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V dňoch 6.6. a 7.6. sa v Bernolákove
uskutočnil tretí ročník veľkého podujatia,
Dni obce Bernolákovo. Od piatkového
podvečera do nedeľného rána v športovom areáli obyvatelia i návštevníci
Bernolákova zažili skutočne mimoriadne
bohatý program plný hudby, tanca, spevu,
športu a zábavy.

sa zúčastnili štyri tímy. V krátkom prejave
pán starosta oficiálne otvoril Dni obce.
Potom sa na hlavnom pódiu striedali
kapely rôzneho žánru.
Ako prvá sa v premiére na veľkom podujatí predstavila mladučká bernolákovská
skupina TAB, ktorá popovými pesničkami
navodila príjemnú atmosféru. Po nej
punková kapela Grobiani zahrala niekoľko
starších i nových piesní. Potom zahrala

DNI OBCE
BERNOLÁKOVO

2008
V piatok dopoludnia najprv deti
oslávili dodatočne svoj Deň detí, keď
na školskom dvore absolvovali
dopoludnie so súťažami a hrami,
využili atrakcie - obriu nafukovaciu
kĺzačku, elektrického rodeo býka, ale
aj preliezačky. Všetky deti dostali
okrem malého občerstvenia aj
zmrzlinu.
Otvárací blok na ihrisku sa niesol
v znamení tanca, kde diváci videli
krásne dievčatá z Grupo Caliente v rytme
temperamentnej brazílskej samby,
skupinu breakdancu Free style crew alebo
už tradične mladé mažoretky zo susednej
Ivanky. V areáli sa vznášal nad hlavy
účastníkov teplovzdušný balón. Jeden zo
sponzorov, spoločnosť KIA Motors
Slovakia, vystavoval automobily zo svojej
produkcie. Od veľkého pódia presne
o 18. hodine vyštartovala skupina
mladíkov v žltých tričkách a s vlajkami,
na motorkách do ulíc Bernolákova, aby
oznámili začiatok festivalu. Medzitým
prebiehal už turnaj v hokejbale, ktorého

v Bernolákove stále obľúbenejšia rocková
We want jam skladby z vlastnej produkcie
aj z repertoáru RHCP. Hlavným magnetom večera bola obrovským davom
divákov očakávaná, v súčasnosti najpopulárnejšia slovenská skupina Desmod.
Skupina vytvorila vynikajúcu atmosféru aj
napriek tomu, že počas ich koncertu sa na
chvíľu objavil slabý dážď a dokonca aj
krátky výpadok preťaženého elektrického
napätia. Našťastie výpadok sa podarilo
rýchlo opraviť a Desmod so spevákom
Kulim mohli pokračovať v skvelom koncerte. Kapela musela na žiadosť publika

pridať celý blok skladieb. Po koncerte
Desmodu sa zábava ešte nekončila.
Krátko po polnoci nasledovala diskotéka,
ktorú hral dídžej Waxo.
V sobotu dopoludnia sa konal turnaj
v tenise, na poludnie v plážovom volejbale
a tradičný turnaj vo futbale starých
pánov. Víťazom turnaja sa stalo mužstvo
Bernolákova pred tímom z Čuňova,
Chorvátskym Grobom a mužstvom
z moravského Jistebníka. Presne o 13. hodine sa začala súťaž vo varení guláša a
fazuľovice. Popoludní sa v detskom bloku
decká vyšantili pri zábavno-súťažnom programe Šaša Maroša. Potom sa ešte predviedli dvaja mladí žongléri Erik a Braňo.
Návštevníci si mohli opäť skúsiť šikovnosť
na obľúbenom elektrickom rodeo býkovi.
Počas vystúpení detských súborov sa predstavili folklórny súbor Stromček, súbor
Niagara a deti z detského domova Nádej.

V časti pre skôr narodených na pódiu
zaspieval niekoľko krásnych piesní spevák
z Novej scény, Jozef Benedik. Potom
zaspievali v bloku spojenom s hovoreným
slovom, kde začreli do minulosti
Bernolákova, ženy zo speváckeho zboru
Čeklísanky. Ďalej nasledovalo vystúpenie
špičkovej cimbalovej muziky Alexandra
Kleberca.
V ďalšom blok zaspievali členky vokálneho
zoskupenia Vox Rose a nasledovali ďalšie
tanečné vystúpenia. Na pódiu sme mohli
vidieť tancovať skupinu hip hopu z Bernolákova, X Faces a banskobystrickú
dokončenie na zadnej strane

INfORmÁCIE OBECNéhO úRaDu

Bernolákovo 60-ročné
11. júna 2008 sme si pripomenuli 60. výročie premenovania obce Čeklís na Bernolákovo. V tento deň bol vykonaný aj
zápis v matrike obce, kedy sa zmenil pôvodný historický názov
obce Čeklís na nový názov Bernolákovo. Nový názov obce bol
uverejnený v Úradnom vestníku Povereníctva vnútra
v Bratislave pod číslom 55/1948. Týmto aktom sa používanie
názvu obce Bernolákovo stalo záväzným pre všetky orgány
a inštitúcie nielen na území Československej republiky, ale aj
pre zahraničie. Môžeme byť hrdí na to, že obec nesie názov po
Antonovi Bernolákovi, jazykovedcovi, priekopníkovi slovenčiny,
vedúcej osobnosti slovenského národného obrodenia, ale aj
mladom kaplánovi, ktorý žil a tvoril na miestnej fare
v Bernolákove.
- SB-

Obecná polícia v Bernolákove
pevná linka 45258308

hliadka mobilný tel. 0918 88 22 22

e-mail: obecnapolicia@bernolakovo.sk
Od 1. mája 2008 začala v obci pracovať obecná polícia. Pracovisko má
v Dome služieb na Viničnej ulici, kde je možné oznamovať zistené udalosti, týkajúce sa verejného poriadku, parkovania na nedovolených miestach, ohrozovania,
resp. voľne pobehujúcich psov a pod. Oznámenia je možné podávať osobne,
písomne alebo telefonicky na uvedené čísla telefónov.
O práci a činnosti obecnej polície sme písali v predchádzajúcich číslach časopisu
Bernolák. Touto cestou žiadame všetkých obyvateľov dodržiavať zákony
a všeobecne záväzné nariadenia obce, aby zbytočne nedochádzalo k situáciám,
ktoré by dávali podnet na riešenie v blokovom alebo priestupkovom konaní.
Róbert Široký, náčelník OP

EURO a podvodníci
V médiách sa objavujú informácie o podvodníkoch, ktorí navštevujú najmä
starších občanov so zámerom, že im pomôžu s výmenou slovenských korún za
EURO. Môže sa stať, že aj v našej obci sa takíto akože „aktivisti“ objavia a budú
pod rôznymi zámienkami ponúkať svoje služby, avšak len za jediným cieľom
získania vašich úspor, ktoré už viac neuvidíte. Preto je treba pri takýchto
nečakaných návštevách byť opatrný a najmä nevpúšťať ich do svojich domácností. Odporúčame v tomto smere komunikovať navzájom so susedmi a známymi najmä z hľadiska informovanosti. Pokiaľ budete mať vlastné poznatky alebo
informácie od susedov a známych, je treba neodkladne podať informáciu na
obecnú políciu číslo telefónu: priama linka 45258308, mobilný telefón
0918992222, alebo na linku 158.
OÚ
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Pozor na požiare!
Najvyššiu požiarovosť v uplynulom roku 2007
v Slovenskej republike zaznamenal rezort poľnohospodárstva, kde vzniklo 3 018 požiarov so škodou
53,3, mil. Sk, dve osoby boli usmrtené a 7 zranených.
V súvislosti so žatevnými prácami vzniklo celkove 335
požiarov s priamou škodou 15, 3 mil. Sk. Pri týchto
požiaroch bola jedna osoba usmrtená a dve osoby
zranené. Najviac vzniklo požiarov slamy na riadkoch
(238) a strniskách (5 mil. Sk). Ďalej bolo zaevidovaných 42 požiarov obilia na koreni, pri ktorých
škoda dosiahla výšku 4, 9 mil. Sk a 36 požiarov stohov so škodou 4,6 mil. Sk. V porovnaní s predchádzajúcim rokom 2006 sa počet požiarov zvýšil o 182
prípadov a priame škody sú tiež vyššie o 5 mil. Sk.
Počet usmrtených je vyšší o jeden prípad a počet zranených o dva prípady.
Na území okresov Pezinok a Senec, ktoré sú
v pôsobnosti Okresného riaditeľstva Hasičského a
záchranného zboru v Pezinku, vzniklo v tomto rezorte
spolu 98 požiarov s celkovou priamou škodou 1 447
500 Sk. V žatevnom období vzniklo spolu 5 požiarov
s celkovou priamou škodou 718 000 Sk. Požiar
s najvyššou škodou vznikol v katastri obce Kalinkovo,
okres Senec. Horelo obilie na koreni (cca 30 ha)
Poľnohospodárskemu družstvu Úsvit pri Dunaji
v Dunajskej Lužnej, príčinou vzniku požiaru bolo
zlomenie betónového stĺpa elektrického trakčného
vedenia následkom víchrice a jeho pád na obilie
v sprievode silného iskrenia. Vplyvom silného vetra
došlo k rýchlemu šíreniu požiaru. V katastri obce
Studené v okrese Senec vznikol požiar balíkovača
slamy, strniska a slamy na riadkoch patriacich Roľníckemu družstvu podielníkov v Moste pri Bratislave.
V súvislosti s ochranou úrody pred požiarmi by
mali poľnohospodári venovať zvýšenú pozornosť technickému stavu zberovej a pozberovej poľnohospodárskej techniky, skladovacích priestorov
určených na skladovanie obilia, slamy, sena a objemových krmovín a taktiež dodržiavať bezpečnostnú
vzdialenosť na umiestnenie stohov od iných objektov.
Veľmi častou príčinou vzniku požiarov v letnom
období sú neopatrné hry detí a mládeže so zápalkami
počas letných prázdnin a zakladanie ohňov
v prírode. Profesionálni hasiči sa touto cestou obracajú na rodičov detí, aby venovali zvýšenú pozornosť
svojim ratolestiam práve v tomto období. V tomto
čase častokrát bez dozoru dospelej osoby zapríčinili
práve deti svojimi nekontrolovanými hrami veľa
požiarov. Deti sú obzvlášť vystavené nebezpečenstvu
zranenia pri požiaroch.
Zodpovedným prístupom nás všetkých pomôžeme
uchrániť zdravie, ľudské životy a predchádzať
značným škodám na majetku svojom, prípadne svojich blízkych.
Profesionálni hasiči Okresného riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru v Pezinku vyzývajú
občanov, aby nefajčili a nepoužívali otvorený oheň
na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku
požiaru, v blízkosti stohov slamy a sena, lánov obilia,
suchých porastov a tiež v blízkosti lesa. Oheň je síce
dobrý sluha, ale zlý pán.
mjr. Ing. Eva Orlická
Okresné riaditeľstvo
Hasičského a záchranného zboru v Pezinku

Harmonogram
vývozu plastových
fliaš
v modrých vreciach a ostatných určených
plastov a papiera v priehľadných vreciach
na II. polrok 2008
Júl
August
September
Október
November
December

7.7.
4.8.
2.9.
6.10.
3.11.
1.12.

po
po
ut
po
po
po

21.7.
18.8.
22.9.
20.10
15.12.

po
po
po
po
po

V modrých vreciach sa zbierajú plastové
PET fľaše /fľaše od CocaColy, Fanty a
ďalších malinoviek, minerálok, od sýtených
nápojov atď./
V priehľadných vreciach sa zbierajú plastové obalové materiály ako igelitové tašky,
mikroténové vrecká, obaly z destilovanej
vody, octu, pracích prostriedkov spolu
s neznečisteným papierom ako napr. knihy,
časopisy, noviny, neznečistené papierové
a kartónové obaly atď. Nesmú sa ukladať
tetrapackové obaly, fľaše od olejov, polystyrén, rôzne kelímky od jogurtov, šalátov
a pod.
Nakoľko veľa občanov si pletie vrecia na
separovaný zber so smetnou nádobou na
zmesový komunálny odpad /napr. ukladajú
do nich použité plienky!/, upozorňujeme, že
vrecia, v ktorých bude uložený nevhodný
odpad, sa nevyvezú.
Ak domácnosti alebo podnikateľské subjekty vyložia na ulicu za účelom zberu aj viac
modrých a priehľadných vriec, na výmenu
dostanú vždy maximálne jedno modré
a jedno priehľadné vrece. Pri zvýšenej produkcii triedeného odpadu je potrené
zadovážiť si ďalšie vrecia na vlastné náklady, pričom musí byť dodržaná určená farba
- t. j. vrecia modrej farby a priehľadné vrecia.

Deň
Zeme – fajn ako vždy
Už od začiatku apríla sa v obci konali aktivity pri príležitosti Dňa Zeme. Tradične
prvými lastovičkami /alebo v tomto prípade rybičkami?/ boli naši rybári, ktorí vyčistili
a upravovali okolie miestnej štrkovky. A potom to už išlo jedno za druhým.
Najmenší ochrancovia prírody – deti z materskej školy si pripravili vydarený program
k tejto tematike a vlastnoručne si každá trieda za pomoci uja školníka a pani učiteliek
vysadila svoj stromček. Mnohí z dospelých by si z malých záhradníkov mohli vziať vzor
v kvalite narábania s lopatou.
Ťažší kaliber nasadila „péteeška“. Čakala ich neuveriteľne znečistená panelová cesta na
odbočke z cesty na Novú Dedinku smerom k čerpačke. Za pomoci techniky sa tam
naplnilo odpadom z čiernej skládky 5 veľkoobjemových kontajnerov, čo je cca 6 ton.
A vy všetci, ktorí ste tam odpad vyniesli – ste spokojní ? My ostatní sa totiž na to
skladáme. V máji petešáci ešte oprášili staré dobré hrable a pripravili podklad na výsadbu v lokalite Žabák.
Dôchodcovia z Klubu dôchodcov a členovia OZ Nádej skutočne v hojnom počte, ako
vždy vzorní a dochvíľni, starostlivo
vyupratovali miestny cintorín.
Aj lavičky dostali nový náter, o ktorý
sa ešte predtým postarali štyria študenti z vyššieuvedenej strednej
školy.
Ukončili to žiaci základnej školy,
ktorí si vyčistili areál školy a na
I. aj II. stupni pripravili vydarené výtvarné práce vrátane zaujímavého
projektu k tematike životného
prostredia a krásne vymaľovali
autobusovú zastávku na Dukelskej
ulici.
Vlastne, to nie je správny výraz,
že ukončili... Nikdy to neukončite. Aj
o vás sa spieva v jednej aktuálnej pesničke, že nad svetlom môže vyhrať tma, až keď
nebude ľudí. Vy všetci ste kúsok tej tmy odstránili. Ďakujeme vám.
ŽP OcÚ Bernolákovo

Pokračujeme ďalej –
bagrovanie Čiernej vody
I v tomto roku sa úspešne skončila snaha vedenia obce Bernolákovo o získanie financií
z Environmentálneho fondu. Rozhodnutím Ministerstva životného prostredia SR o pridelení
2.000.000,- Sk z požadovaných 2.800.000 Sk tak obec získala finančné prostriedky na
sprietočnenie a vyčistenie koryta toku potoka Čierna voda od konca zastavanej časti
Potočnej ulice až po kataster Novej Dedinky. Obec je viazaná podmienkou, že na tento
projekt uhradí náklady vo výške 5 % uvedenej ceny, čo predstavuje 100.000,- Sk. V rámci
nedeľných prechádzok možno bude zaujímavé pre občanov prejsť sa popri toku v lokalite,
ktorá sa bude upravovať /aj keď na mnohých častiach toku to, žiaľ, v súčasnej dobe bude
viac ako obtiažne/, aby tak mohli vidieť terajší pomerne žalostný stav tohto úseku
a porovnať ho s jeho výslednou podobou po úprave. Informácie o realizácii tohto projektu
prinesie najbližšie číslo Bernoláka.
ŽP OcÚ Bernolákovo

STaLO Sa

• V mesiaci máji obec začala budovať vychádzkový chodník pre peších na Topoľovom rade popri potoku Čierna
voda od mosta na Trnavskej ulici v smere k čističke
odpadových vôd.

• Ďalej pokračuje rekultivácia lokality Žabák, kde sa v prvej etape vysadili
mladé dreviny i trávový porast a tzv. pevnina je už spojená s ostrovom novou
lávkou. V tomto roku nás v tejto lokalite čaká ešte ďalšia výsadba, osadenie
lavičiek a detských preliezok, ako aj úprava ostrova, na ktorom sa v budúcnosti plánuje aj uskutočnenie niektorých kultúrnych podujatí.
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STaLO Sa

Malý princ
Po mimoriadne úspešných premiérach detského muzikálu Malý princ nasledoval
obrovský dopyt po ďalších predstaveniach v Bernolákove. Veľmi rýchlo sa rozchýrilo,
že na pôde kultúrneho domu vznikol titul, ktorý má veľkú umeleckú aj ľudskú hodnotu.
Následne boli v Bernolákove odohrané ďalšie reprízy a muzikál malo možnosť vidieť a
prežiť viac ako 1000 divákov. Aj po uvedení repríz prichádzali e-maily a telefonáty s požiadavkami na ďalšie uvedenie v Bernolákove a samozrejme aj v ďalších mestách. Vzhľadom
k obmedzenej kapacite kultúrneho domu i nutnosti ďalšej prevádzky tejto inštitúcie nie je
možné v súčasnosti uvedenie ďalších repríz, čím sa chce produkcia muzikálu ospravedlniť
tým, ktorí nemali možnosť tento titul vzhliadnuť. V Bernolákove je pravdepodobné
odohranie Malého princa v jesenných mesiacoch.
Reakcie nielen bežných divákov, ale aj viacerých odborníkov, profesionálnych
kritikov, ľudí z umeleckého sveta, vyzývajú realizačný tím k uvádzaniu muzikálu
aj na iných scénach. Vyzývajú ku konfrontácii malého bernolákovského
amatérskeho projektu s veľkým profesionálnym, dnes silno komerčným
umeleckým svetom. Táto konfrontácia by mimoriadne pozitívne zviditeľnila nielen tvorcov, interpretov a realizátorov, ale najmä obec Bernolákovo, na pôde
ktorej toto, podľa slov drvivej väčšiny divákov, profesionálne zvládnuté multižánrové divadlo vzniklo. Preto
v najbližších dňoch produkcia rokuje
s kultúrnymi centrami a divadlami
v Bratislave a ďalších mestách. Pre prípadných záujemcov uvádzame termíny
a miesta predstavení na mesiac jún.
15.6. je možné Malého princa vidieť
v Bratislave v DK Lúky. 22. 6. v KC
Pezinok. Ďalšie predstavenia by sa mali
realizovať v jesenných mesiacoch.
Konkrétne termíny budú publikované na
stránkach www.bernolakovo.sk a v septembrovom vydaní časopisu Bernolák.
Viaceré renomované časopisy
v odborných recenziách ocenili umeleckú hodnotu projektu. Odborníci i bežní diváci
vysoko hodnotili spracovanie témy, výbornú hudbu, krásne a určite nie plytké texty, nápaditú choreografiu, výpravu, bohatú výtvarnú stránku vrátane projekcie a efektných svetiel.
Mimoriadne vysoko boli hodnotené výkony mladých
interpretov, ktoré boli ocenené neobvyklým desaťminútovým búrlivým aplauzom v stoji na takmer všetkých
doposiaľ uvedených predstaveniach. O tom, že muzikál
splnil poslanie, niet pochýb. Základná myšlienka
Malého princa, ktorá núti diváka k zamysleniu,
zasiahla mnohé ľudské srdcia a zároveň otvorila pomyselné brány mladým bernolákovským interpretom do
sveta.
P.Q.
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Poďakovanie za
spoluprácu
Touto cestou sa autori, interpreti
a realizačný tím detského
muzikálu Malý princ chcú
poďakovať všetkým,
ktorí pomohli pri jeho realizácii.
Ďakujeme nasledujúcim
subjektom a osobám:
• obci Bernolákovo-hlavnému
garantovi projektu, menovite
starostovi obce pánovi Ľubomírovi
Poórovi a zástupcovi starostu
pánovi Stanislavovi Bečicovi
• Stredoeurópskej nadácii CEFhlavnému partnerovi projektu,
menovite pani Kristíne Vandovej
ďalej sponzorom:
• spoločnosti Grunt, a.s.menovite pánovi Jánovi Dobešovi
• spoločnosti AL-KO Kober, s.r.o.
– pánovi Jozefovi Zigovi
• spoločnosti Pro-Ovo, a.s.
- pánovi Igorovi Moravčíkovi
• spoločnosti Svarogo-Kovbyt ,
s.r.o. - manželom Milanovi a Soni
Kútyovým
• spoločnosti Eba, s.r.o.
– pánovi Alexandrovi Beljajevovi
• spoločnosti DAS-PRO Group,
s.r.o. - pánovi Jurajovi Senášimu
• pani poslankyni Helene Černayovej
• spoločnosti LUMA - pani
Izabele Bangovej za grafické spracovanie tlačových materiálov
• spoločnosti Media tech, s.r.o.
– pánovi Gabrielovi Suchému za
poskytnutie ozvučovacej techniky
mediálnym partnerom:
• časopisu Život
• Slovenskej televízii
• Rádiu Regina
• časopisu Bernolák
Ďakujeme rodičom a najbližším
príbuzným interpretov účinkujúcich v tomto rozsiahlom projekte.
V mene realizačného tímu
Peter Quarda
producent projektu

KONKURZ
do detského muzikálu
Produkcia úspešného detského
muzikálu Malý princ vypisuje
doplňujúci konkurz pre deti od
8 do 15 rokov. Záujemcovia,
ktorí majú možnosť zúčastniť
sa prázdninového nácvikového
sústredenia (v termíne od
14.8.do 27.8.), sa môžu
pri-hlásiť v kultúrnom dome
14.8.2008 od 13:00 do 17:00
hod. Info na t.č. 45993922
alebo kultura@bernolakovo.sk

Malý princ v Bernolákove
Kto z nás by nepoznal čarovnú rozprávku o podstatných veciach života. Knižka Antoina de Saint Exupéryho očarila aj tvorcov pôvodného detského muzikálu, ktorý mal nedávno v Bernolákove premiéru. Diváci, ktorí naplnili sálu,
úprimne tlieskali malým umelcom a ak ste medzi divákmi náhodou neboli, nenechajte si ujsť najbližšiu príležitosť.
Verím, že ešte bude, lebo jeho tvorcom sa naozaj podarilo dielo, ktoré si zaslúži dlhý život.
Hovorí sa, že každý začiatok chráni kúzlo, ktoré spôsobí, že úprimní nezahynú. Uviesť na scénu bernolákovského
kultúrneho domu tento muzikál bol skvelý čin. Náročnosť takéhoto projektu ocení asi len odborník, lebo v tomto
prípade nešlo iba o jeho naštudovanie, čo je zložitá vec, ale aj o dramatickú prípravu, vrátane libreta a pôvodnej
hudby, vytvorenej špeciálne pre potreby projektu.
Právom môžu byť hrdí všetci zúčastnení. Takmer na kolene, s amatérskymi detskými hercami – našimi deťmi,
ktorými by sme boli nadšení, aj keby boli úplne zlé – vykúzlili predstavenie, ktoré si nárokuje profesionálny meter.
Veľmi dobrá náznaková scéna s účelným a vtipným využívaním zadnej projekcie, dobré kostýmy, spevácke výkony
na úrovni, herecké – priznávame, tak trochu amatérske, tanečné choreograficky dobré, v realizácii občas výborné,
občas (naše detičky) slabšie, samotné libreto možno miestami zdĺhavé (autorka libreta a scenára a zároveň
režisérka akoby si netrúfla spoľahnúť sa na výpovednú silu piesne, jej obsah vždy najprv textovo pripravila),
hudobná zložka výborná. Samotné dielo – muzikál Malý princ – je kvalitným svojbytným dramatickým spracovaním Exupéryho predlohy a má všetky predpoklady nastúpiť svoju cestu po ďalších divadelných scénach.
Ale to, čo sme videli v bernolákovskom kultúrnom dome, má navyše ešte neopakovateľný rozmer vloženého úsilia
a srdca. Autori a organizátori, aj vďaka podpore, ktorú nachádzajú vo vedení obce, vychovávajú
z bernolákovských detí možno budúce herecké talenty, možno milovníkov divadla či drámy, v každom prípade
však ľudí, ktorí vedia, že za každým výsledkom je veľa práce a z ktorých rozhodne raz vyrastú kultúrni ľudia – vo
všetkých zmysloch tohto spojenia. Z tohto hľadiska je práca bernolákovského tímu obdivuhodná a neoceniteľná.
Bravo!

Mgr. Marína Terenová

MALÝ PRINC – VEĽKÝ PROJEKT
Rozprávka pre dospelých v Bernolákove
"...Hľadám priateľov. Čo znamená skrotiť? - Je to už
takmer zabudnutá vec, - povedala líška. - Znamená to
vytvoriť putá.
- Vytvoriť putá?
- Pravdaže - povedala líška. - Ty si pre mňa zatiaľ len
malý chlapec podobný stotisícom malých chlapcov.
A nepotrebujem Ťa. A ani Ty ma nepotrebuješ. Ja som
pre teba líška podobná stotisícom líšok. No ak si ma
skrotíš, budeme jeden druhého potrebovať. Budeš pre
mňa jediný na svete. Ja budem pre teba jediná na
svete...
- Začínam rozumieť, - povedal Malý princ. - Jestvuje
jedna kvetina... myslím, že si ma skrotila..."
(Antoine de Saint-Exupéry: Malý princ)
Aké sú možnosti umeleckého vyžitia v malých
mestečkách a obciach? Keď nerátame občasnú produkciu upadajúcich kín, ešte zriedkavejšiu a kolísavú
tvorbu ochotníckych divadiel a príležitostné hosťovania prevažne zábavných telies, zistíme, že takmer
nulové.
O to viac sa každý nový kvalitný a pôvodný projekt,
vytvorený a prezentovaný na pôde miestnych
kultúrnych domov, vníma ako významný počin.
Jedným z takýchto počinov je muzikál Malý princ
v Bernolákove. Interpretmi sú prevažne deti vo veku od
siedmich do pätnástich rokov – vďaka svetoznámej
a zároveň sofistikovanej predlohe však dáva možnosť
na umelecké vyžitie rovnako deťom ako ich rodičom.
Producent muzikálu si spolu s autormi vytýčili jasný
zámer – pomocou scén, obrazov, pohybu a piesní
vyabstrahovať z Exupéryho knihy hlboké humanistické
posolstvo. „Hodnoty“ moderného sveta (ovládanie
prírody, egocentrizmus, racionalizmus, materializmus,
preteky s časom...) konfrontujú s nevinnosťou
rozprávkového hrdinu, ktorý vidí vážnosť a dôležitosť
v niečom inom: v hodnotách „srdca“, v priateľstve,
láske. V úlohe rozprávača je letec alias Exupéry,
hlavným hrdinom je Malý princ, ktorý detským
pohľadom objavuje základné životné hodnoty pri stretnutiach s kľúčovými postavami diela: letcom, ružou,
úradníkom, hadom, líškou atď.
Hudba mladého autora, študenta Konzervatória
Mariána Zavarského mala epický rozmer, obraznosť
i poetiku. Silnými a rozpoznateľnými motívmi určovala

charakter jednotlivým postavám, prostrediam a celým
obrazom. Dala možnosť vyniknúť spevákom, ktorých
výkony možno označiť za profesionálne a presvedčivé.
Choreografka mala ťažkú úlohu – vytvoriť tanečné variácie pre interpretov veľmi rozdielnej technickej
úrovne. Zhostila sa jej však vynikajúco, s heslom
„menej je viac“ dokázala vyjadriť široký potenciál emócií, navodiť silnú atmosféru, dať piesňam správny
muzikálový ráz. Chýbajúcu tanečnú techniku
nahrádzala často vtipným nápadom, ako to bolo v prípade výborne vystavanej i zahranej myšky, mafiánov
s čiernymi okuliarmi, opilca, atď. Väčší priestor na
tanec dostala interpretka Ruže, ktorá ho maximálne
využila. Rovnako sugestívne pôsobili obrazy a kreácie
Hada. Réžia bola silným „tmelom“, ktorému sa podarilo spojiť tanečný, herecký a spevácky potenciál
rôznorodej kvality do kompaktného a výtvarne silného
tvaru.
Bernolákovský muzikál Malý princ nie je z hľadiska
výkonov, výtvarného a hudobného riešenia o dokonalosti. O to zrejme realizátorom, ktorí išli do projektu
s vedomím, že podmienky nebudú ani zďaleka
dostačujúce, ani nešlo. To, čo odlišuje túto inscenáciu
od iných, je – napriek neprofesionálnym podmienkam
– profesionálne nasadenie a prístup ako aj jasná
a umelecky hodnotná vízia.
Realizátorom sa podarilo vytvoriť inscenáciu, ktorá
nemoralizuje, ale hodnotnou divadelnou formou podáva návod, ako sa na zložitej ceste z detstva do
dospelosti stať zodpovednejším a realistickejším
a nestratiť pritom detskú naivitu a nevinnosť, fantáziu
a zmysel pre skutočné hodnoty.
Antoine de Saint-Exupéry: Malý princ
Hudba: Marián Zavarský
Choreografia: Michaela Motlochová
Réžia: Ľudmila Hrdináková
Účinkujú: Malý princ: Mária Gašparovičová/Mária
Halpertová, Letec: Peter Kolarovič, Had: Lucia
Kancírová, Ruža: Dominika Conortová, Fatamorgána:
Tatiana Danková, Líška/Zemepisec: Michaela
Antoniová, Narcis: Andrea Vlčeková, Biznisman:
Tomáš Antoni, Opilec: Miroslav Nagy, Myší kráľ:
Veronika Donáthová, Malá myš : Tamara Trubačová a
deti zo ZŠ v Bernolákove
Premiéra: 26. apríl 2008, Kultúrny dom Bernolákovo
EVA GAJDOŠOVá – divadelný teoretik
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Krajská prehliadka programov ZPOZ
Dňa 22. apríla tohto roka sa v našej obci konala krajská prehliadka programov Zborov pre občianske záležitosti. Je veľmi smutné, že okrem domáceho
kolektívu z Bernolákova pozvanie na prehliadku využil iba kolektív Zboru pre
občianske záležitosti z Blatného, hoci pozvánky na prehliadku boli poslané 34
kolektívom. Kolektív z Blatného vystúpil na prehliadke s občianskym obradom uzavretia manželstva. Domáci kolektív sa predstavil slávnostným zápisom do pamätnej knihy obce pri príležitosti jubilejného sobáša – striebornej svadby.
Odborná komisia sa zhodla na tom, že bernolákovský kolektív bude náš kraj
reprezentovať na celoslovenskej prehliadke programov ZPOZ v Bratislave. Boli
sme prekvapení, ale aj hrdí na to, že náš kolektív môže reprezentovať Bratislavský
kraj na celoslovenskom festivale vybratých programov ZPOZ.
M. Nagyová

Celoslovenský festival
vybratých programov ZPOZ
Dňa 22. mája tohto roku sa v Bratislave v Zichyho paláci konal
XV. festival vybratých programov ZPOZ pod názvom „Slávnosti
sŕdc“. 10 kolektívov, víťazov krajských prehliadok, potvrdilo opodstatnenosť existencie ZPOZ i potrebu a funkčnosť týchto festivalov.
Na festivale sa zúčastnili kolektívy: Gemerská Poloma, Štrba,
Bernolákovo, Belá – Dulice, Bojnice, Sása, Zlaté Moravce,
Topoľčianky a Poltár.

Benefičný koncert

Organizátorom podujatia bolo Združenie zborov pre občianske
záležitosti Človek – človeku v SR, ktoré už 17 rokov metodicky
pomáha odbornými prednáškami, príručkami, prehliadkami a festivalmi i osobným kontaktom kolektívom ZPOZ v snahe o rozmanitosť, ale predovšetkým o neustále zvyšovanie kvality občianskych
obradov a slávností.
Odborný seminár po skončení vystúpení jednotlivých kolektívov
a vyhodnotenie urobili členovia odbornej komisie. Z ich slov si
mohli účinkujúci skutočne vybrať užitočné rady, ponaučenia.
Hodnotili z oblasti stavby slova, hudobnej zložky, dramaturgie,
scenára a réžie, použitia rétoriky aj z hľadiska spoločenského
a diplomatického protokolu. Odborná komisia pri hodnotení
vyslovila názor o vzostupnej tendencii programov a účinkujúcich
prirovnávala k profesionálom. Na záver festivalu si všetky kolektívy
prevzali ocenenia a prijali poďakovanie za dosiahnuté výsledky.
Podujatie v Bratislave ukázalo krásu slávností, ukázalo nové
možnosti, poučilo, povznieslo na duchu. Festival mal nesúťažný
charakter, napriek tomu mal pocit víťazstva každý zo zúčastnených kolektívov.
ZPOZ Človek – človeku Bernolákovo na celoslovenskom festivale reprezentoval vystúpením „Jubilejný strieborný sobáš“.
Účinkujúci si získali sympatie aj pri hodnotení odbornej poroty,
ktorá neurčovala poradie jednotlivých kolektívov, ale len posudzovala obsahové, technické a umelecké vystúpenie.
M. Nagyová

POĎAKOVANiE

Vážený učiteľský zbor ZUŠ v Bernolákove.
Dovoľte mi, aby som Vám v mene všetkých Vašich žiakov i Združenia rodičov a priateľov školy
Dňa 15.marca 2008 sa v našom
poďakovala za Vašu činnosť a z nej vyplývajúce aktivity, ako i tento Benefičný koncert
kultúrnom dome uskutočnil Benefičný
s veľkým umeleckým zážitkom a humánnym charakterom.
koncert.
Vážime si Vás pedagógov!
Mali sme možnosť - po dlhšej dobe Každý z nás vie, aká je práca s deťmi náročná, koľko trpezlivosti, kreativity a hlavne toho
vypočuť si krásne skladby a slová
správneho psychologického prístupu musíte vyvinúť pre dosiahnutie želaného výsledku.
v podaní našich učiteľov základnej
Rovnako si uvedomujeme, ako ovplyvňuje a formuje vážna hudba MYSLENiE i VNÍMANiE
umeleckej školy – PhDr. Jána Holičku,
našich detí.... Ako táto "pozitívna droga" obohacuje ich duševné JA.
p. učiteliek : Jarmily Boškovej, Eugénie
Vďaka Vašej existencii máme kultúrne podujatia v našej obci obohatené o koncertné vySklenkovej, Zlatice Šatkovej, Daniely
stúpenia, a teda i možnosť (pre časovo zaneprázdnených rodičov, či obyvateľov
Novákovej, Mgr. Lucie Boškovej,
Mgr. art. Martina Ťažkého a ich hostí - Bernolákova vôbec) vypočuť si tento druh hudby bez cestovania do okolitých miest. Naopak,
vieme o účasti návštevníkov z okolitých miest či dedín na Vašich koncertoch.
Ferdinanda Dőmeho a Jany Jurčovej.
Myslím, že i pre naše deti, navštevujúce Dovolím si konštatovať, že Vaše koncerty získavajú úroveň bratislavských koncertov vážnej
ZUŠ, bolo zážitkom ocitnúť sa na chvíľu hudby.Na spomínanom Benefičnom koncerte ste nám poskytli veľký umelecký zážitok.
Zároveň chcem i všetkým na koncerte prítomným vyjadriť úprimnú vďaku za osobné či
v hľadisku v roli „skúšajúceho“........
finančné príspevky i za samotnú účasť na Benefičnom koncerte.
Obzvlášť chcem poďakovať p.u. Jarmile Boškovej, ktorá sa v prevažnej miere postarala
Výťažok z tohto koncertu bol poukázaný
svojím nápadom, tvorbou i zabezpečením nielen o tento koncert,ale aj o všetky doterajšie
na účet ZUŠ. Peniaze budú použité na
vystúpenia.
zvýšenie kvality úrovne vyučovania
Verím, že sa čoskoro stretneme na ďalšom podobnom kultúrnom podujatí.
(nákup pomôcok a vybavenia).
Hana Škulová
predsedníčka ZRPŠ pri ZUŠ v Bernolákove
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Vystúpenie spevokolu
Čeklisanky
„Aj vtedy, keď sa zjesenieva,
je veľa pekných záujmov,
keď ústami srdce hovorí a spieva,
pohoda všetkých je zárukou.”
Takéto myšlienky nás inšpirovali k tomu, aby sme
sa prihlásili do Prehliadky folklórnych súborov seniorov v Pezinku.
V spevokole Základnej umeleckej školy „Čeklisanky“je väčšia časť
seniorov. Vďaka našim mladším členkám, Danke Poórovej, Katke
Koporcovej, Zuzke Marikovičovej atď. máme záruku, že súbor
bude pracovať a rozvíjať sa aj v prípade zdravotných problémov
nás starších.
Silu zastaviť čas nemá, žiaľ, nikto z nás. Myšlienkami,
spomienkami či spevom sa však dokážeme vrátiť o dobrých pár
rokov späť. Pripomenúť mladšej generácii časť minulosti
Bernolákova. Preto som spolu s našou dirigentkou p. Eugéniou
Sklenkovou, načrela do starých kroník, pamätných kníh a
spevníkov našich starých mám a zostavila som hudobno-slovné
pásmo „Z histórie Čeklísa“. Pôvodné pásmo malo 45 minút, od
prvej zmienky o našej obci a prvej čeklískej ľudovej piesne až po
rok 1948, kedy bol Čeklís premenovaný na Bernolákovo. Na
prehliadku folklórnych súborov sme ho museli skrátiť na 20 minút,
na ďalšie vystúpenie iba na 10 minút. Určite si poviete, čo už
možno o histórii povedať za 10 minút. Za taký krátky čas približujeme hlavne piesne. Na spomínanej prehliadke sme u publika
zloženého z Modranov, Pezinčanov a ďalších obcí regiónu, zožali
veľký aplauz. Úspešné vystúpenie nám bude pripomínať „Diplom“
a krásny tanier z keramiky. Našou chybou bolo, že sme nevystupovali v krojoch ako všetci ostatní.
Týmto vystúpením sa nám podarilo oprášiť dávne časy
a prostredníctvom piesní a slov ich v plnej kráse oživiť.

Armádna
prehliadka
ZUČ
1.4. 2008 sa v Kultúrnom dome v Bernolákove uskutočnilo rozsiahle podujatie v spolupráci s Armádou Slovenskej republiky,
prehliadka záujmovo-umeleckej činnosti v slovenskej armáde.
Na podujatí sa predstavili jednotlivci, skupiny i súbory, ktoré
produkujú svoju umeleckú činnosť pod patronátom armády.
Pôsobivá bola aj metalová kapela Testpilot, folklórny súbor
Devín, country zoskupenie Pontoňáci, ale aj jednotlivci z radov
vojakov prekvapujúco bravúrne ovládajúcich svoje nástroje.
Ako hosť podujatia sa predstavila premiérovo na pôde
PQ
kultúrneho domu mladučká bernolákovská kapela TAB.

„ lebo piesne sú nesmrteľné,
prežijú mocnárov, žijú veky.
Sú múdrejšie nad archívy a bibliotéky.
Preto máme radi piesne naše.“
Terézia Varečková

Divadlo
Klauniky
z Brna
V nedeľu 16.3.2008
sme sa liečili
smiechom a ako tvrdia umelci z Brna,
„predlžovali sme si
život“. Predstavenie
Don Quijote de la
Ancha, ktoré 20
rokov zabávalo aj
skultúrňovalo takmer celú Európu, odohrali aj v Kultúrnom
dome v Bernolákove. Skvelá, vtipne didakticko-náučná
komédia posunula diváka do roly spolutvorcu tejto
literárnej klasiky. Tak sme sa stretli v hľadisku s Michaelom
Jacksonom, novým prezidentom, krásnou Dulcinellou či
Winnetuom. Diváci, ktorí boli vtiahnutí do deja, dostávali
nové mená a výstižné prezývky. Don Quijote bojoval
udatne s veternými mlynmi, Sancho, respektíve Anča,
dostatočne vysvetľoval ,,náročné výstupy“ profesora

Quijota. V celom predstavení bolo cítiť situačný humor spolutvorcu, svetoznámeho komika, režiséra a autora Bolka Polívku. Kultivovaná, vtipná
a príjemná zábava na predjarný podvečer, keď diváci odchádzali
z Kultúrneho domu
s úsmevmi na tvárach.
Divadlo Klauniky z Brna
odohralo toto predstavenie aj na druhý deň pre
žiakov ZŠ, ktorí sa taktiež s Donom Quijotom
radi zoznámili. Na tomto
predstavení Don Quijote
objavil Karkulku, Ramba,
slečnu talentovanú či
Modroočku. Divadlo
Klauniky bolo skutočným
spestrením jarnej
ponuky kultúrneho
života v Bernolákove.
PQ
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Súťaž vo varení gulášu
a fazuľovice

Stavanie mája
V predvečer prvého mája sa na priestranstve pred kultúrnym
domom konala tradičná slávnosť spojená s postavením symbolického stromu - MáJA. Pred kultúrnym domom sa zišlo množstvo
zvedavcov, ktorí sa prišli pozrieť na túto slávnosť. Na priestranstve
vyhrávala dychová hudba Vajnoranka. Kultúrny program spestrili
svojimi vystúpeniami deti z folklórneho súboru Stromček. Nielenže
zaspievali, zatancovali, ale aj pomohli s výzdobou venca a za
spevu, v zmysle tradícií dievčatá priniesli veniec k pripravenému
ozaj mohutnému a urastenému stromu. Ten potom pracovníci
obecného úradu s pomocou žeriava vztýčili. Počas tejto malej
slávnosti sa podávalo aj biele vínko a celkove panovala aj vďaka
príjemnému počasiu skutočne predmájová nálada.
Pri dychovej hudbe kapely
Vajnoranka väčšina
návštevníkov zotrvala až do
tmy. Počas celého mesiaca
mája sa Bernolákovo môže
pýšiť naozaj krásnym
veľkým MáJOM, ktorý obci
venovala p. Jajcaiová zo
Svätoplukovej ulice, za čo
jej touto cestou ďakujeme.
PQ

11. ročník
maratónu
v aerobiku
V sobotu 10.5.2008 sa šnúra bernolákovských maratónov v aerobiku prehupla do druhej desiatky. V kultúrnom dome
v Bernolákove, na pozvanie ŠK Vatek –
oddiel aerobiku, stretli sa priaznivci
i vyznávači tohto príťažlivého športu.
Počas 11. ročníka si prišlo na 4 hodiny
zacvičiť 28 súťažiacich, z toho 24 maratón
dokončilo. Cvičilo sa 50 minút s 10-minútovými prestávkami pod vedením výborných cvičiteliek, akými sú K. Kocková
z Fitnes centra Senec, A. Šusteková z NTC
Bratislava, K. Dúbravická a D. Polčíková
z A-fit Bratislava.
Celý priebeh, techniku cvičenia, výdrž,
celkový dojem ako aj radosť z cvičenia
hodnotila porota v zložení M. Pálová –
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Ani tohtoročné Dni obce Bernolákovo sa nemohli zaobísť
bez tradičnej súťaže vo varení gulášu a fazuľovice .
Šikovné ruky kuchárov a ich pomocníkov sa pretekali v krájaní
mäsa, cibule, zeleniny, v príprave rôznych ingrediencií. Všetko
bolo treba pripraviť do odštartovania súťaže. Účasť nebola
rekordná, no chuť a radosť z varenia mali všetci súťažiaci. Okrem
zátrepky do fazuľovice sa patrilo dať „zásmažku“ aj do seba.
A to platilo aj pre „gulášistov“. Počas varenia ponúkali členovia
jednotlivých družstiev rôzne domáce špeciality ako kapustníky,
štrúdle, pagáčiky.
Do súťaže bolo prihlásených spolu 12 družstiev, z toho 9 varilo
guláš (SVAROGO, DASPRO GROUP, ELEKTROČAS, p. Cisár
a SeVoTeCH z Chorvátskeho Grobu, M. Frindrich, M. Trávniček,
K. Gál a M. Šmihla) a 3 fazuľovicu (Klub dôchodcov Bernolákovo,
Organizácia zdravotne postihnutých „Nádej“ a M. Frindrich).
Ťažko bolo vybrať z dobrého to najlepšie. V prvom rade bola
hodnotená vizáž jedla, pretože „musí padnúť do oka“. Potom prišlo aj k samotnej ochutnávke. Tu sa potvrdilo pravidlo: sto ľudí –
sto chutí. Niekomu chutilo štipľavé, nasladlé, ostré, husté či
priezračné. Každý člen poroty udeľoval body od jedného do troch
tomu jedlu, ktoré mu najviac chutilo. Štvorčlenná porota pod
vedením skúseného pána Švantnera, ktorý je majiteľom viacerých
renomovaných reštaurácií v Bratislave, vybrala troch najlepších
v oboch kategóriách. Výsledky súťaže vo varení:
Guláš: 1. družstvo Milana Kútyho (15 b.), 2. družstvo Mariána
Frindricha (14 b.), 3. družstvo Karola Gála (12 b.)
Fazuľovica: 1. družstvo organizácia telesne postihnutých (18 b.)
2. družstvo klub dôchodcov (16 b.), 3. družstvo Mariana
Fridnricha (13 b.)
Menovaní boli ocenení vecnými cenami – smaltovanými kotlíkmi, ktoré do súťaže venovala pani Marta Malochová, a víno za
prvé miesta venoval Ervín Satúry.
Víťazmi však boli všetci zúčastnení súťažiaci, ktorí uprednostnili
túto zábavnú akciu pred domácim pohodlím. Každý z nich prispel
určitou sumou, ktorá vo výške 11.000,- Sk bude venovaná našim
malým športovcom a základnej škole.
H. Černayová

NTC Bratislava, K. Rakúsová a M. Frindrichová ŠK Vatek Bernolákovo. Hodnotenie,
najmä v kategórii nad 30 rokov, bolo
mimoriadne náročné, pretože prišlo veľa
dobre pripravených žien a dokonca aj
jeden muž. Poradným hlasom prispeli aj
cvičiteľky.
Tu sú výsledky : kategória do 30 rokov
1. miesto Zuzka Gabrišová - Lipt. Mikuláš,
2. miesto Lívia Melíšková - Senec,
3. miesto Miška Košálková - Senec,
kategória nad 30 rokov
1. miesto Mirka Marčeková - Trenčín,
2. miesto Danica Polčíková - Bernolákovo
3. miesto Dagmar Kamasová - Vráble
Zvláštna cena : Jozef Valent - Trnava
ŠK Vatek – oddiel aerobiku Bernolákovo
výborne reprezentovali Soňa Hanicová,
Mária Mikerová, Eva Mervová, Mária
Príkopská a Eva Tesárová, ktorých výkony
boli veľmi blízko k tým najlepším.
Tohtoročný maratón podporili
bernolákovskí sponzori: p. Heribanová –
kvetinárstvo, p. Horváth – ovocie, p. Já-

nošík, p. Jančula, p. Lisá – Lima, p. Popgeorgiev, p. Vigľašová – keramika, p. Unterländerová – potraviny a rod. Bošková
a Grúberová. Veľká vďaka patrí p.
Várošovi a firme Elektročas, ktorý okrem
finančného daru poskytol aj merač času
a teploty a zabezpečil hudobnú produkciu.
Podporili nás aj sponzori z Bratislavy:
firma Rajec, firma Haribo, firma SUP,
p. Strašifták a p. Mačica z Košút. Vďaka
patrí aj OcÚ Bernolákovo za poskytnutie
priestorov a finančnú podporu. Rovnako
chceme poďakovať všetkým divákom,
aj keď ich bolo menej ako po iné roky,
ktorí prišli povzbudzovať. Tešíme sa na
12. ročník a na vás všetkých, ktorým aerobik učaroval ako nám. Sme radi, že nadšenci z okolia a z Bratislavy hodnotia náš
maratón veľmi pozitívne a má už svoje
meno. Už teraz sa zaujímajú o nasledujúci
ročník.. Jediné, čo nás mrzí, tak ako po iné
roky, že domácich priaznivcov bolo ako
šafránu.
M. Frindrichová

37. ročník medzinárodného
turnaja vo volejbale v Berlíne

Volejbalový turnaj
v mixe Trnava 2008
Dňa 24.05.2008 sa opäť po roku zúčastnil náš volejbalový oddiel VATEK Bernolákovo turnaja zmiešaných
družstiev vo volejbale, už 14. ročníka Memoriálu
Dušana Svatého. Usporadúva ho TJ Elán Trnava,
ktorý sa na revanš zúčastňuje nášho turnaja.
Tento rok bolo zúčastnených 9 družstiev (Sereď, Galanta, Neviano z Talianska, Trnava pri Zlíne, Bernolákovo
a 4 družstvá z Trnavy).
Turnaj prebiehal nasledovne : Hralo sa v troch
skupinách po 3 družstvá. V skupine sme v prvom zápase
vyhrali so Soliďákmi z Trnavy, potom v tuhom boji s Nemocnicou Trnava, ktorá sa umiestňuje vždy na prvých
priečkach, sme podľahli 1:2. Tak sme sa prebojovali do
skupiny o 4.-6. miesto, vyhrali sme nad Galantou 2:1
a nad Valachmi z Trnavy pri Zlíne 2:0.
V celkovom poradí sme tak obsadili 4.miesto.
Umiestnenie družstiev : 1. STOCK Trnava, 2. Sereď
Juniori, 3. Nemocnica Trnava, 4. VATEK Bernolákovo,
5. Galanta, 6. Trnava pri Zlíne, 7. Neviano Taliansko,
8. Soliďáci Trnava, 9. TJ Elán Trnava
Celý turnaj prebehol v priateľskej atmosfére, čo svedčí
o tom, že šport utužuje nielen zdravie, ale aj medziľudské vzťahy.
Za športový klub Jana Bučeková

Po roku, ktorý neuveriteľne rýchlo ubehol, sme sa opäť zúčastnili volejbalového turnaja v Berlíne v dňoch 3. - 4. 5. 2008. Znovu sme sa stretli so
známymi z Nemecka a Švajčiarska, dokonca sme sa zoznámili s Jankom,
ktorý žije v Klingenthali pri českých hraniciach, ale korene po otcovi mu
siahajú až do Popradu pod Tatrami. Pricestovali sme v piatok ráno a po
ubytovaní v hoteli a po krátkom odpočinku sme poobede vyrazili do ulíc
Berlína. Cestovanie električkou, vlakom a nakoniec metrom bolo veľmi
zábavné, ale nakoniec sme dorazili do centra, kde sme si prezreli pamiatky. Večer sa konala grilovačka v klubovom areáli, kde sme sa zvítali
s Nemcami a pospomínali na spoločné zážitky.
Turnaj prebiehal 03.05.2008 v krásnej športovej hale. Mužský turnaj bol
rozdelený na dve skupiny po štyroch účastníkoch.
Ženský turnaj mal 5 zúčastnených družstiev, ktoré hrali každý s každým.
Ženský turnaj prebiehal nasledovne :
Naše dievčatá sa v prvom zápase stretli s domácim družstvom WSV 1
Berlín a zvíťazili 2:0. Ďalšie zápasy skončili nasledovne : Klingenthal –
Vatek 0:2, Tex Color Berlín – Vatek 1:2, Vatek - WSW 2:0. Tak sme turnaj
opäť dotiahli do víťazného konca.
Celkové poradie :
1. Vatek Bernolákovo, 2. Tex Color Berlín, 3. WSV 1 Berlín, 4. WSV 2 Berlín,
5. Klingenthal
Mužský turnaj prebehol nasledovne : Naši muži v skupine urputne bojovali
s každým svojím súperom. Hrali s domácim WSV 1 Berlín – Vatek 2:0,
Vatek – Güstrow 0:2, napokon sa im podarilo vyhrať nad Klingenthalom
2:1 a skončili v skupine na 3.mieste. Na záver bojovali s družstvom
Limmattal Švajčiarsko o piate miesto, kde vyhrali 2:1 .
Opäť sa v mužskom turnaji odohrali veľmi kvalitné zápasy a bolo sa na čo
pozerať. Večer sa konalo oceňovanie spolu s diskotékou, kde sme sa všetci
dobre zabavili a utužili získané kontakty. Veríme, že tento rok sa nášho turnaja v októbri zúčastnia aj priatelia z Limmattalu zo Švajčiarska.
Ďakujem všetkým zúčastneným, že pomohli reprezentovať Vatek
Bernolákovo ďaleko za hranicami a dali sme o nás vedieť, že aj v malej
dedinke na Slovensku sa dejú veľké veci.
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PRIPRaVuJEmE

Festival folk & country - Čeklíske echo V Bernolákove sa pripravuje ďalšia významná kultúrna udalosť. Mesiac po Dňoch obce
sa opäť zídeme v športovom areáli J. Popluhára na hudobnom festivale folk & country
hudby - Čeklíske echo - . Tento zatiaľ rozsahom malý, avšak zastúpením určite kvalitný
festival sa uskutoční v nedeľu 6. júla. Na koncertoch, ktoré začnú od 17. hodiny, sa
predstavia Bukasový masív, BG Time, Jednofázové kvasenie a kapela Harwestri.
Priaznivci dobrej country, folk a trampskej muziky sa majú na čo tešiť.
PQ

Občianske združenie BODKA
pozýva všetky prázdninujúce deti
na 3.ročník podujatia

BERNOLáKOVSKÝ ORIEŠOK
Tešíme sa na stretnutie s deťmi, ich rodičmi a rodinnými miláčikmi
pri rôznych hrách a súťažiach dňa 17.8.2008 o 16.00 v športovom areáli J. Popluhára.
E.A.

Káthmandu
v Bernolákove
Hlavné mesto Nepálu s približne 2 miliónmi obyvateľov je väčšinou hinduistického
vyznania, s malým zastúpením budhistov.
Prevažne hornaté terény sa striedajú
s úrodnými nížinami. Nádhernú scenériu
v pozadí tvoria mohutné hory Himaláje
a Mont Everest. Pohostinné obyvateľstvo
sa živí prevažne obrábaním pôdy, pestovaním ryže, jačmeňa a kukurice. V snahe
uchovať nezávislosť čelili anexiám Číny a
Anglicka v nie veľmi dávnej minulosti.
Izolácia znamenala spomalenie
hospodárskeho rastu. Zvýšená potreba
poľnohospodárskej pôdy zanechala kruté
stopy odlesňovania. Chudobná krajina,
duchom bohatí ľudia, vzácny živeľ nevzdania sa. Ak múdri a statoční ľudia sveta
rozhodli charitatívne prevádzkovať kliniku
v Káthmandu, vedeli, pre koho a prečo.
Všetka česť, človek!
V apríli tohto roku sme uskutočnili expedíciu do Nepálu s výrazným príspevkom na
prevádzku kliniky. Oprávnené je tvrdenie
o zložitom odovzdávaní skúsenosti a poznatkov.
Spomínam si na jednu zaujímavú
skúsenosť, naozajstný zážitok. Po večeroch
sme si i s lekármi kliniky pospevovali
pôvodné slovenské piesne a zrazu sa
k nám začali pripájať i domáci. Najviac im
učarovala pieseň PONDELOK DOMA NEBUDEM... Chtiac – nechtiac sme sa stali
učiteľmi spevu. Domáci zvládli text,
melódiu a v nej skryté šibalstvo.
Život v Nepále nám priblíži s umeleckým
citom pripravená výstava fotografií, ktorá
sa uskutoční od 28.6.2008 v Kultúrnom
dome v Bernolákove. Výstava v trvaní
1 týždňa bude spojená s prezentáciou
i predajom výrobkov domácich majstrov,
besedami a videoprojekciou o krajine,
ľuďoch i živote v Nepále. Nuž a neprísť?
PQ
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Vodní k Žiabroš Mrzutý ako jediný vlá dca
Čiernej vody v Bernolá kove
pozýva všetkých milovníkov vodá ckych športov
13.septembra /v sobotu/ o 14.00 hod.

na splavovanie Čiernej vody.
Podrobnosti o mieste vodáckeho stretnutia, o splavovaní o programe celého stretnutia
budú oznámené miestnym rozhlasom a prostredníctvom informačných letákov.
Vodník Žiabroš sľubuje veselý mokrý zážitok a teší sa na všetkých vodákov i divákov.
ŽP OcÚ

PODVOD v Bernolákove!
Nie nebojte sa, nejde o žiadnu podvodnícku kauzu. Ide o súboj slovenského humoristu
Milana Markoviča a českého hudobníka Honzu Nedvěda o slovenského poslucháča,
verejnú nahrávku nedeľného zábavníka PODVOD pre priaznivcov všetkých vekových
kategórií. Priaznivci českého pesničkára Honzu Nedvěda oceňujú Markovičov humor
a obdivovatelia Milana Markoviča sa potešili možnosti vidieť a počuť okrem humoristu
i známeho pesničkára, ktorý sa stal pre mnohých fanúšikov legendou. Stálym
spoluúčinkujúcim je i vychádzajúca nedvědovská hviezda, syn Františka Nedvěda, Vojta
Nedvěd. Okrem spomenutých účinkuje ako hosť ďalšia známa osobnosť v Kultúrnom
dome v Bernolákove 12. 9. 2008 o 19. hod.

O niekoľko dní zavŕší ZUŠ v Bernolákove druhý
školský rok svojej výchovno-vzdelávacej a umeleckej
činnosti. Obdobne ako v predchádzajúcom školskom
roku umelecké aktivity žiakov a učiteľov školy významnou mierou prispeli predovšetkým k rozvíjaniu
kultúrno-spoločenského života obce. Najmä ženský
spevácky zbor po vlaňajšom úspechu v Modre
reprezentoval Bernolákovo i mimo obce.
Dňa 12. 4. sa zúčastnil na I. roč. Prehliadky FS
seniorov Malokarpatského regiónu pod názvom
SLNKO V NáS v Pezinku a podieľal sa tiež na koncerte žiakov elokovaných tried v Bratislave.
Dramaturgia programu – spojenie piesní s historizujúcim textom o Bernolákove – je nesporne pozitívnym
a inšpirujúcim prínosom v kategórii výchovno – vzdelávacích programov. Kvantitatívne najproduktívnejší bol
hudobný odbor. Vzhľadom na zvýšený počet prijatých
žiakov na uvedený odbor bolo nutné angažovať dvoch
pedagógov na vedľajší pracovný úväzok. Žiaci
a pedagógovia účinkovali v tomto šk. r. na 11 koncertoch, z toho 1 bol venovaný vo forme výchovného koncertu deťom v materskej škole a 2 („vianočné“), poriadané vo veľkej sále DK, pre žiakov oboch stupňov
ZŠ. Vianočný program videlo vyše 500 návštevníkov.
V tomto šk.r. končia 2 žiačky štúdium na I. stupni
(elokovaná trieda ) a 1 žiačka na II. st. (bernolákovská
trieda). Absolventský koncert sa konal 18. 5.
v svadobnej sieni DK.
Záverečný koncert, v ktorom účinkovali i žiačky
literárno-dramatického odboru, sa konal 25. 5.
vo veľkej sále DK.Okrem koncertov organizovaných
ZUŠ sa pedagógovia a žiaci zúčastnili celkove na
14 kultúrno – spoločenských podujatiach v obci.
Považujem za potrebné uviesť i spoluúčasť žiakov
a pedagógov na príprave a realizácii pôvodného
muzikálu Malý princ. Takmer polovica účinkujúcich
boli žiaci ZUŠ – HO a na scénickej výprave mali svoj
podiel i žiaci VO. Z pedagógov spolupracovali
v umeleckom tíme Š. ábelová, ved. výtvarného odboru
a Z. Šatková, ved. speváckeho odd. Výsledky interpretačnej prípravy speváckeho odd. sa prejavili i na
18. ročníku celoslovenskej speváckej súťaže Slávik
Slovenska. V okresnom kole získala v 2. vekovej
kategórii 3. miesto Michaela Antoniová a v 3. vekovej
kategórii rovnaké miesto Tatiana Danková. ZUŠ má
zastúpenie i v odborných komisiách, v okresnom kole
v Ružinove i v krajskom kole je členom poroty autor
tohto príspevku. Výtvarný odbor je v počte žiakov
druhý v poradí. V októbri bola inštalovaná výstava
výtvarných prác žiakov v Metodicko – pedagogickom
centre v Bratislave, ktorá sa stretla s mimoriadnym
ohlasom u návštevníkov, predovšetkým učiteľov
výtvarnej výchovy na ZŠ.
Výsledky zvládnutia odborno – umeleckej prípravy
žiakov potvrdili na prijímacích pohovoroch na profesionálne štúdiá traja žiaci. Na scénografiu VŠMU
v Bratislave bol prijatý M. Heriban, na STU – fakulta
architektúry J. Hanic a na Združ. str. školu scénického
výtvarníctva – odbor animovaný film P. Horváth.
V súčasnosti pripravuje VO výstavu prác žiakov v priestoroch ZŠ a ZUŠ na Školskej ul. č. 1 v Bernolákove.
PhDr. Ján Holička – riaditeľ ZUŠ
tel. č. 45993507

Základná škola ďakuje
ZŠ je vďačná každému, kto nejakým spôsobom pomôže zveľadiť školu.
V tomto školskom roku sme na starej škole na dolnej chodbe
zrekonštruovali chlapčenské hygienické zariadenie i keď rekonštrukcia
nebola pôvodne plánovaná. Požiadali sme preto o sponzorské príspevky
rodičov žiakov na I. stupni. Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým,
ktorí materiálne alebo finančne prispeli.
Manželom Chromčákovým za bezplatnú montáž kazetového podhľadu,
úpravu omietky okolo okien v celkovej hodnote 36 400,- Sk
Manželom Tvaroškovým za dlažbu a obklady v hodnote 15 000,- Sk
Za finančné príspevky:
rodičom Poórovým - 5 000,- Sk,
rodičom Gabčovým - 4 000,- Sk,
rodičom Matulníkovým - 3 000,- Sk,
rodičom Čárskym - 2 000,- Sk,
rodičom Gerlachovským - 500,-Sk,
rodičom Oravcovým - 222,- Sk,
rodičom Homolovým 100,- Sk
Všetkým menovaným v mene chlapcov I. stupňa na dolnej chodbe ZŠ na
Školskej ulici ďakujeme i keď sme si mysleli, že finančný príspevok bude väčší.
Na ostatných nákladoch spojených s rekonštrukciou sa podieľal zriaďovateľ
Obecný úrad Bernolákovo v hodnote 70 000,- Sk a základná škola v hodnote
63 649,- Sk.
Ďalej by sme chceli poďakovať sponzorovi – predajni Bala /bývalá Družstevná
predajňa/ za sladkosti ako odmeny za nazbieraný papier do zberu pri viac ako
50 a 100 kg, pánovi Štefanovi Rajecovi za kopírovací papier, pánovi Jozefovi
Mravcovi za rôzne pochúťky pri mimoškolských akciách, PaedDr. G. Mačaiovej
za sponzorský príspevok - vstupenky a autobus do Aquaparku pre žiakov 8. A
triedy a 2. oddelenie ŠKD.
Ďakujeme aj ostatným nemenovaným sponzorom, ktorí akýmkoľvek spôsobom
pomáhajú škole. Tešíme sa na ich priazeň aj v budúcom školskom roku.
Mária Ondrušková

Golf na Základnej škole v
Bernolákove má budúcnosť !
24. mája 2008 sa žiaci športujúci v golfovom krúžku pod hlavičkou našej
základnej školy zúčastnili svojho prvého turnaja v celoslovenskej sérii, pod
názvom Junior Talent Tour. Turnaje organizuje AJGOS (Asociácia juniorských
golfistov Slovenska) a záštitu nad nimi prevzala Nadácia Silvie
Gašparovičovej. Matej Horváth, Ondrej Žůrek, Peter Šimon a Eva Žůrková
zvládli zahrať všetkých šesť jamiek. Body, ktoré získali, sa im započítajú
do celkového súčtu po ukončení turnajovej série.
Hanka Dzubáková a Jakub Liba zaznamenali už niekoľko úspechov na turnajoch nielen na Slovensku, ale aj v Maďarsku.
Za vedenie krúžku ďakujeme najmä pani Libovej a rodičom Hanky Dzubákovej
i všetkým ostatným, ktorí golfový krúžok podporujú.
-B-
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ZO ŽIVOTa ŠKOLY

Na záver druhého
školského roku

SLÁVNE OSOBNOSTI BERNÓLÁKOVa

Laco Déczi

Sú na svete ľudia, ktorí veľa dávajú a málo berú.
Ktorí sú hviezdami a pritom ostávajú na zemi.
Poznám takého. Medzi skutočné osobnosti, ktorej
korene sú vrastené do pôdy Bernolákova, je celosvetovo uznávaný hudobník Laco Déczi. 29. marca
oslávil okrúhle 70. jubileum, čo je vhodná príležitosť
pripomenúť obyvateľom jeho rodnej obce, kto vlastne
Laco Déczi je.
Tento vynikajúci hudobník, ktorý sa narodil
v Bernolákove, patrí medzi najznámejších džezových
hráčov na trúbku vo svete. Už počas strednej školy
hrával v niekoľkých amatérskych skupinách. V roku
1958 založil vlastnú skupinu- formáciu Danubia
Quintet. Začiatkom šesťdesiatych rokov, kedy sa
definitívne rozhodol venovať jazzu, sa presťahoval do
Prahy. Tam hrával v Jazzovom orchestri Čs. rozhlasu

i v divadle Rokoko. V roku 1966 dostal cenu
Československej jazzovej federácie za sólistickú činnosť. So svojím džezovým kombom Celula, ktoré
založil v r. 1967, slávil obrovské úspechy nielen
v Československu, ale aj v zahraničí. V kapele sa vystriedalo množstvo vynikajúcich hudobníkov, napríklad Laco Tropp, Svatopluk Košvanec, Josef Vejvoda,
Karel Růžička, Petr Král a mnohí ďalší. Laco Déczi
tvoril aj hudbu k filmom, ba vo filme známej režisérky
Věry Chytilovej –Kalamita, sa prezentoval aj v hereckej role. V osemdesiatych rokoch Laco Déczi odišiel
do kolísky džezu, do USA, kde pôsobil s mnohými
osobnosťami vychýrenej americkej džezovej školy.
Spolu so svojím synom Lacom Déczim mladším,
vynikajúcim bubeníkom, obnovil Jazz Cellulu. V roku
1990 bol natočený životopisný film o Lacovi Déczim
,,Voľná noha,,. Hudobník sa dodnes živí hudbou a je
vyhľadávaným hráčom, ktorý účinkoval s rôznymi svetovými, špičkovými džezmenmi. Dvakrát za rok vyráža
so svojou kapelou Cellula New York na európske
turné a zastaví sa aj na Slovensku. 15. mája odohral
v klube Za zrkadlom koncert, ktorý bol vyvrcholením
jeho Česko-slovenského turné pri príležitosti jeho
70. narodenín. Lacovi Déczimu v mene rodnej obce
prajeme pri príležitosti jeho okrúhleho jubilea veľa
zdravia, spokojnosti a samozrejme, trúbku plnú
hudobných nápadov.

Springboards of Foster home
Nádej in Bernolákovo
Dňa 7. marca 2008 bola podpísaná Zmluva o
poskytnutí nenávratného finančného príspevku
z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho
finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, medzi Úradom vlády
SR a Detským domovom Nádej v Bernolákove.
Tým sa oficiálne začala realizácia projektu
Odrazové mostíky Detského domova NáDEJ v Bernolákove.
(O samotnej príprave projektu sme vás informovali v jednom
z minulých čísel časopisu Bernolák).
AKO SA ZRODIL PROJEKT:
V decembri 2005 Národný kontaktný bod (Úrad vlády SR) vyhlásil
v rámci Nórskeho finančného mechanizmu a finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) výzvu na predkladanie žiadostí o individuálne projekty v prioritných oblastiach.
Oblasti sa týkali širokého spektra spoločenského života od
ochrany životného prostredia, podpory trvalo udržateľného rozvoja, zachovania európskeho kultúrneho dedičstva, rozvoja ľudských
zdrojov, posilnenia súdnictva, regionálnej politiky a cezhraničných
aktivít až po výskum. Jednou z priorít bolo aj – Zdravie a
starostlivosť o deti - transformácia detských domovov na domovy
rodinného typu.
Práve táto výzva na predloženie projektov spojila ľudí,
dobrovoľníkov, ktorí v detskom domove organizovali časť
voľnočasových aktivít a dovtedy len „vymýšľali a nacvičovali
vystúpenia detí“. Rozhodli sa nielen o svojich nápadoch a predstavách hovoriť, ale ich dať aj na papier. Pochopenie a podpora
zo strany riaditeľa detského domova Mgr. Jána Kuzára umožnili
pracovať dobrovoľníkom, ale aj profesionálom na projekte a ten
bol úspešne spracovaný.

Peter Quarda

Redakčná rada sa
rozhodla zaviesť
rubriku slávnych osobností Bernolákova,
ktorí sa svojou činnosťou preslávili v
rôznych oblastiach
(kultúra, šport, veda,
technika...).
Vážení čitatelia,
ak máte informácie
o takýchto osobnostiach, prosíme o
príspevky, ktorými
pomôžete zviditeľniť
významných
bernolákovských
rodákov a obohatiť
tým históriu našej
obce.

Odrazové mostíky Detského
domova Nádej v Bernolákove
Roky 2006 a 2007 boli pre nás rokmi čakania.
Projekt prešiel procesom vyhodnotenia, schválenia.
V marci 2008 prišlo k podpísaniu zmluvy a projekt začína svoju realizačnú etapu.
Projekt má niekoľko častí, ktoré na seba nadväzujú, postupne sa skladajú do celku. Preto aj
názov „Odrazové mostíky“ je názvom, ktorý naše aktivity najlepšie
charakterizuje.
Ide o vytvorenie takého priestoru, ktorý poskytne odrazenie sa do
života deťom s nariadenou ústavnou starostlivosťou. Priestoru nie
fiktívneho, ale priestoru v podobe dvoch rodinných domov a vybudovanie (zrekonštruovanie) bytu v priestore Detského domova
Nádej.
Zrekonštruovaný byt bude slúžiť pre prácu s biologickou rodinou,
alebo rodinou, ktorá sa rozhodla pre náhradnú rodinnú
starostlivosť. Vytvorí sa tak priestor pre nerušené nadväzovanie
vzťahov medzi rodičmi a deťmi, ktoré následne opustia detský
domov. Odrazia sa do života, do svojej pôvodnej alebo novej
rodiny.
Jeden z domov bude poskytovať priestor pre mladých dospelých chlapcov, ktorí sa v ňom pripravia na život v realite všedného života. V minulosti detský domov v spolupráci s obcou realizoval
obdobný projekt pre dievčatá v priestore Domu sociálnych bytov
v Bernolákove. Žiaľ, tento projekt skončil. Zo strany obce neprišlo
k predĺženiu nájomnej zmluvy na byt. Ani jedno dievča, ktoré bolo
do projektu zapojené, v živote nezlyhalo. Niektoré sa už
osamostatnili, z iných sú úspešné študentky, niektoré pracujú.
Skúsenosti s týmto projektom sa v rámci realizácie projektu
Odrazové mostíky presunú do domu, ktorý bude zakúpený
a zrekonštruovaný. Dievčatá nahradia chlapci.
dokončenie na ďalšej strane
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dokončenie z predchádzajúcej strany

Za projektový tím Iva Pipíšková

Knižky a deti
Napriek počítačovo- televíznej
dobe, obrovskému informačnému a technologickému očareniu
kniha ostáva, chvalabohu, žiť.
Kniha, ktorá umocňuje fantáziu,
poskytuje rozhľad, je zdrojom
poučenia, rozptýlenia, vytvárania
slovnej zásoby. Kniha je neprekonaným médiom, dokáže
prechádzať z generácie na generáciu. Čítanie kníh má atmosféru a zušľachťuje ľudského
ducha. Keď rodič venuje pár
minút pred spaním svojmu dieťaťu a prečíta mu krátku rozprávku, možno ani
nevie, aký obrovský dar dáva svojmu potomkovi.
Preto je mimoriadne dôležité ku knihe viesť deti od útleho veku. V bernolákovskej
knižnici pracuje na tom, aby sa deti dobre spoznali s knihou, Andrea Grebečiová.
Mnohí rodičia, ktorí si nevedia nájsť čas na knihu, nemajú možnosť alebo chuť
pestovať vo svojich deťoch kladný vzťah k literatúre, asi netušia, ako veľa pre nich
robí. V spolupráci s učiteľmi literatúry na škole organizuje pani Grebečiová
besedy, posedenia v knižnici, pri ktorých deti zoznamuje s knihami. V mnohých
prípadoch okúsia čaro literatúry a ožíva v nich trvalý záujem o knižky. Pani
Grebečivá pútavo a trpezlivo deťom vysvetľuje, čo kniha je, opíše im fungovanie
a zmysel knižnice, oboznamuje deti s niektorými literárnymi dielami primeranými
ich veku. Vychádza zo svojho osobného vzťahu k literatúre a v jej besedách to
skutočne cítiť. Je to úprimná snaha vybudovať v deťoch túžbu po poznaní.
Nie každý má pri pomerne vysokých cenách možnosť pravidelne knižky kupovať,
a preto obec financuje knižnicu. Je zjavné, že v Bernolákove sa nezanedbáva
rozhľad, vzdelanie detí a umožňuje sa im čítať knihy z obecnej knižnice bezplatne.
To je hodné mimoriadneho ocenenia. Veď všetci chceme, aby naše deti boli vzdelané, sčítané a rozhľadené. Aby nepovažovali literatúru a knihu za prežitok,
ale aby pochopili jej zušľachťovaciu a vzdelávaciu silu.
PQ

Radi by sme vám opäť
predstavili, čo je nové v Prístave
Centrum Prístav má za sebou takmer rok činnosti. Sme radi, že sa
postupne naozaj stáva miestom, kde môžu zmysluplne tráviť čas deti,
mládež a rodiny z Bernolákova. Našou túžbou je, aby bol Prístav
unikátnym miestom, kde sa ľudia môžu zastaviť, porozprávať sa
s priateľmi, naučiť sa niečo nové, zahrať si spoločenské hry, zašportovať si či len tak posedieť. Centrum je otvorené pre všetkých, bez
ohľadu na ich svetonázor.
Ak ste nás ešte nenavštívili, chceli by sme vám predstaviť aktivity,
ktoré v Prístave prebiehajú:
Klub mamičiek a detí „Koráb“. Klub je otvorený každý pondelok a
stredu od 9:30 do 12:00. V prípade pekného počasia je k dispozícii aj
trávnatá plocha s dreveným domčekom, hojdačkami, šmykľavkou a
pieskoviskom na hranie. Klub je miestom na nadväzovanie nových
kontaktov a priateľstiev hlavne pre mamičky na materskej dovolenke
a ich deti.
Klub mládeže K-7. K-7 je klub pre mladých ľudí z Bernolákova a okolia. Okrem pravidelných stretnutí a rôznych akcií sme rozbehli „hrací
klub“, na ktorom sa hrajú rôzne spoločenské hry.
Angličtina. V Prístave prebiehajú tiež kurzy angličtiny pre pokročilých
aj začiatočníkov, ktoré vedú manželia Don a Cherry Eade.
Čo sa týka nových aktivít, tešíme sa na leto, kedy môžeme využiť
pekné počasie a tráviť viac času vonku, zahrať si volejbal na
plážovom ihrisku a pod.
Úplne novou aktivitou je letný denný tábor pre deti, ktorý organizujeme v spolupráci so zborom Bratskej jednoty baptistov a organizáciou Word of life, ktorá má s tábormi dlhoročné skúsenosti. Súčasťou

tábora bude výuka angličtiny, ale aj šport a zdielanie viery. Tábor sa
uskutoční v dňoch 11. - 15. 8. 2008. Viac informácií a prihlášky
nájdete priamo v centre Prístav.
Naša vďaka patrí všetkým, ktorí pomohli s realizovaním projektu
Prístav: cirkevnému zboru BJB Bernolákovo, ktorý nám poskytol
priestory centra; firme Kapp, ktorá nás finančne podporuje; OÚ
Bernolákovo, ktorý našu činnosť podporil z projektu programu
ochrany a podpory detí a mládeže a viacerým jednotlivcov, ktorí venovali množstvo času a energie formou dobrovoľníckej práce, aby sa
tento projekt mohol realizovať.
Centrum Prístav nájdete na Poštovej ulici 55/A, v budove bývalého
zdravotného strediska. Ak vás tento projekt zaujal a radi by ste sa
o ňom dozvedeli viac alebo by ste nás chceli navšívíť, prípadne podporiť, prosíme, kontaktujte nás.
OZ Prístav
Poštová 55/A, Bernolákovo 900 27, e-mail: pristav@post.sk,
0910 915 585, Mgr. Tomáš Kováč
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Druhý dom bude kúpený a zrekonštruovaný pre
potreby mladých matiek a ich detí. Cieľom je
nielen matky naučiť sa starať o svoje deti , ale
vytvoriť si medzi sebou také citové väzby, ktoré
ich budú spájať na celý život.
Jednou časťou projektu je aj vzdelávanie. Pôjde
o vzdelávanie zamestnancov detského domova,
ktorí nemajú skúsenosť s prácou
v satelitných pracoviskách s takýmto typom
starostlivosti, ale aj vzdelávanie dobrovoľníkov,
ktorí budú mať možnosť v rámci projektu aj pracovať. A to až do roku 2011.
Detský domov Bernolákovo si dovoľuje osloviť
všetkých, ktorých tento článok a hlavne Projekt
Odrazové mostíky zaujal. V prípade, že máte
záujem zúčastniť sa ako dobrovoľníci vzdelávania a následne chcete pre projekt aj pracovať,
prihláste sa.
Do projektu sa môžete zapojiť tak, že napíšete
list, v ktorom uvediete svoje základné kontaktné
údaje( adresu, telefón) a napíšete nám aj svoju
motiváciu, ktorá vás viedla sa do projektu prihlásiť. Svoje listy môžete doručiť do Detského
domova Nádej poštou, ale aj osobne.
Na obálku napíšte heslo „Projekt“.
Dobrovoľník musí mať viac ako 18 rokov.
To je jediná podmienka! Nerozhoduje pohlavie,
vzdelanie, ani povolanie. Privítame všetkých, či
už to budú študenti, alebo študentky, mamičky
na materskej dovolenke, otcovia či dôchodcovia,
dôchodkyne.
Vzdelávanie bude prebiehať v letných mesiacoch v poobedňajších hodinách, prípadne cez
víkendy. Uskutoční sa v Bernolákove.

SPOLOČENSKé ORGaNIZÁCIE

Klub dôchodcov
informuje
Vedenie občianskeho združenia Klub
dôchodcov v Bernolákove zabezpečilo pre
svojich členov v I.polroku rôzne podujatia.
• 12. 4. 2008 sme navštívili Festival folklórnych súborov v Kultúrnom dome
Pezinok, s účasťou 5 súborov /Modra,
Bernolákovo, Rovinka a 2 súbory z Pezinka/. Festival otvoril primátor Pezinka
p. Mgr. Solga. Vyzdvihol a ocenil účel
stretnutia, ktorým bolo oživenie folklórnych tradícií v Malokarpatskom regióne.
Našich účinkujúcich slovom sprevádzala
p.Terka Varečková. Priblížila históriu
našej obce, naše prvé piesne až do roku
l948, kedy bola obec premenovaná na
Bernolákovo. Každý súbor bol ocenený
diplomom a ozdobným tanierom s logom
festivalu.
• 23. 4. 2008 sme sa zapojili do brigády
pri príležitosti Dňa Zeme na miestnom
cintoríne. Zúčastnilo so jej 51 členov,
ktorým aj týmto spôsobom tlmočíme
poďakovanie p.Petra Pláteníka, správcu
cintorína. Obecný úrad a p.Varečková
pripravili pre účastníkov malé občerstvenie. Ďakovnými slovami nešetril ani zástupca starostu obce p. JUDr. S. Bečica
a p. E. Molnárová- vedúca oddelenia ŽP.
• 15. 5. 2008 sme mali možnosť vidieť
úspešnú veselohru Posledná cigara
v štúdiu činohry novej budovy SND
Bratislava. Zúčastnilo sa jej 46 členov.
Upozorňujeme, aby členovia klubu prihlasovali aj náhradníkov, lebo pri tomto
predstavení bol nakoniec nedostatok prihlásených.
• 27. 5. 2008 sme absolvovali poznávací
zájazd do Viedne. Navštívili sme zámok
Schönbrunn, jeho nádherné záhrady,
pamätihodnosti v centre mesta, v okolí
Dómu Sv. Štefana, Hoffburg a jeho
krásne parky, Kertner strasse a nakoniec
zábavný park Práter. Vedúcej zájazdu
p.Varečkovej, sprievodcom z našich radov
- p. Petrovi Urmaničovi, p. E. Sklenkovej a
p. E. Piterovej patrí vďaka za perfektnú
organizáciu. Osobitné poďakovanie patrí
p.starostovi Ing. Ľubomírovi Poórovi za
príspevok na dopravu. Takýto zájazd by
sme radi absolvovali aj v budúcom roku.

• 1. 6. 2008 sme zorganizovali stretnutie
39 jubilantov, ktorí sa v prvom polroku
dožívajú životného jubilea 6O, 65, 7O,
75, 8O a viac rokov spríjemnilo vystúpenie žiakov ZUŠ a tanečného súboru
Niagara. Slovom básnika ich pozdravili –
študent Mirko Nagy a p. Varečková.
V mene Obecného zastupiteľstva sa
k prítomným jubilantom prihovorila
p. H. Černayová - predsedníčka komisie
kultúry. Ďakujeme za slová uznania, podpory a povzbudenia.
• 7. 6. 2008 sme v rámci Dni obce varili
tradičnú fazuľovicu, piekli pagáče, osúchy
a kapustníky. Všetko sa vydarilo a vďaka
ochote p. Milana Kútyho, ktorý nám
pohotove obstaral na začiatku varenia
namiesto malej nádoby veľký kotol, mohli
sme našu fazuľovicu ponúknuť väčšej
polovici žiadateľov. Za pomoc a skvelú
organizáciu súťaže ďakujeme p. S. Kútyovej. Pani H. Černayová nás opäť prekvapila osobným sponzorským darom, miskami a lyžicami. Na budúce podujatie
musíme pripraviť aspoň dvojnásobné
množstvo kapustníkov, osúchov, domácich pagáčov a iných dobrôt, lebo všetko
sa minulo hneď na začiatku.
• 13. 6. 2008 46 našich členov navštívilo divadelné predstavenie vo veľkej sále
činohry SND Leonce a Lena.
V druhom polroku plánujeme
• návštevu kúpaliska v mesiacoch júl
alebo august,
• návštevu divadla v mesiaci septembri,
• 8 - 9. 10. - zájazd do Habovky a Poľska,
• 18.10. - stretnutie s jubilantmi II. polroka,
• v októbri - spoluúčasť na organizovaní
Dňa úcty k starším,
• 29. 11. - podujatie Z receptov starých
mám,
• V decembri - prípravu balíčkov pre imobilných členov klubu,
• nadviazanie kontaktov s družobnou
obcou.
• Okrem toho sme navrhli zriadenie
Rady seniorov ako poradného zboru
starostu obce.
• Radi pomôžeme pri zabezpečovaní
rôznych iných aktivít, o ktoré v našej obci
nie je núdza.
T. Hanicová
tajomníčka výboru Klubu

Veľmi si cením aktivity občianskeho združenia Klub dôchodcov v Bernolákove, ktorého
som členkou. Veľa som cestovala, často aj ako sprievodca zájazdu, preto viem doceniť
snahu vedúcich zájazdu, aby bolo aj členom so zníženou mobilitou dopriate prezrieť si
najkrajšie pamiatky Viedne, pripomenúť si históriu. To všetko s dobrou náladou,
pohodovými prechádzkami po nádhernom meste. To isté môžem povedať aj o ostatných podujatiach, ktoré v tomto roku zabezpečili. Verím, že sa nedajú ničím odradiť,
hlavne poznámkami dvoch-troch „večných hundrošov“ a budú v krásnej a nedocenenej
práci úspešne pokračovať.
Eugénia Sklenková
dirigentka spevokolu “Čeklísanky”
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Darcovstvo krvi
Dňa 26. marca 2008 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 63 darcov.
Jana Turiničová
Mária Hajtmánková
Katarína Hajtmánková
Jana Kaššová
Peter Hoblík
Zuzana Škrípová
Anna Valentová
Zuzana Betáková
Darina Javorková
Zuzana Nogová
Jarmila Gálová
Anna Barkolová
Peter Jajcaj
Eva Antoniová
Augustín Antoni
Pavol Lukáč
Michal Kövesi
Zoltán Kövesi
Eduard Šajda
Miroslav Švarda
Soňa Jursová
Eduard Jursa
Marta Klechová
Jana Bučeková
Jarmila Bošková
Miroslav Kollár
Ondrej Lauko

Katarína Koporcová
Helena Čambálová
Mária Priecelová
Anna Vitálošová
Dáša Hlubíková
Mária Kakašová
Rudolf Kakaš
Monika Nagyová
Miroslav Turenič
Michaela Mikyšková
Eva Sivčáková
Jozef Novák
Radoslav ágh
Slavomír Jedlovec
Slávka Sivčáková
Miroslav Jež
Mária Nagyová
Ľubica Kuchtová
Stanislav Bečica
Michal Mazáček
Katarína Botlová
Peter Sivčák
Zuzana Šticová
Kvetoslava Čambálová
Jana Nagyová
Pavol Hanuska

Na odbere sa zúčastnilo aj 9 občanov
z Chorvátskeho Grobu. Predsedníctvo Miestneho spolku SČK v Bernolákove a starosta obce Bernolákovo ďakujú všetkým darcom krvi za ich humánny a šľachetný čin.
Predsedníctvo MS SČK v Bernolákove
ďakuje predajni Vinladia na Trnavskej ul.
a firme ProOvo Bernolákovo za sponzorovanie bezpríspevkového darcovstva krvi.

Milí spoluobčania,
v piatok 11. apríla 2008 neboli potrebné
žiadne slová, v tento deň prehovorili kvety
a srdcia.
V mene Ligy proti rakovine Vám chcem
poďakovať za finančné príspevky počas
Dňa narcisov do pokladničiek aktivistov
- žiakov základnej školy . V tomto roku
výnos zbierky dosiahol v celej SR sumu
24. 265 399,- Sk. Občania Bernolákova
prispeli v doterajšej 12-ročnej histórii
najvyššou sumou 36 217,- Sk , z toho obyvatelia Chorvátskeho Grobu 6 425,- Sk.
Opäť sme sa presvedčili, že netreba veľké
slová, ale stačia drobné činy, aby sa dosiahol fantastický výsledok.
Úprimne ďakujeme všetkým tým, ktorí
pomohli.
-bf-

Svoje
„áno“
si povedali

Gabriel Végh a Michaela Gombíková
Juraj Mazáček a Katarína Čermáková
Miroslav Jasenovec a Tatiana Franková
Zsolt Valocsai a Martina Takáčová
Radko Hrablík a Mgr. Miroslava Rumannová
Imrich Lieskovský a Martina Polgárová
Dávid Kandráč a Andrea Mezovská
Mladomanželom prajeme
veľa lásky, zdravia, šťastia,
Karol Reindl a Veronika Dobšovičová
spokojného spolunažívania.

Vitajte medzi nami !

Významného životného jubilea 90 rokov sa
v uplynulých týždňoch dožila naša spoluobčianka

Naši jubilanti
MAREc
Jaroslav Horváth
Karol Sopfrits
Jozef Urban
Ing. Štefan Macaj
Vojtech Žovák
Terézia Szalayová
Helena Masaryková
Ing. František Jablonický
Vilma Kázmerová
Ferdinand Tomčík
Mária Pavlíková
Božena Ligasová

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

APRíL
Valéria Barusová
Marta Sokolová
Stanislava Nagyová
Margita Roháčová
Viera ďurčová
Terézia Krištofičová
Alexander Švarda
Katarína Farská
Valéria Vallová
Jozef Ligas

70
70
70
70
75
80
80
80
85
85

MáJ
Jozefa Višvádeová
Andrej Melicher
Rozália Zacharová
Helena Navarová
Mária Halčáková
Gustáv Múčka
Antónia Zmeškalová

70
75
75
75
80
80
80

pani Helena Stančeková.

Všetkým jubilantom srdečne
blahoželáme !

Odišli na večný odpočinok:
Ladislav Frindrich
/19.1.2008/
61
Alexander Pivarči
/25.1.2008/
75
Alexander Čierny
84
Jozef chovanec
84
Mária Šutková
82
Alojz Kopernický
81
oľga Tomovičová
81
Terézia Polgárová
79
Karol Grúber
79
Ružena Dvořáková
64
Štefan Babulík
60
Mária Požárová
54
Alexander Švarda
80
Česť ich pamiatke !

Stalo sa už tradíciou, že 90-ročných jubilantov
navštívia a osobne im zablahoželajú starosta
obce a členky zboru pre občianske záležitosti .
Nebolo tomu inak ani teraz.
Veľa zdravia a spokojnosti v kruhu rodiny Vám,
milá jubilantka, prajeme aj touto cestou.

Alexander Švarda
* 5.4.1928
+ 29.5.2008
„Za to, čo pre obec
vykonal, ruku už podať
nemôžeme,
len kytičkou kvetov
a kytičkou spomienok
ďakujeme.“
V záplave kvetov sme
odprevadili na miesto posledného odpočinku
p. Alexandra Švardu, bývalého starostu našej
obce. V smútočných príhovoroch odzneli slová
vďaky v mene občanov za všetko dobré, čo
v záujme rozvoja obce vykonal od 19. 3. 1990
do 27. 11. 1990 ako predseda národného výboru
a od 27. 11. 1990 do 15. 1. 1999 ako starosta
našej obce. Každý z nás ho bude spomínať ako
človeka, ktorý vedel, prečo žije, a tak si plnil svoje
povinnosti. Videl meniť sa obec, k histórii ktorej
prispel sám svojím životom. Navždy ostane
v srdciach svojej milovanej rodiny, svojich
priateľov, kolegov a všetkých spoluobčanov,
ktorí ho poznali.

„Zanechal stopu, skončil svoju púť,
nedovolí nám nikdy zabudnúť.
Sklonené šije, smútok, krutá skutočnosť je tu,
vzdávame poslednú poctu jeho práci
a jeho životu!
Srdečne ďakujeme za krásnu rozlúčku dôstojnému pánu farárovi Mišíkovi, pánu starostovi
Ing. Ľubomírovi Poórovi, pani Varečkovej
a pani Čiernej.

Dňa 23. 5. 2008 nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec a starý otec
pán

Alojz Kopernický
vo veku nedožitých 82 rokov.
Touto cestou ďakujeme dôstojnému
pánovi farárovi za vykonanie obradu a
pánovi Somorovi za krásne a dojemné
slová útechy pri poslednej rozlúčke
konanej dňa 27.5.2008.
Zároveň ďakujeme všetkým príbuzným a
známym, ktorí sa zúčastnili pohrebného
obradu a odprevadili nášho drahého zosnulého na jeho poslednej ceste.
ďakujeme za kvetinové dary.
Smútiaca rodina Kopernická

Dňa 5. marca 2008 sme sa na
miestnom cintoríne rozlúčili s pani

Máriou Šutkovou,
ktorá nás opustila vo veku 82 rokov.
Pani Šutková bola dlhoročnou členkou
Červeného kríža v Bernolákove. Dlhé roky
vykonávala prácu desiatkarky.
Vyjadrujeme ľútosť nad stratou obetavého
človeka a jej rodine aj touto cestou
vyslovujeme úprimnú sústrasť.
Predsedníctvo MS SČK v Bernolákove

PoďAKoVANIE
ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili na
poslednej rozlúčke s naším drahým
zosnulým

p. Jozefom Chovancom.
Tiež ďakujeme celej rodine, známym
a priateľom za účasť na obrade a kvetinové dary.
smútiaca rodina

Zároveň ďakujeme za kvetinové dary.
Manželka Anna,
dcéry Alica a Eva s rodinami
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Prišli
na svet:

Rebeka Vačoková
Kristína Haarová
Saša Struharová
Maxim Káčer
Ema Novotná
Martin Hudák
Nela Kováčová
Petra Pavlína Turoňová

INZERCIa / OZNamY

Kurz spoločenských
tancov pre dospelých
Obec Bernolákovo v spolupráci
s Tanečnou školou Ing.Jozefa
Házyho oznamuje občanom, že od
októbra 2008 organizuje kurz
spoločenských tancov a
spoločenskej výchovy pre
dospelých. Predbežne plánovaný
vyučovací čas je každý pondelok
od l8.oo do 19.3o hod.
Prihlásiť sa môžete u vedúceho
kultúrneho domu p. Petra Quardu
na adrese kultura@bernolakovo.sk
Info na t.č. 02/45993922.

Oznam obecnej knižnice
Oznamujeme čitateľom,
že obecná knižnica bude počas
letných prázdnin
zatvorená v čase
od 28. 7.2008 do 28.8.2008.

ponúka:

- upratovanie rodinných domov
- novostavby
- dobre odvedenú prácu
- solídne jednanie
- tepovanie (sedačky, koberce, postele)
Okrem upratovania Vám môžeme aj pokosiť!

Nechajte nás upratovať za vás !

Môžete zavolať na tel. 0904 176 743, 0908 846 206
e-mail: jungova@centrum.sk
Milí cestovatelia,

CK ORBITA pre Vás počas celého roka pripravuje vynikajúce dovolenky, poznávacie zájazdy
a zľavy na letenky – last minute

Ponuka produktov CK Orbita:
Chorvátsko:
• pobytové zájazdy autobusovou alebo individuálnou dopravou, ubytovanie
v hoteloch, apartmánoch i v súkromí
• individuálne poistenia do zahraničia v poisťovni Kooperatíva
Ponuka produktov v spolupráci s renomovanými cestovnými kanceláriami:
• Kanárske ostovy: Tenerife, Gran Canaria
• Baleárske ostrovy: Ibiza, Mallorca
• Turecká riviéra, Bulharsko, Egypt, Malta, Grécko, Tunisko, Japonsko,
Čína, Bali, Malajzia, Thajsko, Mexiko, Dubai, Cyprus, Portugalsko, Izrael,
Sicília
• Rôzne kombinované poznávacie zájazdy – Veľká juhoamerická expedícia, Austrália, Cesta okolo sveta a mnohé iné podľa Vašich požiadaviek a
predstáv

Chorvátsko-BAŠKA VODA

Aktuálna ponuka:
individuálna doprava
ubytovanie v apartmánoch, hoteloch, kempoch.
Posledné voľné miesta v autobuse Hotel Hrvatska**,
polpenzia, autobusová doprava, odchod z Bernolákova
v termíne: 22.08.- 31.08.2008, cena 10.990,- Sk.

kontaktné osoby:
Kordošová Jana: tel:0905573630,
e-mail:kordosovaorbita@zoznam.sk
Kordošová Erika: tel: 0903266652
e-mail:orbitatravel@centrum.sk
CK Orbita sa teší na spoluprácu s Vami
pri správnom výbere Vašej dovolenky.
www.aol.sk/ckorbita
Hlavná 39, Bernolákovo

KADERNÍCTVO
DANIELLE
Družstevná 19, Bernolákovo
Objednávky na tel. č. 0915 797 175
Otváracie hodiny:
párny týždeň
pondelok, streda, piatok
9.00 - 18.00 hod.

nepárny týždeň
utorok, štvrtok
9.00 - 18.00 hod.
sobota 9.00 - 14.00 hod.

Daniela Hollá

INZERCIa

AUTOŠKOLA
Výroba dvojkamerového videozáznamu,
spracovanie v digitálnej strižni, ozvučenie, titulky,
DVD s potlačou. Prepis formátov.
Fotografické služby, úprava, retuš, koláž,
mobilný ateliér. Vybavenie profesionálnou technikou.

Radovan Hanic

Vodičský kurz
skupiny A a B
Mestské kultúrne stredisko
Nám. 1. mája 2, Senec

Svadby, stužkové, promócie, krsty,
rodinné oslavy, fotobooky, fotoslideshow,
reklama, firemné a školské akcie a pod.

Tel.:

www.hannah-studio.sk
e-mail: hs-hannah@zmail.sk
tel. kontakt: 0918/675 087, 0903/203 025

- ma ľo va n i e i n t e r i é r o v
- s t i e r k o va ni e
- na t i e r a n i e k o v o v ý c h z á r u b n í
a kov ov ý c h ko n štr u kc i í
- in é p r ác e po dľ a d oh od y
- a j ma l é s t a ve b n é p r á c e

Kontakt : Tel.: 0910 111 878
E – mail : Majo@ivankanet.sk

0905 277 140
0911 277 140

Kúpim v našej obci
pozemok
na podnikateľskú
činnosť.
Nie som realitný
maklér.
T.č. 0905 701 333

dokončenie úvodnej strany

INfORmuJE

REDaKČNÁ RaDa

trojicu Haraburdi so strhujúcim rytmicko-tanečným výstupom. Napriek
tomu, že v tom čase sa nad
Bernolákovom zbiehali mohutné
mraky, dážď nás obišiel a na pódiu
sa vyhlásili výsledky v súťažiach vo
varení guláša a fazuľovice. Potom
nasledovalo prvé žrebovanie
obľúbenej tomboly, ktoré
moderovala televízna moderátorka
Erika Barkolová. Po tomto žrebovaní
nasledovalo mimoriadne zaujímavé
vystúpenie hudobnej skupiny Banda,
ktorá predviedla vynikajúce moderné
spracovanie slovenských ľudových
piesní. Po druhom žrebovaní
tomboly, kde sa šťastlivcom rozdali
hodnotné ceny, sa na pódiu predstavila ďalšia domáca skupina, Con
spirito. Kapela zahrala skvelé rockové
skladby a dokázala udržať výbornú
náladu v hľadisku.
Bezprostredne po ich vystúpení zhasli
reflektory a pod pódiom predviedla
úchvatnú ohňovú show skupina Arte
Fuego. Na ich vystúpenie nadviazal
veľkolepý ohňostroj.

Po tomto ohňostroji tancovali
návštevníci pri živej hudbe skupiny
Dúha až do rána. Počas oboch dní
boli v areáli výdatne obliehané všetky
stánky s jedlom a nápojmi.
Tohtoročné Dni obce Bernolákovo
poskytli naozaj pestré menu zábavy
a aj vďaka počasiu, ktoré prialo tejto
veľkej spoločenskej, kultúrnej a športovej udalosti, boli mimoriadne
vydarené.
P.Q.

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, ktorí články do Bernoláka píšu na počítači, aby svoj

Redakčná rada žiada svojich prispievateľov, aby

príspevok odovzdali i v elektronickej forme – na diskete súbory editora Microsoft Word (*.doc),

príspevky odovzdali do dátumu uzávierky. V prípade

čím umožnia rýchlejšie spracovanie a tým i skoršie vydanie Bernoláka. Svoje príspevky môžete

veľkého množstva materiálu si redakčná rada

zasielať i elektronickou poštou na adresu: casopis@bernolakovo.sk a tiež písomne do schránky

vyhradzuje právo na skrátenie, prípadne presunutie

umiestenej v zádverí kD. Za zapožičanie diskiet vopred ďakujeme.

článku do ďalšieho čísla. Za pochopenie ďakujeme.
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