčková, Denisa Danišová, Maroš a Martin
surgentoví, Vladimír a Patrícia Hergovičoví, lucia kancírová, Tomáš
kastl, Mária Maďarová, Michaela kalivodová, Zdenko, samuel,
Barbara a Varonika Podobní, lýdia a soňa rajské, Naďa a Juraj
savinskí, Jana Hladíková, Dominik Poór a mnoho ďalších žiakov, ktorí
svojimi skladbami spríjemňovali kultúrno-spoločenské podujatia
v našej obci – niektorí z nich viac ako 10 rokov. Rad tých, ktorí by si
zaslúžili byť spomenutí, je dlhý, každý prispel svojou troškou ku
spoločnému výsledku – samostatnej škole.
Po založení našej ZUŠ okrem spevokolu Čeklísanky svojimi skladbami
často potešili svoje obecenstvo aj detský spevácky zbor Čučoriedky,
spevácka skupina Vox rose a viacero komorných zoskupení rôzneho
zloženia. V neposlednom rade si zaslúžia poďakovanie aj všetci terajší
a bývalí pedagógovia, ktorí postupne dvíhali latku úrovne našej školy
stále vyššie a snažia sa o to naďalej.
spevokol Čeklísanky existoval pod hlavičkou ZuŠ dovtedy, kým nebola schválená novela zákona o financovaní škôl, ktorou sa zrušila dotácia žiakov nad 25 rokov. Je mi nesmierne ľúto mnohých talentovaných
hudobníkov a výtvarníkov, ktorým sme sa museli poďakovať za
spoluprácu s nádejou, že táto novela bude zrušen. Žiaľ, doteraz sa tak
nestalo. Škola ich nevylúčila, len im v zmysle novely o financovaní
škôl nemohla ponechať pôvodné poplatky za školné /členky speváckeho zboru Čeklísanky platili symbolický poplatok 1 € mesačne/
náklady obce na žiaka vysoko prekračujú tento poplatok. Počas existencie zboru pri ZUŠ im boli zabezpečené jednotné blúzky a šály na vystúpenia, pod patronátom školy účinkovali v Modre, v Pezinku, v Ružinove, v Rači, v Ivanke pri Dunaji.
Členkám speváckeho zboru sme za viacročnú umeleckú aktivitu osobitne poďakovali a v zasadacej sále kultúrneho domu im ZuŠ ponechala pianíno pre možnosť ďalšieho rozvoja zboru v budúcnosti.
Vedenie a kolektív učiteľov ZUŠ

Pôst a zmysel
utrpenia
Po skončení fašiangov – čase plesov a karnevalov – opäť
prežívame stíšené pôstne obdobie.
Hneď na začiatku tohto obdobia nám kňazi v chrámoch
pripomínajú: „Pamätaj, človeče, že prach si a na prach sa
obrátiš...“ Tento štyridsaťdňový čas sa spája s prípravou na
najväčšie kresťanské sviatky v roku, s krížovými cestami, opätovným prehodnotením štýlu života...
Kto chce brať v dnešnom svete pôst vážne, musí rátať s tým,
že pôst je čas odvahy a skúšok.
Vôbec však nemá byť časom smútku, ale časom činorodej
lásky.
V jednej poučnej legende sa hovorí o človeku, ktorý sa usiloval vzbúriť proti svojmu krížu.
Akosi už nevládal, nevedel či nechcel ho už niesť ďalej vo svojom živote. Rozhodol sa, že ho pôjde reklamovať priamo
k Bohu....A aj prišiel. Boh ho ochotne zobral do záhrady preplnenej rozličnými krížmi a ponúkol mu, aby si vybral nový.
Človek vyskúšal prvý, druhý, tretí....až piaty sa mu pozdával.
A aj si ho vzal. Onedlho však opäť navštívil Boha a povedal
mu: „Ten prvý kríž ma tlačil na ľavom ramene. Tento ma zas
omína na pravom.“ A dobrý Boh mu znova umožnil, aby si
vybral ďalší kríž. Po dlhom vyberaní si napokon vzal až ôsmy.
Tento „proces reklamácie“ sa po čase opäť zopakoval. Až
nakoniec človek vraví: „ Tento je ľahký, krátky, netlačí ma ani
vpravo, ani vľavo, tento si vezmem. “Keď odišiel, Boh si
povzdychol: „Aký spokojný odišiel. Keby tak vedel, že si vybral
kríž, ktorý prišiel reklamovať a vrátiť prvýkrát...“
Svoje kríže si nesieme všetci...., aj bolesti a utrpenie. Sme na
to pri-pravení? Iste to nie je naša obľúbená „ranná šálka
kávy“. Keď som nedávno sedela u zubára, doktor mi povedal:
„Toto vás nebude bolieť.“ O chvíľu zas hovorí: „Toto by
mohlo trošku zabolieť.“ Pripravila som sa a silnejšie som sa
chytila kresla, bola som pripravená trpieť. Aké zvláštne slová
- „pripravený trpieť.... pripravený .... trpieť...“. Je vôbec
človek schopný pripraviť sa na utrpenie?
Utrpenie je odpoveďou na bolesť, ktorá je spojená s obavami. Bolesť a utrpenie sa najťažšie znášajú vtedy, ak k tomu
pristupuje pocit osamelosti, ktorý sa často znáša horšie ako
bolesť.
Je však paradoxom, že ľudská bolesť a utrpenie patria často
k najinšpirujúcejším pocitom, ktoré motivujú človeka k nadpriemerným a nevšedným výkonom, sú často inšpirátormi
umenia. Možno povedať, že zohrávajú nenahraditeľnú úlohu
vo formovaní zrelej osobnosti. Dokonca až tak, že človek
zbavený tejto skúsenosti je ochudobnený. Bolesť sa dá tlmiť
liekmi a utrpenie ľudským prístupom k utrpeniu.
Choroba môže viesť človeka k úzkosti, k uzatvoreniu sa do
seba, niekedy dokonca až k zúfalstvu. Ale môže tiež urobiť
človeka zrelším, môže mu pomôcť rozlíšiť, čo je v živote podstatné. V utrpení a trpezlivým znášaním kríža človek dosahuje vrchol kvality svojej existencie, svet sa tak zduchovňuje...
V ľudskom utrpení sa skrýva veľkosť osobitného tajomstva
v nás. Prebúdza sa v nás súcit, vzbudzuje úcta a napĺňa nás
akousi obavou...
Tajomstvo utrpenia sa včleňuje do veľkonočného tajomstva.
Ľudské utrpenie má osobitnú hodnotu. Pre každého človeka
je morálnou povinnosťou zastaviť sa pri utrpení blížneho
a poskytnúť mu pomoc. Utrpenie vo svete má podnecovať
lásku k blížnemu, a tak pretvoriť celú ľudskú civilizáciu na
„civilizáciu lásky“.
Usilujme sa zmierňovať utrpenie trpiacim, pomáhajme si
navzájom niesť kríže.
Hovoriť o Veľkej noci a nespomenúť Ježiša Krista by bolo dosť
pokrytecké. Veď je to práve On, ktorý nám – ak mu to
dovolíme – pomáha uniesť náš každodenný kríž, dáva nám
silu na radostné prežívanie pozemského života a zahŕňa nás
NÁDEJOU a LÁSKOU....

B. J.
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Zo ŽiVoTa NaŠicH Škôl

Milí rodičia,
ĎakuJeMe vám všetkým, ktorí ste prispeli
2% z dane za rok 2012 rodičovskému
združeniu pri Materskej škole v Bernolákove.
Za rok 2012 sme spolu „darovali“rekordných
4 613eur !!!
Interaktívna tabuľa, ktorú sme zakúpili z 2% v minulosti, je u detí
veľmi obľúbená. Tak sme sa spoločne rozhodli, že tento rok
kúpime ďalšiu, aby edukačné programy a hry mohlo využívať viac
detí. Tabule sú umiestnené v Zvončekovej a Domčekovej triede,
ale využívajú ich všetky deti MŠ - hlavne v daždivom počasí.
okrem rozvoja informačno-komunikačných technológií sme podporili aj fyzické schopnosti, podporujúce pozitívny vzťah detí ku
koníkom úhradou pravidelného jazdenia detí na poníkoch.
ak máte záujem pomáhať aj naďalej, budeme veľmi radi.
Tento rok máme v pláne v spolupráci s ocÚ vybudovať časť detského ihriska pre deti na zadnom rozšírenom školskom dvore.
Po dokončení by deti mali mať možnosť využívať altánok, kolotoč, preliezky, posedieť si na lavičkách a hrať futbal na miniihrisku.
Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania
zaplatených preddavkov na daň z príjmov je nasledovný:
1. Do 15.02.2014 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie
ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo
Potvrdenie o zaplatení dane.
3. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

a) 2% z vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú
môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2013
neboli dobrovoľníkom, alebo ste dobrovoľnícky odpracovali
menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b) 3% z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2013 odpracovali
dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od
organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2013 dobrovoľnícky
pracovali.
4. Údaje o našom oZ už sú vypísané v priloženom Vyhlásení,
dopíšte sumu, ktorú nám chcete poukázať.
5 obe tieto tlačivá, teda VYHláseNie spolu s PoTVrDeNíM,
doručte do 30.4.2014 výlučne na daňový úrad podľa vášho
bydliska.
Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a
Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
6. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby
previedli vaše 2% (3%) v prospech vami vybraného prijímateľa.
úDaJe o PriJíMaTeĽoVi
obchodné meno alebo názov
rodičovské združenie pri Materskej škole v Bernolákove
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo
komenského 1, 900 27 Bernolákovo
Právna forma
identifikačné číslo prijímateľa (iČo/siD)
občianske združenie
1530854 270 ∕
ĎakuJeMe!!!
Lujza Gajdošová - predseda oZ, členovia oZ pri MŠ,
pani riaditeľka oľga Syrová, personál MŠ a všetci škôlkari.
PS: naše RZ nájdete aj na Facebooku :o) Hľadajte RZ pri MS
v Bernolákove, nájdete tu veľa zaujímavostí. Tešíme sa na vaše
príspevky :o)

BeH pre BeH - beh pre Tomáša
Viete si predstaviť, že ste aktívny mladý 27-ročný človek,
ktorý miluje šport? A potom sa to stane. Bez výstrahy. V
jeden deň dostanete 40- stupňovú horúčku, večer upadnete do 5-týždňovej kómy a... keď sa preberiete, zistíte, že
máte amputované obidve nohy v predkolení a prst na ruke
a kvôli poškodeným obličkám ste odkázaní na dialýzu.
Tento smutný príbeh sa naozaj stal. Bakteriálna meningitída, ktorá zabíja 90 % postihnutých do 12 hodín od
nakazenia, si vybrala svoju daň. Tomáš Boža z Bar-dejova
akoby zázrakom prežil útok tohto tichého zabijaka. Chalan,
ktorý aktívne športoval, však zostal pripútaný na invalidný
vozík. nenechal sa zlomiť a bojuje ďalej, aby sa mohol vrátiť
k športu, bez ktorého si život nevie predstaviť. Jeho cieľ?
Reprezentovať Slovensko ako bežec na paraolympiáde
2016. Športové bežecké protézy, s ktorými chce trénovať,
však nie sú lacné, jedna stojí 9000,- eur. Poisťovňa ich
neprepláca a Tomáš nemá dostatok financií, aby si ich
mohol zadovážiť.
Športový klub Vatek sa preto zapája do zbierky na
športové bežecké protézy pre Tomáša a v spolupráci
s obecným úradom v Bernolákove organizuje dňa 6. júna
2014 počas Dní obce

B) od 11 do 15 rokov – 1500 m
Štart: 17:00 hod.
Trasa behu: Žabák - Mostová - Záhradná - popri Čiernej
vode späť na Žabák – dĺžka trate 4300 m
II. kategória: dospelí od 15 rokov
Štartovné: 5 €
(na pomoc dobrej veci môžete prispieť i väčšou čiastkou)
Štart: 18:00 hod.
Trasa behu: Žabák - Mostová - Záhradná - popri Čiernej
vode späť na Žabák, popod most na ihrisko - Topoľový rad Tabaková (otočka) - Hlboká (po cyklochodníku) - cez ihrisko
naspäť na Žabák.

BeH pre BeH – beh pre Tomáša

My, čo máme to šťastie stáť a bežať
na vlastných nohách, môžeme pomôcť.
Pomôžme tým, ktorí toľko šťastia nemali.

I. kategória: deti do 15 rokov (bez poplatku za štartovné)
A) deti do 11 rokov – 500 m
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registrácia súťažiacich mailom na: behprebeh@
gmail.com alebo na telefónnom čísle 0904 368 197.
Na tomto čísle vám radi odpovieme aj na vaše ďalšie
otázky. Pri registrácii mailom uveďte svoje meno,
priezvisko a rok narodenia.
Registračný poplatok zasielajte na bankový účet športového klubu Vatek: iBaN sk2111000000002624856113
variabilný symbol: 55555. Do správy pre adresáta uveďte
svoje meno a priezvisko.

katarína Donáthová

1/2014

V Prístave bude DePo
Ak patríte medzi rodičov, ktorí túžia po tom, aby jeho dieťa
trávilo čas na bezpečnom a podnetnom mieste, máme pre vás
dobrú správu. novou aktivitou komunitného centra Prístav
bude od apríla klub DePo, v poradí už siedmy na Slovensku (tie
ďalšie sú v Bratislave, nových Zámkoch, Hurbanove, Liptovskom
Mikuláši, Poprade a Prešove). názov klubu v sebe skrýva to, čo
klub svojim mladým návštevníkom ponúka: Dôveru – empatiu –
Priateľstvo – ochranu.
Hlavným cieľom klubu je poskytnúť deťom a mládeži možnosť
zmysluplne tráviť voľný čas. Svojou činnosťou, ponukou aktivít
a podujatí chce vytvoriť priestor na budovanie ich vzťahov a priateľstiev, osobný rast, sebarealizáciu, pomoc a poradenstvo.
klub DEPo bude mať svoje priestory v podkroví komunitného
centra Prístav na Poštovej ulici 57 a svoju činnosť začne v piatok
4. apríla 2014. Bude otvorený štyrikrát do týždňa – v pondelok,
utorok, štvrtok a piatok – v čase od 14.00 do 18.00 h. Hoci hlavnou cieľovou skupinou práce klubu sú deti a mladí ľudia, radi sa
v ňom zoznámime aj s rodičmi a rodinnými príslušníkmi našich
návštevníkov. Vstup do klubu je voľný.
klub DePo ponúka:
• stolné, spoločenské a didaktické
hry, hlavolamy;
• workshopy a tvorivé dielne;
• posedenie a rozhovory s priateľmi
pri hudbe;
• premietanie filmov, koncertov a
športových zápasov;
• plážový volejbal, outdoorové hry;
• organizovanie turnajov a výletov;
• odborné poradenstvo.
V klube stretnete tím ochotných dobrovoľníkov a jeho vedúceho, Mgr. Tomáša kováča, absolventa Pedagogickej
fakulty UMB v Banskej Bystrici, ktorý
získal skúsenosti s deťmi a mládežou
v mládežníckom centre kompas v Žiline,
v Reedukačnom detskom domove v Tomášove a nízkoprahovom programe
kASPIAn pre deti a mládež v ohrození
v Petržalke.
Ak sa vám myšlienka klubu DEPo páči,
môžete ho podporiť aj darovaním 2 %
z vašich daní. Viac informácií získate
na stránke www.kcpristav.sk alebo
na sociálnej sieti Facebook®. Tešíme sa
na skoré stretnutie!
Tomáš kováč, kc Prístav

Bernoláčik sa nám páči
Hoci štátna materská škola v našej obci patrí medzi najväčšie
na Slovensku, jej kapacita ,žiaľ, neumožňuje prijať všetky deti,
ktoré tam rodičia prihlásili. Zriadenie súkromnej škôlky bolo
preto len otázkou času a keď sa v januári brány Bernoláčika
naozaj otvorili, mnohí rodičia sme to uvítali.
Drobci sa od januára schádzajú v pekných priestoroch prízemného domčeka na novej tichej ulici. každé ráno ich vítajú vysmiate (áno, aj po dvoch mesiacoch rovnako usmiate) pani
učiteľky či majiteľka. okrem pravidelných denných činností
majú deti každý deň nejakú inú aktivitu. Tanečnú, angličtinu,
tvorivé dielničky či veľmi obľúbené pečenie. Fotky šiestich
malých mužov, ako pečú mafiny, sú naozaj roztomilé.
Von sa chodí za každého počasia. S blížiacou sa jarou pribudnú
v areáli nové preliezky, trampolína a časť záhrady patriacej
k domčeku sa premení na záhon, ktorý budú deti samy obrábať
a učiť sa dopestovať si vlastnú zeleninu. o tom, že
v škôlke je zatiaľ silná prevaha chlapcov, svedčí aj vozový park
v záhrade. Jazdenie a bagrovanie chalanov náramne baví

a myslím, že tomuto „mužskému“ hobby už priučili aj svoje
nežnejšie spoluškôlkarky.
V Bernoláčiku je milým zvykom poriadne osláviť narodeniny
každého člena malého, no družného kolektívu. So všetkým, čo
k tomu patrí – torta, sviečky, darčeky a gratulácie. Fotky
z osláv, ale aj bežného diania v škôlke si môžete pozrieť
na facebooku, rovnako ako všetko, čo deťom v škôlke podávajú na jedenie a pitie. Ja oceňujem najmä nesladené čaje a vodu,
ale aj množstvo čerstvého ovocia, ktoré majú deti k dispozícii
na stole počas celého dňa. Zdravie a hygienu tu podporujú aj
germicídne žiariče na dezinfekciu prostredia.
o tom, že náš ani nie trojročný Bruno nám často a rád predvádza, čo nové sa v škôlke naučil, ani nemusím písať. Myslím,
že každá pani učiteľka – či už v štátnej alebo súkromnej škôlke
- ktorá svoje povolanie robí s láskou k deťom, na nich zanechá
otlačok v podobe spokojnosti a radosti chodiť do kolektívu.
V Bernoláčiku to tak je. Učiteľky sú k deťom láskavé, deti to
cítia a chodia tam rady a bez sĺz. A spokojní sme teda aj my –
rodičia.
katarína Barošová
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Návrat do horúceho
archeologického leta 2013
naposledy sme písali o projekte Živý stredovek a predtým o noci hradných zrúcanín na hrade Čeklís. V ten príjemný
letný podvečer sme si priamo na mieste
povedali a ukázali, čo sa na hrade doteraz spravilo. Veľmi dobrá príležitosť
vypočuť si rozprávanie toho najpovolanejšieho - nášho archeológa PhDr. Zdeňka Farkaša, PhD. - sa ponúkala 29. 1.
2014, kedy v Mestskom múzeu v Senci
zaznela jeho prednáška „nové poznatky
o hrade Čeklís na základe archeologických nálezov“. Dr. Farkaš rozprával o
tom, ako doterajší výskum naznačuje, že
stredoveký hrad vznikol na mieste s predchádzajúcim pravekým osídlením. na to
poukazuje časť odhalenej mohutnej
priekopy, ktorú podľa nájdeného materiálu datujeme do doby halštatskej, teda
asi 2 500 rokov späť. neskôr tu postavili
drevenú či drevozemnú pevnôstku, ktorá
vznikla na umelo nasypanom kopci.
Jadrom tohto kopca by mohla byť
praveká mohyla, avšak jej výskumu sa
zatiaľ nemôžeme venovať. Súčasťou
spomenutej pevnôstky mohla byť stavba
z románskych tehál, podobných tým,
ktoré sú známe z blízkeho kostola.
odkryté spálené vrstvy ukazujú, že prvá
pevnôstka zanikla zničujúcim požiarom.
Ako jedna z možností sa ukazuje, že to
mohla byť v 13. storočí rezidencia
Bukvena, vlastníka čeklískeho panstva.
Do trosiek tejto stavby potom vsadili
kamenný, dva metre široký múr opevnenia. neskôr v severozápadnom rohu nad
zrázom k Čiernej vode postavili strážnu
vežu s pôdorysom približne 8 x 8 m. Jej
výstavbu do 13. storočia datuje okrem
iného aj stavebná obeť - hore dnom
obrátená nádoba, pod ktorou sa našli
pozostatky mačiatka a rybia hlava. V 13.
storočí vznikla aj drevená stavba,
priliehajúca k veži. Táto tiež zanikla pri
požiari. neskôr k veži pripojili veľkú
niekoľkoposchodovú murovanú budovu
napojenú priamo na obvodovú hradbu.
Jej okenné otvory boli obrátené na juh do
nádvoria. nájdené kachlice prezrádzajú,
že miestnosti boli vyhrievané niekoľkými
typmi kachieľ. V niektorých miestnostiach boli zaklenuté klenby s gotickými
rebrami. Hrad mal pravdepodobne obranné podkrovie, na ktoré poukazuje
nález kamennej delovej gule zodpovedajúcej kalibrom tarasnici a zvyšok železnej
prachovnice, azda jednej z najstarších
doposiaľ nájdených na území Slovenska.
odkrytý interiér vzhľadom na hradbu
a vnútorný násyp musel byť pôvodne
pivnicou. na rozhraní sypkého, zrnitého
zásypu, pod 0,3 až 0,6 m hrubou spečenou deštrukčnou vrstvou z vápna, tehál
a kameňov, sa našli zvyšky drevenej, do
bloku zviazanej drevenej trámovej
konštrukcie s doskovou dlážkou a pomocnými zvislými kolmi, ktorá zanikla
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požiarom. na podklade sprievodného
materiálu a dendrochronolgického výskumu od Mgr. Petra Bartu, PhD. možno
drevenú stavbu predbežne datovať do
poslednej tretiny 15. storočia. Výskum
vyvrátil predpoklad, že v týchto miestach
sa mohol nachádzať pôvodný vstup do
hradu, ale naznačil, že plochou neveľký
hrad podľa predbežného odhadu s rozmermi približne 36 x 30 m sa postupne
rozrástol o pomerne honosné budovy
priliehajúce k hradbe tak, že v záverečnej
vývojovej fáze mohol predstavovať kompaktnú dispozíciu s obvodovou zástavbou. V súlade s písomnými správami a
podľa archeologických nálezov vieme, že
hrad postupne zanikol v závere 15.
storočia a čoskoro sa zmenil na zdroj
stavebného materiálu. okolo hradu bola
mohutná priekopa, ktorá bola neskôr
zasypaná tak, ako to ukazuje súčasný
terén medzi hradom a kaštieľom. V zemi
nachádzame množstvo klincov a črepov
zo stredovekej keramiky. k esteticky zaujímavým patrí črep so šesťcípou hviezdou, ktorá bola symbolom rodu HuntPoznan. nálezy opracovaných kamenných kvádrov poukazujú na hodnotnú
hradnú architektúru. nájdené mince
priebežne skúma numizmatik Mgr.
Marek Budaj, PhD. Zväčša to sú parvusy
z 15. storočia, ktoré patrili k minciam
s najnižšou nominálnou hodnotou.
odhalenú architektúru je potrebné zamerať a zakresliť a tu nám kvalitnú prácu
robí Ing. Peter Babál.

Za touto syntézou poznatkov je veľa rozmanitej práce. Základom nášho napredovania je podpora zo strany Archeologického múzea SnM v Bratislave.
kvalitní archeológovia PhDr. Zdeněk
Farkaš, PhD. a Mgr. Igor Choma sú zárukou, že práce na hrade prebiehajú čo
najlepšie v rámci našich možností.
Archeológia potrebuje dobrých kopáčov,
aby sme mohli odhaliť to, čo je ukryté
pod zemou. Tu predviedli výborné
výkony najmä študenti archeológie Lucia Ježišková, Lucia Gelačáková, nikola
nemečková, Samuel Adámek, Titus
Andráš, Dano Antoni, Dominik Drozd a
Anton Jurča. Potrebných bolo veľa rúk a
tak vítanou posilou boli Viliam Husenica,
Jakub nováček, Michal Bazovský, Adam
Pipíška, Lenka Choma Soročinová, natália
Matkovská, Zuzka Babulíková, Jano
Jáchym, Adrián Hošák, Lojzo Tóth, Tibor
Horváth a po troche pomohli ešte ďalší
priaznivci hradu Čeklís. osobitne by som
vyzdvihol Andreja Viglaša, ktorý po celodennej práci prichádzal na hrad a podával
výkony hodné bagra a súčasne veľmi
pozorne odhaľoval nálezy v kopanej zemine. keby bolo takýchto šuhajov
v Bernolákove viac, podzemná chodba
do Svätého Jura by bola za chvíľu prekopaná. Horúce leto síce sťažovalo postup prác, ale na druhej strane absencia
dažďa bola dobrým základom pre
niekoľkotýždňové kopanie a začisťovanie.
Pomoc nášmu snaženiu bola rozmanitá.
Veľa ľudí, nerovný sypký terén, kovové
náradie – to všetko sú riziká, ktoré treba
eliminovať. Bezpečnostné školenia prevádzal náš rodák Vlado Frank. Vedrá od
Richarda Červienku z Bagetky sme využili
na nakladanie vykopaného materiálu.

kopáči
Hviezda
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Danka Vokounová pre hradnú družinu upiekla koláče a uvarila
aj prvý hradný guláš. Projekt výskumu na hrade Čeklís podporil
nadačný fond Telekom pri nadácii Pontis, vďaka čomu sme
získali veľa pracovného náradia a pomôcok a mohli sme dobrými jedlami posilniť telá brigádnikov. keďže v Bernolákove rýchlo miznú voľne odložené veci, náradie je potrebné schovávať
a tu nachádzame cennú podporu u kostkovcov a Jánošikovcov.
S finančnou podporou Ministerstva kultúry SR sme realizovali
časť archeologických prác a architektonicko-historický výskum.
Ľahšie sa nám dýchalo vďaka pánovi PaedDr. Jánovi Andrášovi,
ktorý financoval časť aktivít na hrade. naši darcovia 2 % z daní
zostávajú v anonymite, ale sú pre nás pilierom, bez ktorého by
sme nemohli robiť práce na hrade Čeklís. Všetkým, ktorí
pomáhajú, chcem vysloviť veľké poďakovanie.
okrem pomocníkov máme do činenia s ľuďmi, ktorí poškodzujú naše snaženie. Vandali počmárali informačnú tabuľu o hrade, pokradli plachty, ktorými sme prikrývali archeologickú
sondu, ukradli liatinové rúry, pri vodárenskej veži založili
požiar. niektorí donekonečna rozhadzujú nádoby z nápojov,
ktoré tu konzumujú.
Širokú verejnosť o práci na hrade oboznámil Slovenský rozhlas
a Slovenská televízia. o našich aktivitách priebežne informujeme pomocou internetu a obecného časopisu Bernolák. kto
má záujem o „Výskumnú správu za rok 2012“ v elektronickej
podobe, nech sa prihlási u autora tohto príspevku.
V nadchádzajúcej sezóne sa chceme zamerať na doskúmanie
interiéru severnej budovy hradu, kde sú spálené drevené
konštrukcie a kamenné kvádre. Preskúmame východné a južné
ukončenie tejto stavby, ktorú sme z väčšej časti odkryli v roku
2013. Pravdepodobne tu odkryjeme časť východnej hradby
opevnenia. V prípade dostatku finančných a ľudských zdrojov
by sme skúmali aj predpokladanú pravekú priekopu. Preto
privítame každú pomoc. V lete môžu prísť na hrad študenti,
dôchodcovia, rodiny s deťmi a skúsiť si archeológiu pod
dohľadom našich archeológov. každá hodina práce pomôže.
V súčasnom období podávania daňových priznaní sa
uchádzame o 2 % z vašich daní pre občianske združenie Hrad
Čeklís, ktoré využijeme v prospech hradu, ktorý máme
v Bernolákove.
Jaroslav Vokoun
občianske združenie Hrad Čeklís

sPolok ZáHraDkároV BerNolákoVo
Vás srdečne pozýva na:

XXVi. výstavu
a ochutnávku VíN
Vzorky na degustáciu sa budú preberať v klube dôchodcov
v množstve 3 (tri) fľaše - minimálne 0,75 litra
v dňoch: 11. 4. 2014 (piatok) od 17.00 hod. do 20.00 h.
12. 4. 2014 (sobota) od 17.00 hod. do 20.00 hod.

Výstava, posedenie a ochutnávka vín sa uskutoční

dňa 26. apríla 2014 (sobota)od 14.00 hod. do
22.00 hod.
v kultúrnom dome v Bernolákove.
Vstupné s konzumným = 4 €
katalóg = 1€
spolok záhradkárov Bernolákovo

Vznik spolku záhradkárov
Bernolákovo
na schôdzi výboru základnej organizácie Slovenského zväzu
záhradkárov (Zo SZZ), ktorá sa konala 11. októbra 2013, informoval
účastníkov člen oV SZZ Bratislava – vidiek o tom, že členský príspevok
SZZ sa bude od roku 2014 upravovať a zvyšovať. Vzhľadom na túto
skutočnosť prijal výbor Zo SZZ v Bernolákove rozhodnutie, že tí členovia Zo SZZ, ktorí chcú aj naďalej byť jej členmi, môžu ostať v tejto
organizácii, a tým členom, ktorí prejavia záujem vystúpiť z nej, bude
ponúknuté členstvo v novozaloženom „občianskom združení“ (oZ).
Rozdiel medzi SZZ a oZ:
- V Slovenskom zväze záhradkárov výšku ročného členského
príspevku určuje ústredný orgán SZZ, pričom polovica príspevku
ide na účet Republikového výboru SZZ a polovica ostáva Zo SZZ.
- V občianskom združení výšku ročného členského príspevku
určuje členská schôdza združenia a celý vybraný príspevok ostáva
oZ, teda Spolku záhradkárov Bernolákovo.
na základe uvedeného výbor Zo SZZ navrhol prípravný výbor v zložení karol Brunovský, Helena Černayová a Milan Slaný na vypracovanie stanov a založenie občianskeho združenia.
na členskej schôdzi, ktorá sa konala 27. októbra 2013, prípravný
výbor predložil návrh Stanov pre občianske združenie s názvom :
„spolok záhradkárov Bernolákovo“ (sZB)
na členskej schôdzi bolo doterajším členom našej Zo SZZ
navrhnuté a ponúknuté ostať členmi Zo SZZ v Bernolákove alebo
vystúpiť zo SZZ a vstúpiť do Spolku záhradkárov Bernolákovo.
Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov v Bernolákove
mala k 30. septembru 2013 127 aktívnych členov. na členskej schôdzi
konanej 27. októbra 2013 sa rozhodlo 15 členov ostať v radoch SZZ,
105 členov vystúpilo zo Zo SZZ a prejavilo záujem o vstup do nového
občianskeho združenia. 7 členov sa k členstvu nevyjadrilo.
Dňa 11. novembra 2013 sme Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky doručili žiadosť o registráciu Spolku záhradkárov Bernolákovo.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky dňa 29. novembra 2013
zaregistrovalo občianske združenie s názvom :
spolok záhradkárov Bernolákovo
Dňa 2. februára 2014 sa konala ustanovujúca schôdza Spolku
záhradkárov Bernolákovo.
napriek nepriaznivému počasiu bolo na ustanovujúcej schôdzi prítomných 53 členov z celkového počtu zatiaľ zaregistrovaných 93
členov. na ustanovujúcej schôdzi boli odsúhlasené Stanovy Spolku
záhradkárov Bernolákovo, zvolený bol 9- členný výbor a kontrolór
spolku. Prítomní boli oboznámení s plánom činnosti na rok 2014,
ktorého súčasťou je výstava vína, výstava ovocia, zeleniny a kvetov, návrhy poznávacích zájazdov a exkurzií.
Po skončení členskej schôdze sa konalo ustanovujúce zasadnutie
zvoleného výboru. Členovia novozvoleného výboru si spomedzi
seba zvolili predsedu, podpredsedu ,tajomníka a hospodára.
Činnosť spolku záhradkárov Bernolákovo je daná stanovami /viď.
výňatok stanov/ :
Článok iii.
ciele spolku
Cieľom spolku je najmä:
a) organizovať, zabezpečovať a rozvíjať záhradkársku činnosť
všetkého druhu, vrátane vinohradníckej a vinárskej činnosti,
pestovania a aranžovania kvetín, spolupracovať na tvorbe a ochrane životného prostredia,
b) vykonávať osvetovú a výchovnú činnosť zameranú na rozvoj
záhradkárstva, vinohradníctva, vinárstva, pestovania a aranžovania kvetín,
c) poskytovať odborné rady a poradenstvo súvisiace so záhradkárskou, vinohradníckou a vinárskou činnosťou, s pestovaním
a aranžovaním kvetín,
d) organizovať odborné prednášky, školenia, výstavy, súťaže,
poznávacie zájazdy, exkurzie, kultúrne a iné spoločenské podujatia zamerané na záhradkársku činnosť všetkého druhu.
Viac informácii na:
http://www.bernolakovo.sk/organizacie/spolok-zahradkarovbernolakovo/index.html
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Vážení občania,
dovoľte, aby som vás informoval o mojej
činnosti poslanca v Bratislavskom samosprávnom kraji. Sľub som zložil 5.12.2013
na ustanovujúcej schôdzi. Dňa 14.1.2014
sa konalo prvé zasadnutie Zastupiteľstva
BSK. Tu musím byť kritický, nakoľko došlo
k zlyhaniu komunikácie medzi úradom
BSK a poslancami, kedy úrad neinformoval (nevyzval) všetkých poslancov, aby
si nahlásili, v ktorých komisiách chcú
pôsobiť. Tak sa stalo, že niektorí kolegovia sú zaradení do komisií, v ktorých
byť nechceli. Zaradenie poslancov do
komisií nebolo zahrnuté v riadnom programe schôdze. Tento materiál sme
dostali cca 5 minút pred začiatkom
schôdze (bez akéhokoľvek upozornenia
vopred), čo tiež považujem za zvláštny
postup zo strany úradu. Pevne verím, že
k takýmto nedorozumeniam už dochádzať nebude a všetok materiál sa
k nám – poslancom dostane z úradu včas
tak, aby sme sa naň mohli riadne pripraviť. Ja pôsobím v komisii dopravy a v komisii regionálneho rozvoja, územného
plánovania a životného prostredia.
Na tejto schôdzi sa ďalej volil hlavný
kontrolór BSK na 6-ročné funkčné obdobie. Svoj post obhájil pán Štefan Marušák, ktorý získal 30 hlasov hneď
v prvom kole voľby.
Medzi moje hlavné priority patrí participácia občanov na spravovaní vecí
verejných. V prípade, že má občan záujem aktívne sa zapájať do tvorby župy, je
potrebné mu to umožniť. Napríklad, keď
chce pôsobiť v komisiách zriadených
Zastupiteľstvom BSK. Traja občania sa mi
ozvali, že chcú. Pôsobiť v komisiách nebolo umožnené ani jednému. Tu ma nemilo
prekvapili kolegovia poslanci svojimi až
nezmyselnými argumentmi, prečo nechcú
občanov v komisiách. Potom nech sa
nečudujú, že pri takomto jednaní sa župa
ľuďom vzďaľuje. Budem intenzívne hľadať
riešenie, ako občanom, ktorí majú záujem, sprístupniť župu. V prvom rade bude
treba zmeny v rokovacom poriadku –
napríklad zmenu rokovania komisií z neverejných na verejné.
V čase uzávierky časopisu Bernolák
(19.2.2014) stále nie je schválený rozpočet BSK. Schvaľovať sa bude na ďalšej
schôdzi, ktorá je naplánovaná na
21.2.2014. V rámci návrhu rozpočtu je
navrhnuté na schválenie aj splnomocnenie pre predsedu BSK na presúvanie
peňazí v rámci rozpočtového roka podľa
potreby na ostatné programy, podprogramy a prvky. Schvaľovať rozpočet
a zmeny v ňom je však kompetenciou
Zastupiteľstva BSK, ktoré môže (t.z.
nemusí) splnomocniť predsedu BSK na
vykonávanie zmien v rozpočte v rozsahu
určenom zastupiteľstvom. S takýmto
splnomocnením nemôžem súhlasiť.
Tu nejde o osobu predsedu Freša, nie je
v tom nič osobné z mojej strany, ide
o principiálnu stránku veci, aby
o zmenách v rozpočte BSK nerozhodovala
jedna osoba, ani keď je predsedom BSK.
Preto na druhej schôdzi dňa 21.2.2014
navrhnem vyňať toto splnomocnenie
z návrhu rozpočtu tak, aby sa o ňom
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hlasovalo samostatne. Nech každý
poslanec splnomocní predsedu, ako uzná
za vhodné. Týmto by sa umožnilo poslancom, ktorí so splnomocnením nesúhlasia,
hlasovať za rozpočet BSK. Verím, že kolegovia budú rozumní, a vyjmú splnomocnenie z návrhu rozpočtu. Keď ho nevyjmú,
nemôžem rozpočet podporiť.
Na stránke risocervienka.sk som zriadil
priečinok pod názvom „Kalendár činnosti
2013-2017“. V tomto kalendári nájdete
kompletný prehľad mojich stretnutí s občanmi na rôzne témy. Momentálne
riešime s riaditeľkou strednej školy
v Ivanke pri Dunaji problém strednej školy
v Bernolákove – ako pritiahnuť viac
žiakov do tejto školy. V prvom rade bude
treba vypracovať projekt oživenia školy.
Aj na základe tohto sa odvíja finančná
podpora pre strednú školu v Bernolákove
zo strany BSK. V Bernolákove sa v spolupráci s občanmi snažím o zriadenie
priechodov pre chodcov na Trnavskej
ulici. V obci Zálesie sa chystá oprava
mosta medzi Zálesím a Malinovom, s pánom Meškom (starosta Zálesia) spolupracujem v tejto veci. V Malinove sa
plánuje oprava strechy kaštieľa, nakoľko
zateká dovnútra (kaštieľ je v správe BSK).
Takisto sa uvažuje o obnove parku
kaštieľa. Úrad BSK chce zapojiť odbornú
verejnosť i študentov fakulty architektúry
do diskusie na tému využitia kaštieľa
v Malinove. Bernolákovský kaštieľ je
v oveľa zložitejšej situácii, nakoľko je
v súkromných rukách. V spolupráci
s miestnymi aktívnymi občanmi pracujem
na založení pracovnej skupiny, ktorá sa
bude venovať téme kaštieľa v Bernolákove. Z obce Chorvátsky Grob ma
oslovila poslankyňa Tomanová vo veci
údržby mostov v správe BSK smerom
z Vajnor do Čiernej vody. Tu pripravujeme
dokumentáciu na Regionálnu správu
ciest. Z Ivanky pri Dunaji sa ozvali občania
s podnetom zriadiť kruhový objazd pred
nadjazdom v blízkosti Metra (križovatka
medzi Chorvátskym Grobom a Ivankou
pri Dunaji), nakoľko tu často dochádza ku
kolíznym situáciám. S týmto podnetom sa
obrátim na Slovenskú správu ciest.
Medzitým som 14.1.2014 uskutočnil
prvý poslanecký deň v Bernolákove.
Druhý poslanecký deň mám naplánovaný
na 21.2.2014 v Ivanke pri Dunaji.
Samozrejme, nielen v tieto poslanecké
dni sa stretávam s občanmi. Rád sa
s vami stretnem – po vzájomnej dohode si
termín stretnutia určite dohodneme.
V prípade akýchkoľvek podnetov, otázok ma neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle 0905708921 alebo mailom
na: richardcervienka@gmail.com. Bratislavský samosprávny kraj zverejňuje informácie na svojej webovej stránke:
www.region-bsk.sk, a ja som zriadil
stránku poslanca: www.riso-cervienka.sk,
kde nájdete ďalšie informácie o mojej činnosti v BSK.
Všetkých vás pozdravujem, nech sa vám
darí.
richard Červienka
poslanec Bsk

občianske združenie
k Veci informuje občanov
Podobne ako minulý rok, aj tento rok sa občianske
združenie k Veci uchádza o vašu podporu prostredníctvom poukázania 2% z vašej dane. kto dobrovoľne
odpracoval v rámci aktivít občianskeho združenia
k Veci viac ako 40 hodín, môže darovať dokonca 3%
zo svojej dane. Potvrdenie vám radi vystavíme.
Prinášame sumár aktivít občianskeho združenia
k Veci v rokoch 2011-2013:
• obnovené detské ihrisko na Družstevnej ulici
• spolupráca pri obnove detského ihriska na Borovicovej ulici
• Predajňa Teta Drogerie v Bernolákove
• Bankomat VúB banky
• finančná zbierka pre Nelku Biháriovú na nákup
nabíjačky a nabíjateľných batérií do prístroja na
zlepšenie sluchu
• fotománia v Bernolákove 2013
• Projekt „Darujte Vianoce“ 2012 – darčeky pre deti
• Zbierka na záchranu oltára sv. rodiny v kaplnke
sv. anny
• Projekt „aký pán, taký pes...?“ - kampaň zameraná
na psičkarov
• Právna poradňa k Veci
• fotománia v Bernolákove 2012
• Zmena otváracích hodín miestnej pošty
• Bankomat slovenskej sporiteľne – bol tu pre nás od
novembra 2011 do júna 2013
• Projekt „Tagovaním zmenu nedosiahneš, buď
aktívny na tvorbe vecí verejných“ - v rámci neho
vynovené autobusové zastávky
• Zbierka na liečbu Nelky Biháriovej
ak vás naše projekty, aktivity a ďalšia činnosť
oslovili, neváhajte a prispejte 2% z vašej dane na
ďalšiu činnosť k Veci.
Potrebné tlačivá na poukázanie 2% z dane nájdete
na stránke: www.kveci.sk.
údaje, ktoré je potrebné vpísať do Vyhlásenia
o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane sú
nasledovné:
názov: k Veci
Sídlo: Bernolákovo, 90027, Poštová 109/6
Právna forma: občianske združenie
IČo: 42185271 (siD sa nevyplňuje)
ĎakuJeMe vám. aj vďaka vám sme k Veci. :)
S pozdravom
Richard Červienka
predseda občianskeho združenia k VECI
v Bernolákove

Poplatok za hrobové miesto

Vo februári 2014 boli doručované občanom, ktorí
majú uzavretú nájomnú zmluvu na hrobové miesto
na obecnom cintoríne, šeky na zaplatenie hrobového miesta na 10- ročné obdobie. V súlade
s touto zmluvu o nájme za hrobové miesto sú
povinní zaplatiť poplatok na ďalších 10 rokov, t.j.
do roku 2023 vrátane. Poplatok je možné zaplatiť
šekom, do pokladne obecného úradu alebo bakovým prevodom na účet obce.
Zmluvy na nájom hrobového miesta sa uzatvorili
na dobu neurčitú a priebežne sú aktualizované,
resp. na nové hrobové miesto sa uzatvárajú nové
zmluvy. V prípade akýchkoľvek nejasností ohľadom zmlúv alebo poplatkov sa môžete obrátiť na
Správu pohrebiska v Bernolákove – p. Malochová
t. č. 02/45994 131, 0903 109 595.
osPraVeDlNeNie
nedopatrením sa stalo, že niektorí občania
nedostali spolu so šekom informáciu o tom, o akú
platbu ide, čo spôsobilo, že nevedeli poplatok
identifikovať. Za vzniknutú chybu sa ospravedlňujeme.
ocú - správa pohrebiska
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Darcovia krvi
Dňa 18. februára 2014 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 47 darcov, z toho bolo
8 darcov z Chorvátskeho Grobu.
GáloVá JarMila
TureNiČ MiroslaV
sTrakoVá aNDrea
sZalaioVá ZuZaNa
DeHeláN MilaN
DráB MoNika
siVČák PeTer
koPorcoVá kaTaríNa
JasloVská DáŠa
JasloVská saNDra
JasloVská DoMiNika
VokouN JaroslaV
uHer PeTer
koreňoVá kaTaríNa
PláTeNíkoVá aNNa
kliMeŠ PaTrik
GaJDoŠ ToMáŠ
ŠTica ĽuBoŠ
GaŽík BraNislaV
GaŽíkoVá MoNika
NaGYoVá JaNa
HaNuska PaVol
ŠTicoVá ZuZaNa
MocsioVá ZuZaNa
VráBeloVá kaTaríNa
ZuBek aDaM
leHoTský JuraJ
lukáČ PaVol
VráBel BoHuŠ
lauko oNDreJ
kollár MiroslaV
kuŠNíroVá JarMila
koMaDa PaVol
na bezpríspevkovom odbere krvi
sa zúčastnili aj členovia hokejbalového družstva z Bernolákova:
kaliVoDa Marek
cHroMiak slaVo
áGH raDoslaV
friNDricH JaroslaV
MúČka JakuB
DráB MariáN
Darcovia z Chorvátskeho Grobu:
TuriNiČoVá Marcela
ValeNToVá aNNa
NoGoVá ZuZaNa
ZeMeŠoVá DaGMar
siMaNDeloVá aNNa
sucHá JaNa
kruMPolcoVá iNGriD
VeleBoVá JaNa
Starosta obce Bernolákovo a
predsedníctvo Miestneho spolku SČk v Bernolákove ďakujú
všetkým darcom krvi za ich
humánny a šľachetný čin.
Ďalší bezpríspevkový
sa uskutoční dňa 17.
mobilnou odberovou
v kultúrnom dome
lákove.

odber krvi
júna 2014
jednotkou
v Berno-
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Uplatnite si na termináli 50 alebo 150 bodov a získajte
zľavové knižky so skvelými zľavami na vybrané výrobky
až do výšky –50 % alebo so zľavou –15 % na celý váš nákup.
Tešíme sa na vás v predajni dm v Monar centre
na Rubínovej ulici č. 1 v Chorvátskom Grobe.
 www.dm-drogeriemarkt.sk
 www.facebook.com/dm.Slovensko

iNforMuJe oZP NáDeJ...
keby sa tak dali preskočiť škaredé dni, ktoré
sú typické pre február a marec, keď je všade
sivo, sme unavení po zime, krásne dni sú
v nedohľadne... To by bolo super! Ale my
v organizácii zdravotne postihnutých nádej
máme aj na toto recept. Tešíme sa na akcie,
ktoré sme si na tento rok naplánovali. To, že
sa nám minulý rok vydaril, nás síce teší tiež,
ale pohľady do budúcnosti sú vždy zaujímavejšie. Je v nich vždy kúsok nepoznaného, nevyspytateľného a tak tomu bude
asi aj tento rok. Skúsime sa niečo naučiť o
histórii českých hradov a zámkov, keď
pôjdeme do Českých Budějovíc, poleňošíme
si pri mori v chorvátskych Vodiciach,

pôjdeme sa pobaviť a zasmiať do divadiel
v nitre, Trnave aj v Bratislave. nenecháme si
ujsť ani súťaženie vo varení fazuľovice na
Dňoch obce. Trošku si brigádnicky skrášlime
obec, aby všetci vedeli, že i napriek
hendikepu nie sme až takí nemohúci.
Spoločenského a kultúrneho života si užijeme toľko, koľko sa len bude dať a koľko
nám to naše zdravie dovolí. Teraz sa plní
nádeje tešíme všetci spolu na našu výročnú
členskú schôdzu, ktorú budeme mať
v marci.
ing. katarína sikhartová,
predsedníčka organizácie

15

sPoloČeNské orGaNiZácie

Hodnotenie práce
Zo sZPB Bernolákovo
očarujúci kultúrny program pripravili mladší žiaci Základnej
umeleckej školy v Bernolákove účastníkom hodnotiacej schôdze
Zo SZPB Bernolákovo. Patril i pamiatke na zosnulého predsedu
p. RSDr. Ladislava Jaču a všetkých tých členov Zo, ktorí sa stretnutia nedožili.
Vyhodnotili sme :
- činnosť organizácie za rok 2013,
- schválili sme správu o hospodárení,
- schválili sme predbežný plán podujatí na rok 2014,
- pozdravili sme jubilantov,
- odovzdali sme členské preukazy siedmim novým členom,
- schválili sme prijatie ďalších štyroch záujemcov o členstvo,
- zvolili sme p. Tereziu Varečkovú za predsedníčku organizácie,
- zvolili sme p. Annu Zemanovú za tajomníčku organizácie,
- nový výbor zvolíme na výročnej schôdzi 28.11.2014.
konštatovali sme, že počet členov našej organizácie sa za posledné roky zdvojnásobil. Rast členskej základne je ovplyvnený prehĺbením aktivít na uchovanie historických a kultúrnych hodnôt,
organizovaním kvízov, besied, zájazdov a pod.
V bohatej diskusii vystúpila okrem iných aj p. katarína Frisová,
tajomníčka oblastného výboru SZPB, a p. RsDr. Zdenko Marton vedúci organizačného oddelenia SZPB. Je pre nás veľkým
uznaním ich veľmi kladné hodnotenie našich aktivít a plánov.
Zástupca starostu obce p.JUDr.Stanislav Bečica informoval
o aktuálnom dianí v obci, o postupe vo výstavbe kanalizácie,
o činnosti penziónu Pohoda pre seniorov a pod. nešetril slovami
uznania za činnosť Zo SZPB a ďalších organizácií.
V závere p. Varečková vyjadrila vďaku členom výboru za zodpovednú prácu, ktorú pre zväz vykonávajú. Poďakovanie patrí aj
ďalším členkám, ktoré pripravili občerstvenie, sponzorom –
obecnému úradu za príspevok na dopravu, p. Igorovi Tvaroškovi,
p. Dušanovi Boškovi a p. Eve Šticovej za ich nezištnú pomoc.
To všetko nás zaväzuje k zvýšeniu aktivity v každom smere.

PraNosTika
životná skúsenosť
našich predkov

Veľa jarných hmlí – veľa letných dažďov,
veľa jesenných hmlí – veľký sneh.

*

TERMín
8. 3.

nÁZoV PoDUJATIA
slávnostná akadémia pri príležitosti MDŽ
/hlavný organizátor - obec, pripája sa ZUŠ a ZoSZPB /
5. 4.
69. výročie oslobodenia obce - relácia
Program klubov vojenskej histórie
- rekonštrukcie bojov z 2.svetovej vojny
/organizátor - obec, pripája sa Zo SZPB/
4.5.
Pietna spomienka na M.r.Štefánika v ivanke pri Dunaji
8.5.
oslava výročia oslobodenia v Bratislave
15.6.-21.6. Týždenný pobyt v hoteli Gladius pri termále v Topoľníkoch
- prihlásiť sa môžu aj nečlenovia
cena pobytu s celodennou stravou je 120€+5€ doprava
Nečlenovia Zo sZPB +10 eur
organizátor: Zo SZPB
22.- 23. 8.
Zájazd Zvolen
- kladenie vencov k pamätníku sNP, prehliadka zámku,
starej radnice, obed na ranči Bezekov laz, večera, ubytovanie
a raňajky v kežmarských Žlaboch.
Druhý deň Nový Targ – Poľsko, cestou domov salaš „krajinka“
Predpokladaný poplatok je 50 eur /strava, ubytovanie, doprava/
Bližšie informácie vo vývesnej skrinke pri kultúrnom dome.
organizátor: Zo SZPB
27.8.
oslavy sNP v Bratislave. Bližšie informácie v mesiaci júl.
29.8.
oslavy 70.výročia sNP v Banskej Bystrici.
informácie o zájazde v júli.
Predbežne: okrem pietnej spomienky, prezentácie klubov
vojenskej histórie, vojenskej techniky, preletu stíhačiek,
tam budú vystúpenia takých súborov ako alexandrovci,
Diabolské husle, rôzne dychové hudby a populárne skupiny.
Dopravu do Banskej Bystrice plánuje náš oblastný výbor
zabezpečiť zdarma, alebo len za symbolický poplatok.
3.10.
Zájazd kalná nad Hronom
/výstava v Dome slávy– Pohronský ruskov /
múzeum zbraní a vojenského materiálu ,
obed - zabíjačkové špeciality v Pohronskom ruskove
Štúrovo – pamätník - položenie venca
Možná návšteva jarmoku Šimona Júdu v Štúrove
Prehliadka baziliky v ostrihome.
/Predpokladaný poplatok je 30 eur/
organizátor : Zo SZPB
11.10.
„stretnutie generácií“ s kultúrnym programom
a inými prekvapeniami
organizátori: Zo SZPB, Zbor pre občianske záležitosti, ZUŠ

*

okrem spomínaných akcií plánujeme uskutočniť
- besedy so žiakmi základnej školy
- zaujímavé podujatie spolu so zborom pre občianske záležitosti
- podľa možností zabezpečíme účasť na divadelných predstaveniach
o prípadných zmenách budeme včas informovať.

*

TrocHu Z HisTÓrie

keď ďaleké hory zdajú sa
blízkymi, čakajme dážď.
keď je mesiac červenkastý,
nastane vetristé počasie.
aké je počasie v deň františky (9. marca),
také zostane po 40 dní.

*

Po zašpliechanom apríli
príde rozkvitlý máj a suchý jún.

*

keď na Veľkú noc prší,
leto bude suché.

*
Daždivá kvetná *nedeľa – zlý rok.
* Juraja (24. 4.)
Dážď na deň sv.

Jasná kvetná nedeľa – dobrý rok.

znamená dobré leto.

*

aký deň na sv. urbana (25. 5.), taká jeseň.
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Plán podujatí Zo sZPB BerNolákoVo
na rok 2014

Za čias našich starých rodičov boli niektoré časti našej obce
pomenované takto:

Palamperek – / kollárova ul./
Gederba – /Záhradná ul./
Činíšek – /Mostová ul./
Šóš – /Slaná ul./
Jatka – / Vŕšky/
Gát – /koniec Záhradnej ul./
sušáreň – /chodník od kostola ku Gátu/
Tabla – /celá časť od Železničnej po Poštovú ul./
Dolný konec – /začiatok Poštovej ul. od Hlavnej ul./
kertýleš – /Topoľový rad/
Hradská – /Trnavská ul./
Majír – /Horný dvor/
Šápiseg – /koniec Potočnej a Poľovníckej ul./

1/2014

NáŠ ŠPorT

suveréni
z prípravky
vyhrali
zimný turnaj
BERnoLÁkoVo - Malí futbaloví reprezentanti
Šk Bernolákovo robia obci dobrú reklamu.
Prípravkári (ročník 2003 a ml.) vyhrali zimnú
halovú ligu o pohár predsedu obFZ Bratislavamesto.
Turnaj sa hral v dvoch skupinách po osem
mužstiev. naši chlapci s prehľadom zvíťazili vo
všetkých zápasoch a jasne vyhrali svoju skupinu
. V súboji o celkové prvenstvo s víťazom druhej
skupiny Scorpions Bratislava vyhrali 5 : 0 a
získali pohár. Futbalové nádeje Bernolákova sa
teraz pripravujú na jarnú časť dlhodobej
súťaže. Ak budú pokračovať vo výkonoch a výsledkoch z jesene,
nemalo by zverencom Miroslava Gála a Pavla Lukáča ujsť prvé
miesto, na ktorom teraz prezimovali.
V plnej príprave na jarnú odvetu sú aj muži Šk Bernolákovo. káder
sa oproti jeseni zatiaľ nezmenil, s mužstvom sa definitívne rozlúčili

Szabo a krátky. Zverenci Dušana Barkola mali v pláne počas zimy
odohrať desať zápasov väčšinou so súpermi z vyšších súťaží. Štart
jarnej odvety je 16. marca a Bernolákovo začína doma s ŠkP
Dúbravka.

aQuaTika opäť úspešná
V nedeľu 9.2.2014 v Bratislave na Lafranconi si deti Športového klubu AQUATICA vyplávali prvé tohtoročné medaily. na Majstrovstvách SR v synchronizovanom plávaní v povinných figúrach získala bronz medzi 7-8 ročnými prváčka ZŠ
komenského v Bernolákove nina Ždánová. Tretiak Jozef Solymosy vybojoval
striebro medzi 9-10 ročnými. Ďalšie medaily pre klub vyplávali Petra Smandrová
z Boldogu a Senčanka Vaneska Lacsková.
Výsledky:
Mladšie žiačky C:
1. Nina lukáčová (iuventa Bratislava)
2. Vanesa lacsková (aQuaTica Bernolákovo)
3. Nina Ždánová (aQuaTica Bernolákovo)
Mladšie žiactvo B:
1. Petra smandrová (aQuaTica Bernolákovo)
2. Jozef solymosy (aQuaTica Bernolákovo)
3. Veronika Dulayová (iuventa Bratislava)

53,3981
51,4796
50,8259
57,4848
56,6667
55,8889
ivana solymosyová, predseda

Nina Ždánová a Jozef solymosy.
Športový klub aQuaTica
svätoplukova 24, 900 27 Bernolákovo, slovakia
Mobil phone: +421 904 924 476
solymosy@gmail.com
skaquatica.blogspot.sk
<http://skaquatica.blogspot.com/>

Plavecké nádeje
Bratislavský oblastný plavecký zväz v spolupráci s J&T Sport
Team Bratislava usporiadal v nedeľu 16.februára 2014 v plavárni
Gaudeamus na Mokrohájskej ulici v Bratislave súťaž Plavecké
nádeje. 25-metrové trate úspešne zvládli aj bernolákovskí
škôlkari. najmladší účastník súťaže Ivanko Solymosy (AQUATICA
Bernolákovo) si nové osobné rekordy a zlaté medaily vyplával
v znaku a vo voľnom spôsobe. Lenka Halušková (Pk Pezinok)
bola zlatá v motýliku a bronzová vo voľnom spôsobe.
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Naši
jubilanti
Prišli na svet

Odišli
na večný
odpočinok

Petra Terézia Prvá
nina Mazáčková
Ema Mazáčková
Stella Ustaníková
karolína Szabóová
Juraj Sokolík
Jakub Fekete
Samuel Packa
Ria Švecová
Michaela Jezberová
Dominika Polčič
Hana Matúšová
krištof Peter kohút
Petra Sivčáková
Samuel Droxel
Max Hura
Dorota Blažovská
Eliška krišková
Michaela Sikhartová
Sofia Schmidtová
Elisa krajčíková
Tomáš kurtanský
Tomáš Javorník

Alžbeta Sarková
Michal Svák
Valéria Horváthová
Mária Balážová
oľga Hanuliaková
Mária Jánošová
Július Jablonický
Ivan kondrot
František Heriban
Antonia Bányaiová
Rudolf Wojnár
Jozef Synek
Viliam Jankovič
Zoltán Jurča

„Vitajte medzi nami!

72
66
86
80
68
84
82
68
59
98
70
74
92
77

Česť ich pamiatke.

Svoje „áno“
si povedali
Ing. Juraj Chandoga a Daniela Unterländerová
Mladomanželom prajeme veľa lásky, zdravia,
šťastia, spokojného spolunažívania.

december
Štefan navara
Irena Gubáňová
Todora kakašová

70
75
80

január
Eva Bergendiová
Jozef Jánošík
Jozef koštál
Jana Fehérová
Rudolf Šoóš
Mária Žuffová
Juliana Herbergerová
Samuel Jambrich
Ružena Železníková
Agneša Adameová
Judita Tenczerová

70
70
70
75
75
75
80
80
80
85
85

február
Valéria Hržičová
Marián Jadroň
Mária kandráčová
Walter kreutz
Marta Pajgertová
kornel kormančík
Alžbeta Laurová
Anna Pelešová
ondrej Stašjak
Michal Maár

70
70
70
70
70
75
75
75
75
80

Ján liška

vo veku 68 rokov.
S láskou spomínajú manželka, dcéry, synovia,
zať, vnučky, ostatná rodina a priatelia.

Odišiel dobrý človek,
každý ho mal rád,
odišiel nám do nenávratna,
teraz musíme len spomínať.

27.3.2014 uplynie 5 rokov
od úmrtia nášho drahého
manžela, otca, dedka, brata,
strýka a priateľa

Dňa 31.3.2014 uplynie 10 rokov,
keď nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec, svokor, starý otec a
prastarý otec

p. karola sklenicu.

Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
S láskou a vďakou
spomína celá rodina.
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Silvester Erdélyi

Jozef Maják

Rozália Jánošíková

95 rokov pán karol Moronga a pani alžbeta Pláteníková.

Alžbeta Pláteníková

Karol Moronga

Dňa 7.2.2014 uplynul 1 rok, čo nás navždy opustil

p. Ľudovít szerencsés.

90 rokov
pán silvester erdélyi
pán Jozef Maják
pani rozália Janošíková

Všetkým jubilantom
srdečne blahoželáme!

sPoMieNka

otĺklo,
Srdce d
ávajú.
ky zost
n
ie
m
o
sp

V uplynulých
mesiacoch
sa dožili
krásneho
životného
jubilea:

Pán starosta im poprial veľa zdravia a spokojnosti v kruhu
svojich najbližších.

sPoMieNka
Ťažko je bez Vás, smutno je nám všetkým,
už nič nie je také, ako bolo predtým.
Už niet návratu ani nádeje,
len cesta k hrobu nás k Vám zavedie.
Bez Vás už žiť musíme,
no v srdciach našich Vás stále nosíme.
Na hrobe kytička a kahanec svieti.
Pri tom pohľade si slzy utierame a s láskou spomíname.

I keď srdce biť prestane,
spomienka na Teba navždy
v našich srdciach zostane.

S láskou spomínajú
manželka Jarka, syn Zoran
s rodinou, dcéra Sidónia s rodinou,
dcéra Izabella, sestra Silvia
s rodinou a priatelia.

Dňa 19.2.2014
uplynulo 5 rokov, keď nás
navždy opustila naša
mama, babka a prababka

Dňa 17.5.2014
uplynie 38 rokov, keď nás
navždy opustil náš otec,
dedko a pradedko

Mária Nagyová

Štefan Nagy

S láskou a úctou spomínajú dcéry Mariana, Marta,
vnúčatá s rodinami a nevesta Jarka.

1/2014

sTalo sa

Diabolské husle v Bernolákove
orchester Diabolské husle bol založený v roku 1991.
Hlavnú zásluhu na jeho vzniku má popredný slovenský
huslista a skladateľ – Ján Berky-Mrenica st., ktorý bol aj
zároveň hlavným tvorcom folklórnej časti repertoáru
tohto telesa. orchester je zoskupenie siedmich hudobníkov, ktorí sú absolventami hudobných akadémií.
V roku 1997 pán Berky-Mrenica st. zo zdravotných
dôvodov prenechal umelecké vedenie telesa svojmu
synovi – Jánovi Berky-Mrenicovi ml., ktorý pokračoval
v umelec-kých úspechoch svojho otca. Diabolské husle
sú pojmom, ktorý niekoľko desaťročí znamenal
a stále znamená to najlepšie v oblasti ľudovej kultúry
a folklórnej interpretácie na slovensku.
Presvedčili sa o tom i všetci tí, ktorí si v nedeľu
15.decembra prišli oddýchnuť z predvianočného zhonu
na ich koncert do kultúrneho domu. skladby zo širokého
repertoára telesa - od klasiky /Brahms, fallia, khatcthaturian, Monti…./ až po folklór /slovenský, rómsky, ruský,
balkánsky…/ocenili prítomní dlhotrvajúcim potleskom.
Hosťom programu bola pani Darinka laščiaková. svojimi
koledami, vinšami i dobrým slovom potešila všetkých
v sále. Pieseň Tichá noc, ktorá v jej podaní so sprievodom
orchestra zaznela na záver, navodila krásnu a láskavú
atmosféru, aká k tomuto predvianočnému času patrí...
aG

Milulášska nádielka
V piatok
6. decembra podvečer zavítal do
Bernolákova Mikuláš, ktorého už netrpezlivo očakávali
deti s rodičmi a starými rodičmi. Vonku lialo ako
z krhly, preto bol program - pôvodne plánovaný
na pódiu – presunutý do veľkej sály kultúrneho domu.
To však nepokazilo radosť najmä tým najmenším.
Mikuláš prišiel aj s pomocníkmi - anjelom a neposedným čertom. Po milom programe s pesničkami
porozdával so svojimi pomocníkmi sladké darčeky
a potom spoločne s deťmi rozsvietil vonku vianočný
stromček. Vraj príde aj na budúci rok !

Detský karneval
V nedeľu 23.2.2014 sa v kultúrnom
dome v Bernolákove konal tradičný detský karneval. na toto veselé podujatie sa
prišlo zabaviť približne 80 krásnych
masiek detí a našli sa aj dospelí.
V sprievode sa predstavili princezné,
víly, ale aj ježibabky, rôzni ozbrojenci či
zvieratká. Všetky masky boli krásne
a nápadité a odmenili sme ich
balónikom a malou maškrtou.
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PriPraVuJeMe

UVIDíTE
kDE?
Srdečne pozývame na spoločne pripravované podujatie
obcí BERNOLÁKOVA a IVANKY PRI DUNAJI
v spolupráci
s KLUBOM VOJENSKEJ HISTÓRIE CARPATHIA
pod názvom

OSLOBODENIE
BERNOLÁKOVA
A IVANKY PRI DUNAJI
APRÍL 1945

Dátum konania: 5. 4. 2014
Miesto: priestranstvo - pole pred lokalitou Vinice
na ceste z Bernolákova do Ivanky pri Dunaji vľavo
Rámcový program podujatia:
Jazda historickej kolóny historických vozidiel
09.30 - 11.00
Bernolákovo - statická ukážka
pred železničnou stanicou
11.00
odchod z Bernolákova
11.30 - 13.00
Ivanka pri Dunaji - statická ukážka
13.00
odchod na „bojisko“
13.30 - 14.30
prezentácia kynológie, koní,
letecké modelárstvo, airsoft
15.00 - 16.30
rekonštrukcia bojov - hlavný program
16.30 - 17.00
prístup historickej techniky pre verejnosť
Zmena programu vyhradená.
Viac informácii na:
www.ivankapridunaji.sk
www.kvhcarpathia.sk

kEDY?
Čo ?

uŠaMi...
V kultúrnom dome
v Bernolákove
23. 3. 2014 /v nedeľu/
o 17.00 hod.
Pálenica Borisa filana

Vzájomnosť je dôležitejšia ako úspech
Boris Filan prichádza so svojimi zážitkami z ciest po svete,
so spomienkami na mladosť a zábavnými príbehmi svojej
rodiny. V 90-minútovom programe porozpráva to
najlepšie z Tam-Tamov, Bratislav-ských krutostí aj
z Rozhovoru majstra s hlúpym žiakom. naživo to, čo ste
v Pálenici počuli,
ale aj to, čo sa
v rozhlase povedať nedá. Hosťom programu je
oliver Filan. otec
a syn, ktorí spolu cestovali po
Amerike, Rusku,
Austrálii, Maroku a každý zvlášť
po Južnej kórei.
Pálenica Borisa
Filana prináša
vzrušenie s pohodou, skúsenosť a humor.
Všetci ste vítaní.
Tešíme sa na vás.

MASÁŽE
- relaxačné
- liečebné

www.bernolakovo.sk
www.retroskyteam.sk

Národného
oslobodenia 31, Bernolákovo
Objednať sa môžete na tel.:
0903 513 934

kontakt: Ing. Ivan Schreiner, 0903 441 023,
schreiner.ivan@gmail.com

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

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

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.
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