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800 rokov od prvej písomnej zmienky
o Bernolákove je skutočne niečo výnimočné
nielen pre obyvateľov obce, ale aj pre blízke
i vzdialenejšie okolie. Väčšina ľudí si uvedomuje, že takáto udalosť je dôvodom na skutočne dôstojnú oslavu. Preto celé Bernolákovo žilo v posledných týždňoch v znamení
aktuálnej číslice 800. Logo s pripomienkou
tohto jubilea sa už od apríla objavovalo v uliciach na propagačných plochách, na
všetkých tlačovinách, stretli sme sa s ním aj

Peter Jaroš. Taktiež bol predstavený dokumentárno-umelecký film ,,Bernolákovo 800
rokov,,. Tieto dve diela boli pokrstené aj
neformálne, v športovom areáli počas Dní
obce za prítomnosti všetkých autorov.
Vyvrcholením osláv bolo slávnostné galapredstavenie. V areáli pred kaštieľom
Esterházyovcov sa uskutočnilo veľkolepé,
umelecky hodnotné predstavenie za prítomnosti asi 600 pozvaných hostí, významných
občanov Bernolákova, predstaviteľov rôz-

nych záujmových skupín, politikov, podnikateľov, zástupcov kultúrneho a spoločenského spektra z Bratislavy, okolitých obcí,
samosprávneho kraja, okresu a množstva
ďalších významných osobností. V spolupráci
s televíziou TA3 a spoločnosťou Q99 bol
zabezpečený priamy prenos na veľkoplošnú
obrazovku s kvalitným ozvučením v centre
obce, takže občania, ktorí sa nemohli zúčastniť osláv priamo v areáli, mali plnohodnotnú
možnosť prežiť vyvrcholenie osláv pred

Bernolákovo oslávilo
svoje významné jubileum
v našom časopise.
V duchu osemstovky sa niesli aj
ďalšie podujatia, či
už koncert ZUŠ,
výstava ZUŠ venovaná najmä histórii a bernolákovskému
kaštieľu. Tiež tohtoročné Dni obce
mali podtón venovaný jubileu. Veľký
billboard s logom
nad pódiom nám
síce presne v polovici festivalu zničila víchrica, no
mnohí účinkujúci,
obzvlášť headliner
prvého
večera,
chlapci z kapely
Polemic viackrát
pripomínali divákom, že prišli zahrať
jubilujúcej
obci. Počas Dní
obce mali možnosť
Bernolákovčania
posielať poštu s jubilejnou pečiatkou
a pamätnou obálkou. Predávali sa
rôzne
upomienkové predmety.
2. júna sa uskutočnilo slávnostné obecné zastupiteľstvo, na
ktorom sa okrem všetkých významných
občanov Bernolákova zúčastnili aj viacerí
hostia. Bola predstavená štandarda starostu
obce a počas tohto zastupiteľstva bola oficiálne pokrstená reprezentačná publikácia
,,Bernolákovo 1209-2009, Dejiny obce,,.
Knihu krstil vodou z Čiernej vody spisovateľ

kultúrnym domom.
A prišlo ich tiež
niekoľko stoviek.
V areáli pred kaštieľom bolo postavené obrovské pódium s momentálne
najväčšou strechou
na Slovensku. Dokonalé a mimoriadne
bohaté osvetlenie
nielen na pódiu, ale
aj nádherná svetelná iluminácia starobylého kaštieľa
pôsobili impozantne.
Program bol zostavený zo scénického
pásma, v ktorom sa
na pódiu odohrali
výjavy niektorých
významných či zaujímavých momentov
z dejín Bernolákova.
V tejto skutočne
efektnej a zároveň
milej inscenácii, kde
účinkovali
herci
(prevažne domáci
na čele s Jurajom
Rašlom), šermiari,
jazdci na koňoch,
živé fanfáry, niekoľko komparzistov,
nádherné dobové
kostýmy, sme spoznali prvého majiteľa
panstva Šebeša, ale aj mladého Antona
Bernoláka. Súčasnosť prítomným divákom
priblížil v krátkom prejave starosta obce Ing.
Poór. Potom sme sa cestou piesne
zaspievanej Tatianou Dankovou plynule preniesli do koncertu svetoznámeho orchestra
dokončenie na str. 2
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Kniha a film
k výročiu obce
Pri príležitosti 800 rokov od prvej písomnej zmienky
o obci Bernolákovo bola vydaná reprezentatívna
publikácia ,,Bernolákovo 1209-2009 ,Dejiny obce“,

dokončenie zo str. 1
Zlaté husle. Virtuózne zahraté melódie
a pozdrav primáša obyvateľom
Bernolákova umocnil výborný dojem
z predstavenia. V ďalšej časti sa na
obrovskom pódiu predviedlo trio mladých
spevákov, La Gioia. Zaspievali niekoľko známych piesní zaranžovaných
v opernej forme. Na záver ich vystúpenia
sa na pódiu objavili tri šarmantné mladé
huslistky a spoločne predviedli upravenú
emotívnu a skvelú Carminu buranu.
Dievčatá s husľami zo zoskupenia
G Strinx predviedli strhujúcu show plnú
dynamickej hudby, tanca, ba aj spevu.
Po ich vystúpení prišiel vrchol večera.
Niekoľko desaťročí špička slovenskej
kultúry, tanečný súbor Lúčnica. Nesklamali ani v Bernolákove počas našej
oslavy. Ich temperamentné, strhujúce
a skvele interpretované tance z rôznych
oblastí Slovenska sú vždy krásne a chytia
za srdce každého diváka. Na úvod
lúčničiarska klasika, šarišská polka

z nádvoria kaštieľa za sprievodu mohutných slávnostných fanfár z Janáčkovej
Synfonietty.
Vyvrcholenie osláv bolo skutočne veľkolepé, hodné takého významného
jubilea. Z reakcií mnohých hostí len jedna
poznámka: ,,Ani mnohé oveľa väčšie
mestá nedokázali svoje významné jubileum dôstojnejšie osláviť a každý, kto
mohol a neprišiel či už do areálu kaštieľa
alebo pred kultúrny dom, pravdepodobne
prišiel o jeden z najhodnotnejších zážitkov v Bernolákove za ostatných 800
rokov,,.

ktorú je možné zakúpiť na obecnom úrade počas
stránkových dní. Cena pre obyvateľov trvale žijúcich
v Bernolákove je 5,- €, pre ostatných 10,- €.
Pri tejto príležitosti bol tiež vyhotovený dokumentárno-reprezentatívny film ,,Bernolákovo 800 rokov“,
ktorý je na DVD nosiči možné zakúpiť taktiež na
obecnom úrade v cene 4,- € .

PQ

V neposlednom rade je potrebné pripomenúť a hlavne poďakovať všetkým
sponzorom, vďaka ktorým sa tieto krásne
oslavy mohli uskutočniť a ktorí pokryli
prakticky všetky náklady spojené s hlavnými oslavami 800 rokov prvej písomnej
zmienky o Bernolákove.

Obidve tieto diela boli pokrstené na hlavnom pódiu
počas konania populárneho podujatia
,,Dní obce 2009,, za prítomnosti autorov.
Za krstné mamy boli pozvané dámy zo speváckeho
zboru ,,Čeklísanky“, všetko rodené Bernolákovčanky.
Krstilo sa tradičnou čeklískou fazuľou. Kniha mala
aj oficiálny krst, ktorý sa uskutočnil počas slávnostného zastupiteľstva, kde krstným otcom bol spisovateľ Peter Jaroš. Krstilo sa vodou z Čiernej vody.

a záver taktiež na celom svete obdivované tance spod Poľany sú skvosty, ktoré
nesmú chýbať na žiadnom veľkom podujatí.
Lúčnica so sprievodom veľkého orchestra
na obrovskom pódiu predviedla nádherné efektné tance vo svojej dynamickosti, hravosti, so šarmom a iskrou.
Publikum burácalo a zjavne bolo ich vystúpením i celým programom nadšené.
Po aplauze a prídavku tanečníkov
Lúčnice program ukončil veľký ohňostroj
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Záznam
zo slávnostného
koncertu
pri príležitosti
jubilea obce

Ďakujeme :
GRUNT, s.r.o. Bratislava
YURIS s.r.o. Bratislava
WEON a.s. Bratislava
p. ŠUTKA ALOJZ Bernolákovo
Rail Ways, s.r.o. – p. Lamprecht
Tatra banka, a.s. Bratislava
Golf club, a.s. Bernolákovo
Ďakujeme tiež mediálnemu partnerovi:
Televízii TA3
PQ

V spolupráci s televíziou TA3 vznikol záznam
slávnostného galapredstavenia, ktoré sa konalo
v areáli pred kaštieľom a z ktorého sa uskutočňoval
prenos do centra obce. Toto mimoriadne predstavenie je zaznamenané na DVD nosiči a ten je možné
zakúpiť si na obecnom úrade v cene 4,-€.

Všeobecne záväzné nariadenie
obce Bernolákovo č. 3/2009

o umiestňovaní
reklamných
a propagačných
stojanov
a vylepovaní
plagátov v obci
Bernolákovo
Článok I
Úvodné ustanovenie
Obec Bernolákovo v súlade s § 6 ods.
1 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov vydáva všeobecné nariadenie /ďalej lev „VZN“/, ktorým sa
upravujú podmienky umiestnenia
informačných stojanov, vylepovania
plagátov, propagačných a reklamných ponúk.
Článok II
Vymedzenie základných pojmov
1. Informačný stojan je zariadenie
s plochou, na ktorej je možné vylepovať plagáty, propagačné a reklamné
ponuky právnických a fyzických osôb.
2. Informačné stojany sú umiestnené na vyhradených miestach
v obci za účelom poskytovania informácií verejnosti s cieľom upozorňovať na kultúrne, telovýchovné, športové a iné spoločenské aktivity, ale aj
možnosť poskytnutia prezentácie
a reklamy pre fyzické a právnické
osoby.
3. Pod prezentáciou a reklamou sa
rozumie prezentácia produktov
v každej podobe s cieľom uplatniť ich
na trhu. Produkt je tovar, služby
nehnuteľnosti, obchodné meno,
ochranná známka, označenie pôvodu výrobkov a iné práva a záväzky
súvisiace s podnikaním /zákon
č.147/2001 Z.z. o reklame.
4. Ustanovenia tohto VZN sa
nevzťahujú na umiestňovanie oznamov a informácií verejnej správy,
slúžiacich pre všeobecnú informovanosť občanov.
5. Na informačných stojanoch sa
môžu umiestňovať aj údaje o dosiahnuteľnosti a možnosti kontaktu
najmä so záchrannou službou prvej
pomoci, dopravnou políciou, služba-

mi motorizmu /havarijná služba,
servis a opravy vozidiel a pod./, informácie o službách pre imobilných
občanov, údaje o počasí /teplota
vzduchu, smer vetra, a pod./, stravovacích a ubytovacích možnostiach,
druhu dostupnosti lokalít s kultúrnymi a národnými pamiatkami, rekreačnými zariadeniami a prírodnými krásami.
Článok III
Podmienky povolenia umiestnenia propagačných stojanov
1. Povolenie na umiestnenie informačných a propagačných stojanov
iným subjektom udeľuje starosta
obce najviac na dobu jeden mesiac.
Povolenie sa udeľuje na základe
písomnej žiadosti fyzickej alebo
právnickej osoby /napr. cirkus, atď./
2. Informačné a propagačné zariadenie musí byť umiestnené a osadené tak, aby neohrozovalo bezpečnosť chodcov, cestnú premávku
a svojou prevádzkou nerušilo okolie
nad prípustnú mieru, neohrozovalo
mravnosť a nebolo v rozpore s technickými a inými podmienkami ustanovenými osobitnými predpismi.
3. V pamiatkových zónach obce je
možné umiestňovať reklamné, informačné a propagačné zariadenia iba
v úrovni parteru. Nad parterom je
možné zariadenia umiestňovať len
vo výnimočných prípadoch. Návrh
vzhľadu zariadení sa riadi individuálnym prístupom, ktorý závisí najmä
od charakteru a tiež od prostredia,
v ktorom sa objekt nachádza.
Článok IV
Podmienky umiestňovania
plagátov
1. Vylepovanie plagátov je povolené len na plochách na to určených,
a po predchádzajúcom súhlase obce.
Vylepovanie plagátov zabezpečí
obec po zaplatení poplatku uvedeného v bode 7.
2. Politická strana a politické hnutie môže umiestňovať informácie a
plagáty na plochách na to určených.
3. Pri vylepovaní plagátov počas
politickej kampane pred voľbami, referende, volieb do európskeho parlamentu alebo hlasovaním o iných
dôležitých otázkach v obci sa musí

dbať na to, aby nebol prekrytý plagát
inej politickej strany alebo politického hnutia.
4. Vylepovanie volebných plagátov
a údržbu výlepových plôch počas
volebnej kampane na informačnom
stojane si zabezpečuje politická
strana, politické hnutie alebo koalícia a nezávislý kandidát sám na
vlastné náklady.
5. Politické strany a politické hnutia
si zabezpečujú umiestňovanie plagátov na plochy určené obcou individuálne. Za vylepovanie plagátov politických strán, politických hnutí a
nezávislých kandidátov počas volebnej kampane sa neplatí poplatok.
6. Po ukončení politickej kampane
je každá politická strana, politické
hnutie alebo koalícia a nezávislý kandidát povinný zabezpečiť odstránenie plagátov, ktoré boli vyvesené
počas volebnej kampane.
7. Poplatok za umiestnenie plagátu na informačných stojanoch je
a/ vylepenie plagátu na 1 až 15 dní
1,50,- €
b/ vylepenie plagátu na viac ako
15 dní je 2,- €
c/ za umiestnenie informačného stojanu /cirkus, variete/ je poplatok
1,-€/na deň
d/ maximálna doba prenájmu je
30 dní.
Článok V
Zákaz umiestňovania plagátov
1. Umiestňovanie plagátov nie je
povolené na
a/ autobusových zastávkach,
b/ stĺpoch verejného osvetlenia, telefónnych stĺpoch,
c/ elektrických rozvodových skrinkách,
d/ orientačných plánoch,
e/ dopravných značkách a iných dopravných označeniach,
f/ železničnej stanici bez súhlasu
prevádzkovateľa,
g/ vývesných tabuliach, oznamovacích skrinkách, oploteniach bez
súhlasu vlastníka,
h/ budovách, výkladoch a iných zariadeniach fyzických a právnických
osôb bez ich
súhlasu a pod.
2. Kontrolu dodržiavania tohto
VZN vykonávajú príslušníci obecnej
polície.

Článok V
Obsah žiadosti a potrebné
vyjadrenia
1. Žiadosť o povolenie umiestnenia
informačných a propagačných stojanov iných subjektov musí obsahovať
a/ meno, priezvisko /názov subjektu/
a adresu /sídlo/ žiadateľa,
b/ druh, účel a čas trvania reklamného, informačného a propagačného zariadenia.
Článok VI
Kontrola dodržiavania
ustanovení
1. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN vykonávajú:
a/ poslanci obecného zastupiteľstva
b/ obecná polícia
c/ zamestnanci obce.
1. Zistené porušenia ustanovení
tohto VZN sa oznamujú obecnej
polícii.
2. Za nedodržanie tohto VZN bude
v zmysle § 47 zákona SNR č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov uložená pokuta
do výšky 33,- €.
3. Za porušenie tohto VZN môže
starosta obce v zmysle zákona
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov uložiť
právnickej osobe pokutu do výšky
6638,-€.
4.
Pokuty uložené obcou sú príjmom obce.
Článok VII
Záverečné ustanovenie
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Bernolákovo o umiestňovaní informačných stojanov a vylepovaní plagátov v obci Bernolákovo
bolo schválené na zasadaní obecného zastupiteľstva obce Bernolákovo dňa 28. apríla 2009 uznesením číslo 15/6/2009.
2. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje
VZN obce číslo 4/1998.
V Bernolákove,14.5.2009

Reklamné plochy
Obec Bernolákovo v záujme kultivovaného oznamovania aktivít v obci
umiestnila na vybraných miestach propagačné plochy určené na lepenie
plagátov. Tieto plochy sú majetkom obce a je tiež možné poskytnúť ich na
krátkodobý prenájom fyzickým i právnickým subjektom. Reklamné plochy
slúžia na oznamovanie kultúrnych, spoločenských, športových aktivít, ale aj
na krátkodobé reklamné oznamy. V prípade záujmu o umiestnenie plagátov do rozmeru 85x60 cm je možné dohodnúť sa na telefónnych číslach
02/45993922, 02/45993911, prípadne na adrese kultura@bernolakovo.sk. Plagáty dodané záujemcami budú vylepené pracovníkom
obecného úradu v dohodnutom termíne. Táto služba vrátane prenájmu je
spoplatňovaná podľa cenníka. Propagačných plôch je na území
Bernolákova 30 a nachádzajú sa na desiatich miestach v obci. Tlač plagátov nezabezpečujeme. Akékoľvek vylepovanie bez súhlasu majiteľa plôch je
zakázané a plagáty budú okamžite odstránené. Poškodzovanie reklamných
stojanov a na nich umiestnených plagátov bude trestané peňažnými pokutami cestou obecnej polície.

Ing. Ľubomír P o ó r
Starosta obce

Cenník prenájmov
s vylepením:
1 plocha
na dobu 1–15 dní
1,20 EUR
1 plocha
n a v i ac ako 1 5 dn í
1,10 EUR
Maximálna doba prenájmu
je 30 dní.
V cene je zahrnuté aj odstránenie plagátu po uplynutí
doby nájmu, maximálny počet
plagátov je 30 kusov.
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Všeobecne záväzné nariadenie
obce Bernolákovo číslo 4/2009

o verejných
uznaniach obce
Bernolákovo
Obec Bernolákovo v súlade s § 6 ods. 1
zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:
Článok I
Verejné uznania
Verejné uznania obce Bernolákovo
v zmysle tohto všeobecne záväzného
nariadenia /ďalej len „VZN“/ sú:
a/ čestné občianstvo obce Bernolákovo,
b/ kľúč od obce Bernolákovo,
c/ cena obce Bernolákovo,
d/ cena starostu obce Bernolákovo,
e/ uznanie starostu obce Bernolákovo.
Článok II
Čestné občianstvo obce
Bernolákovo
1. Čestné občianstvo obce Bernolákovo je najvýznamnejším ocenením,
ktoré obec udeľuje osobám, ktoré sa
osobitne významným spôsobom alebo
významnými humánnymi činmi zaslúžili
o rozvoj obce a života jeho obyvateľov,
jeho propagáciu doma a v zahraničí.
2. Čestné občianstvo obce možno
udeliť občanom obce Bernolákovo,
občanom iných obcí a miest Slovenska,
ako aj cudzím štátnym príslušníkom.
Čestné občianstvo nezakladá inštitút
štátneho občianstva. O každom udelení čestného občianstva obce sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta
obce a je opatrená odtlačkom pečiatky
obce. Ak sa čestné občianstvo udeľuje
cudziemu štátnemu príslušníkovi, listina sa vyhotovuje dvojjazyčne tak, že
druhé vyhotovenie je v jazyku pocteného alebo v niektorom svetovom
jazyku.
3. O udelení čestného občianstva
obce rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Návrh na udelenie predkladá obecnému zastupiteľstvu starosta obce po
predchádzajúcom rokovaní v komisiách obecného zastupiteľstva. Čestné
občianstvo možno udeliť aj „in memoriam“. Ocenenie v takomto prípade
preberie najbližší jeho príbuzný.
4. Návrhy na udelenie čestného
občianstva môžu starostovi obce predkladať poslanci obecného zastupiteľstva, občania obce, politické strany
a politické hnutia, občianske združenia
a iné právnické osoby pôsobiace na
území obce.
5. Občan, ktorý je nositeľom ocenenia Čestného občianstva obce má
právo nosiť „Zlatý odznak obce“, ktorý
tvorí erb obce Bernolákovo. Občan
takýto odznak dostane pri odovzdávaní
listiny o udelení Čestného občianstva
obce.
6. Návrh na udelenie čestného
občianstva musí obsahovať:
a/ meno, priezvisko a adresu iniciátora
ocenenia,
b/ názov navrhovaného ocenenia,
c/ meno, priezvisko, rodné meno,
dátum narodenia, adresu trvalého
pobytu,
akademické tituly, pracovnú alebo
verejnú funkciu osoby, ktorej sa návrh
týka,
d/ dôvod na udelenie čestného
občianstva – podrobné zdôvodnenie.
7. Odovzdanie listiny o udelenie čestného občianstva sa vykonáva slávnostným spôsobom. Prevzatie čestného
občianstva sa dokumentuje zápisom
do pamätnej knihy alebo kroniky obce
a podpisom poctenej osoby.
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8. Osoba, ktorej bolo udelené čestné
občianstvo obce, má právo v zmysle
tejto pocty podieľať sa na samospráve
obce, t.j.
a/ zúčastňovať sa na zasadaniach
obecného zastupiteľstva a na verejných
zhromaždeniach obyvateľov obce
a vyjadrovať na nich svoj názor,
b/ obracať sa so svojimi podnetmi
a sťažnosťami na orgány obce,
c/ používať obvyklým spôsobom obecné zariadenia a ostatný majetok
slúžiaci na verejné účely,
d/ požadovať ochranu svojej osoby,
rodiny a svojho majetku nachádzajúceho sa v obci,
e/ požadovať pomoc v čase náhlej
núdze.
10. Obecné zastupiteľstvo môže udelené čestné občianstvo obce občanovi
odňať, ak zo závažných dôvodov čestný
občan nie je tejto pocty hodný, ak sa
jeho držiteľ dopustil závažného trestného činu, prípadne iného skutku, ktorý
je vo vážnom rozpore so záujmami
obce, jeho občanov, alebo odporuje
všeobecne platným normám spolužitia
štátov, národov a rás. Návrh na
odňatie čestného občianstva predkladá
obecnému zastupiteľstvu starosta obce
na podnet subjektov uvedených v bode
4 tohto článku a po predchádzajúcom
prerokovaní v komisiách obecného zastupiteľstva.
Článok III
Kľúč od obce Bernolákovo
1. Kľúč od obce Bernolákovo možno
udeliť ústavným činiteľom Slovenskej
republiky alebo iných štátov, predstaviteľom samosprávy vyšších územných celkov a predstaviteľom partnerským obcí, miest a regiónov.
2. O udelení tohto verejného uznania
rozhoduje obecné zastupiteľstvo na
návrh starostu obce alebo poslanca
obecného zastupiteľstva.
3. O udelení verejného uznania kľúča od obce Bernolákovo sa vyhotovuje
listina. Ak je ocenený cudzí štátny príslušník, možno listinu vyhotoviť dvojjazyčne tak, že druhé vyhotovenie je
v jazyku oceneného alebo v niektorom
svetovom jazyku. Listina obsahuje
a/ meno, priezvisko, akademické tituly
a adresa oceneného,
b/ stručné zdôvodnenie ocenenia,
c/ dátum udelenia
d/ pečiatka obce a podpis starostu.
1. Ocenený má právo nosiť
pozlátený odznak „Kľúča od obce
Bernolákovo“, ktorý dostane spolu
s listinou o udelení verejného uznania.
2. Kľúč od obce môže byť odovzdaný
na slávnostnom zasadaní obecného
zastupiteľstva alebo na inom , tomuto
významnému aktu vhodnom mieste.
Článok IV
Cena obce Bernolákovo
Vynikajúce výsledky a výkony zo
všetkých oblastí života obce, ktoré
prispeli významným spôsobom k rozvoju obce a k jeho dobrému menu, môže
obecné zastupiteľstvo odmeniť udelením „Ceny obce Bernolákovo“.
1. Cenu obce predstavuje plaketa
s vyobrazením kaštieľa, obecného erbu
a nápisu Bernolákovo na strane averzu,
na reverznej strane s nápisom „Za zásluhy o rozvoj obce Bernolákovo“.
2. O udelení ceny obce sa vydáva
listina, ktorú podpisuje starosta obce
a je opatrená odtlačkom pečiatky obce
Bernolákovo. Ak je ocenený cudzí štátny príslušník, možno listinu vyhotoviť
dvojjazyčne tak, že druhé vyhotovenie
je v jazyku oceneného alebo v niektorom svetovom jazyku.

3. Ocenený má právo nosiť „Strieborný odznak obce Bernolákovo“, ktorý
tvorí erb obce a ktorý dostane spolu
s listinou o udelení verejného uznania
4. O udelení ceny obce rozhoduje
obecné zastupiteľstvo. Návrh na udelenie ceny obce predkladá obecnému
zastupiteľstvu starosta obce po predchádzajúcom prerokovaní v komisiách
obecného zastupiteľstva. Ocenenie
možno udeliť aj „in memoriam“.
Ocenenie v takomto prípade preberie
jeho príbuzný.
5. Návrhy na udelenie ceny obce
Bernolákovo môžu starostovi predkladať poslanci obecného zastupiteľstva, občania obce priamo alebo
prostredníctvom poslancov obecného
zastupiteľstva, politické strany, politické hnutia, občianske združenia a iné
právnické osoby pôsobiace na území
obce. Návrh na udelenie ceny obce
Bernolákovo musí obsahovať:
a/ meno, priezvisko a adresu iniciátora
návrhu ocenenia,
b/ názov navrhovaného ocenenia,
c/ meno, priezvisko, rodné meno,
dátum narodenia, národnosť, adresu
trvalého pobytu, akademické tituly,
pracovnú alebo verejnú funkciu osoby
alebo kolektívu, ktorej /ktorého/ sa
návrh týka,
d/ dôvod na udelenie ceny obce –
podrobné zdôvodnenie.
1. Odovzdanie listiny o udelenie ceny
obce Bernolákovo sa vykonáva slávnostným spôsobom. Prevzatie ceny
obce sa dokumentuje zápisom do
pamätnej knihy alebo do kroniky obce
a podpisom poctenej osoby.
Článok V
Cena starostu obce
1. Cenou starostu obce Bernolákovo
starosta obce ocení výborné výsledky
jednotlivcov a kolektívov predovšetkým
z oblasti hospodárstva, kultúry, školstva, športu, zdravotníctva, sociálnych
vecí, významné humanitné činy a záslužnú činnosť v prospech obce.
2. Cenu starostu obce predstavuje
plaketa s vyobrazením erbu obce
a nápisu „starosta obce Bernolákovo“
plaketa je vyhotovená jednostranne.
O udelení ceny starostu obce sa vydáva
listina, ktorú podpisuje starosta obce
a je opatrená odtlačkom pečiatky obce.
3. Ocenený má právo nosiť „Bronzový odznak obce Bernolákovo“, ktorý
tvorí erb obce a ktorý ocenený dostane
spolu s listinou verejného uznania.
4. O cene starostu rozhoduje a aj ju
udeľuje starosta obce. Návrhy na udelenie ceny starostu obce môžu starostovi predkladať poslanci obecného zastupiteľstva, občania obce priamo
alebo prostredníctvom poslancov obecného zastupiteľstva, politické strany
a politické hnutia, občianske združenia
a iné právnické osoby pôsobiace na
území obce.
5. Návrh na udelenie ceny starostu
obce Bernolákovo musí obsahovať:

a/ meno, priezvisko a adresu iniciátora
ocenenia,
b/ názov navrhovaného ocenenia,
c/ meno, priezvisko, rodné meno,
dátum narodenia, národnosť, adresu
trvalého pobytu, akademické tituly,
pracovnú alebo verejnú funkciu osoby
alebo kolektívu, ktorej /ktorého/ sa
návrh týka,
d/ dôvod na udelenie ceny starostu –
podrobné zdôvodnenie.
1. Odovzdanie ceny starostu obce sa
vykoná slávnostným spôsobom. Dokumentuje sa zápisom do pamätnej knihy
alebo do kroniky obce a podpisuje ho
ocenený alebo celý kolektív ocenených.
Článok VI
Uznanie starostu obce
1. Starosta obce môže udeliť uznanie
starostu obce obyvateľom obce
Bernolákovo, organizáciám a inštitúciám pôsobiacim na území obce
Bernolákovo alebo s obcou spolupracujúcimi, poslancom obecného zastupiteľstva a zamestnancom obce za
významný podiel na rozvoji obce, za
významný podiel na činnosti samosprávnych orgánov obce a za pomoc
obci pri plnení jeho úloh, za humánne
činy, pri príležitosti životných jubileí
občanov obce, príp. inú významnú činnosť v prospech obce.
2. Uznanie starostu môže byť:
a/ vecný dar,
b/ pamätný list,
c/ ďakovný list,
d/ zápis do pamätnej knihy obce.
1. O uznaní starostu rozhoduje a aj
ho udeľuje starosta obce. Návrhy na
udelenie uznania starostu obce môžu
starostovi predkladať poslanci obecného
zastupiteľstva, občania obce priamo
alebo prostredníctvom poslancov obecného zastupiteľstva, prostredníctvom
komisií, politické strany a politické hnutia, občianske združenia a iné právnické
osoby pôsobiace na území obce.
2. Návrh na udelenie ceny starostu
obce obsahuje údaje uvedené v čl. V
bod 4.
Článok VII
Spoločné a záverečné
ustanovenia
1. Evidenciu všetkých ocenených vedie
sekretariát starostu obce.
2. Zrušujú sa kritériá schválené uznesením obecného zastupiteľstva číslo
18/8/2005 zo dňa 22.6.2005.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie
obce Bernolákovo o verejných uznaniach
obce Bernolákovo bolo schválené na
zasadaní obecného zastupiteľstva
v Bernolákove dňa 28.apríla 2009 uznesením číslo 15/7/2009 a nadobúda účinnosť 15. dňom odo dňa zvesenia z úradnej tabule.
V Bernolákove, 14.5.2009

Ing. Ľubomír P o ó r
Starosta obce

Návrhy na ocenenie
Na 15. zasadaní obecného zastupiteľstva, konaného 28. apríla 2009
bolo schválené všeobecne záväzné nariadenie obce Bernolákovo č. 4/2009
o verejných uznaniach obce Bernolákovo. V rámci tohto VZN /je uvedené
na inom mieste/ majú možnosť jednotlivé verejné uznania navrhovať
a predkladať poslanci obecného zastupiteľstva, občania obce, politické
strany a politické hnutia, občianske združenia a iné právnické osoby
pôsobiace v obci. Obecné zastupiteľstvo pripravuje na záver tohto roku
v rámci 800-stého výročia prvej písomnej zmienky o obci Bernolákovo oceniť
občanov, ktorí sa významnou mierou podieľali, resp. podieľajú na rozvoji
našej obce. Touto cesto preto žiadame uvedené subjekty, ak majú návrhy
na ocenenie, aby ich v zmysle všeobecne záväzného nariadenia predložili
starostovi obce v termíne do 31.septembra 2009.
- SB-

Citujeme z e-mailov p. Kataríny Turkovej,
ktorá nám napísala už dva príspevky zamerané na tému
komunálny odpad.

Budujeme
z eurofondov
Cyklochodník
Bernolákovo –
Ivanka pri Dunaji
Ako sme vás už informovali, obec požiadala na základe
vypísanej výzvy Min. výstavby SR o nenávratný finančný
príspevok. V spolupráci s obcou Ivanka pri Dunaji pripravila projekt na cyklochodník, ktorého trasa povedie od ŠA
Jána Popluhára cez Hlbokú a Trnavskú ulicu smerom
na Ivanku pri Dunaji, kde sa končí pri Železničnej ulici.
Cyklochodník bude budovaný v celkovej dĺžke 3,1 km
v šírke 2,5 m. Žiadosť bola úspešne posúdená na
Ministerstve výstavby a je podpísaná zmluva s dodávateľom. Samotná realizácia sa začne v priebehu mesiaca
júl 2009. Dosiahne sa väčšia bezpečnosť cyklistov i chodcov pohybujúcich sa na uvedených úsekoch. Vzhľadom na
skutočnosť, že výstavba sa bude uskutočňovať priamo
povedľa rušných komunikácií a na existujúcich chodníkoch,
chceme požiadať všetkých dotknutých vlastníkov
či občanov využívajúcich uvedené komunikácie o ústretovosť a pochopenie na dočasné obmedzenie premávky.

Kanalizácia
Vzhľadom na neschválenie podanej žiadosti v októbri
2008 obec Bernolákovo opätovne v tomto roku v máji
2009 podala žiadosť na Ministerstvo životného prostredia
o nenávratný príspevok na realizáciu kanalizačnej siete
v obci. Výsledok hodnotenia by mal byť známy v druhej
polovici roku 2009 a v prípade úspešnosti je reálne, že
samotné budovanie začne ešte v jesenných mesiacoch
tohto roku.
Realizáciou uvedeného projektu bude odkanalizovaná
prevažná časť obce a vytvoria sa tým dobré podmienky
na napojenie nielen novej výstavby, ale hlavne existujúcich
rodinných domov a firemných prevádzok.

Protipovodňová ochrana
obce – úprava koryta
Čiernej vody
Koncom roka 2008 obec podala žiadosť na
Environmentálny fond na získanie dotácie na ďalšiu
úpravu koryta Čiernej vody. Na základe tejto žiadosti
sme získali dotáciu vo výške 35.451 EUR, pričom 5 % nákladov na financovanie účelu dotácie je obec povinná
zabezpečiť z iných zdrojov. Predpokladaný začiatok prác
je v mesiaci auguste a ukončenie koncom septembra
až začiatkom októbra 2009. Koryto toku tak bude súvisle
zrekultivované od konca Záhradnej ulice až po kataster
obce Nová Dedinka.
Ľubomír Poór
starosta obce

Cítim veľkú nespravodlivosť, že človek, ktorý sa snaží separovať odpad
a zbytočne neničiť životné prostredie, dopláca na hlúpu byrokraciu. V dome
žijeme len dvaja a tým pádom môžeme mať dvojtýždenný cyklus vývozu odpadu.
Keďže všetok odpad z domu triedime (plasty a sklo nosíme do špeciálnych
nádob, papier dávame do zberu, bioodpad dávame do záhradného kompostu a
zbytky zkuchyne "zošrotuje" pes), nie sme schopní naplniť smetiak ani za mesiac...
Pred rokom som vám posielala príspevok zameraný na komunálny odpad.
Vaša odpoveď ma vtedy veľmi potešila, ale teraz musím konštatovať, že moja
radosť bola prenáhlená.
Naša situácia sa teraz zmenila. Narodilo sa nám bábätko a tým pádom MUSÍME
mať týždňový vývoz odpadu. Naša produkcia smetí sa pritom zvýšila len máličko
(o plienky). Ako by sa vám (alebo komukoľvek) páčilo platiť za vývoz smetí každý
týždeň plnú sumu, a v smetiaku mať pritom na dne iba dve igelitky so smeťami???
Naozaj sa poctivý občan, ktorý sa snaží o niečo dobré a užitočné nedočká
spravodlivosti, hoci zmena je v moci obecných úradníkov???
V niektorých obciach existuje kupónový vývoz odpadu - ľudia si kúpia kupóny
a vždy keď naplnia smetiak, dajú ho s kupónom na vývoz. Takýmto spôsobom sa
obrovsky šetria prostriedky a hlavne životné prostredie.Ľudia sú motivovaní
"šetriť".
Verím, že naši úradníci si uvedomia, že vo veci ochrany nášho životného prostredia treba robiť všetko, čo je v našich silách a pritom v tomto prípade stačí tak
málo. Nech sa skúsia skontaktovať s obcami, v ktorých to funguje a všetci sú tak
spokojní.
S prianím všetkého dobrého
Katarína Turková

Vážená pani Turková,
dostali sme v časopise Bernolák priestor reagovať na váš podnet ohľadom
vývozu odpadu. Podmienky vývozu odpadu pre pôvodcov a držiteľov komunálneho odpadu sú presne stanovené vo VZN obce Bernolákovo o zbere, preprave
a zneškodňovaní KO a DSO, ako aj vo VZN obce Bernolákovo o miestnych
poplatkoch. Tieto VZN boli tvorené v zmysle platných predpisov zákona
o odpadoch. Aj obecní /a hlavne !/ obecní úradníci sa môžu pohybovať len
v intenciách zákona a nie sú kompetentní tvoriť vlastné obecné predpisy nad
rámec príslušných právnych predpisov zákona.
Systém zberu odpadu v obci Bernolákovo je stanovený v zmysle zákona ako
osobozber. Podľa platných predpisov je možné stanoviť poplatok na osobu až do
výšky zaokrúhlene 40,- EUR/v Bernolákove je to 23,- EUR/. Ešte stále sa teda
v Bernolákove pohybujeme v tej nižšej sadzbe, pričom ani obce na okolí nemali
problém stanoviť oveľa vyššie poplatky. Napr. v Malinove by vaša trojčlenná rodina musela zaplatiť 69,- EUR, a to bez výnimiek a nikoho tam nezaujíma, či vyprodukuje jednu alebo dve igelitky odpadu. /Pripomínam, že v Bernolákove platíte
za tri soby 43,- EUR/.
Drahšia je aj Ivánka pri Dunaji, v Dunajskej Lužnej sa za dvojtýždenný vývoz
platí vyše 29,- EUR /v Bernolákove 23,- EUR/. To už ani nehovorím o Bratislave,
kde magistrát takisto stanovil neporovnateľne vyššiu pevnú sadzbu a nerieši
spravodlivosť alebo nespravodlivosť systému. Stanovenie výpočtu poplatku totiž
v každej obci alebo meste závisí od mnohých subjektívnych podmienok, aké obec
alebo mesto má /počet obyvateľov, blízkosť skládky odpadu, prípadne vlastná
skládka, percento sociálne slabých občanov, atď. .../
Treba porozumieť aj termínu osobozber – znamená výpočet poplatku na
osobu a nie výpočet na naplnenie nádoby. Ak nenaplníte 120 l nádobu, nie je
možné kvôli vám nariadiť užívanie menších nádob všetkým občanom /nádoby
i vozidlá na zber odpadov sú typizované a menšie nádoby sa používať nedajú/.
Nedá mi nevrátiť sa k vášmu prvému mailu, kde nám odporúčate skontaktovať sa s obcami, v ktorých funguje zber na žetóny, a kde sú podľa vás všetci
spokojní. Práve s tými obcami v kontakte sme. A myslíte, že sú spokojní aj starostovia všetkých týchto obcí, ktorí po zavedení žetónového zberu odpadu s nemilým
prekvapením zistili, že okolo obcí im z ničoho nič vyrástli množstvá čiernych skládok komunálneho odpadu? Prečo asi taký nárast? Môžete sa spoľahnúť na to, že
o šetrení životného prostredia nemôže byť ani reči. A to, čo mohli dať na ochranu
a tvorbu ŽP v obciach, musia teraz z obecného rozpočtu vynakladať na likvidáciu
čiernych skládok od žetónových záškodníkov. Takže napriek tomu, že si obecní
úradníci uvedomujú, že vo veci ochrany ŽP je treba robiť všetko, čo je v ich silách,
stále je to márne, pokiaľ sa s týmto nestotožnia aj občania, samozrejme,
aj v našej obci.
Molnárová
Ref. ŽP OcÚ
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Sediaca na lavičke v oddychovej
zóne pri „ Žabiaku“ som privrela
oči a predstavila som si toto
prostredie spred 50-60 rokov.
Odmalička som mala vzťah
k prírode, všímala som si každú
rastlinku a tieto miesta mi boli
veľmi blízke. Ako sa musela zmeniť
táto príroda za 800 rokov, keď len
za tých posledných 50-60 tu nastali
obrovské zmeny! Nemyslím tým
priame technické zásahy človeka
(úpravy, cesty, výstavba), ale zmeny
flóry vplyvom klimatických a ekologických podmienok.

ktorým nás obdarovávali naši
spoluobčania. Trochu ho zakrýval
nálet jelší, hlohu, bazy a šípové
ružičky. Pod krovím rástla iba žihľava a lastovičník. Svah od trate za
lávkou bol pokrytý väčšinou ostružinami a divým chmeľom, v zamokrenejšej časti aj prasličkou.
Škarpa medzi traťou a
„Kalmanovým“ bola zo začiatku
posiata rôznymi drobnými nežnými
kvietkami, medzi ktorými nádherne
rozvoniavala materina dúška.
Tvorila rozsiahle vankúšiky. Dnes ju
tam treba hľadať lupou. Z ďalších
bylín tam rástli
fialky, iskerníky,
sedmokrásky,
blyskáč jarný, skorocel, veronika lekárska, nátržníky, jahodník (jahoda obyčajná). Jeho drobné
voňavé plody boli
pre nás, deti, pochúťkou.
Škarpa pokračovala smerom
k „Slepým rampám“ močaristým
terénom, kde rástli vysoké kyslé
trávy, väčšinou pálka širokolistá.
Pri okraji močariska rástli nádherné
žlté ľalie. Takéto močaristé
prostredie siahalo asi do polovice
škarpy po obrovskú starú vŕbu
s dutým kmeňom. Za ňou bolo opäť
územie nádherných lúčnych kvetov
s krásnymi jemnými trávami.
Najkrajšia mi pripadala traslica
prostredná s kláskami v tvare
srdiečok. Medzi kvetmi vynikali
margarétky (králiky), zvončeky,
klinčeky kartizuziánske, repík
lekársky, vikovité rastlinky, knotovky,
šalvie, vankúšiky materinej dúšky
a väčšinou pri okrajoch chodníka
čakanky. Mnohé z týchto rastliniek
som tam nenašla.
Pri „Slepých rampách“ za cestou bolo niekoľko stromov bielych
a čiernych moruší. Na poli na
miestach dnešného golfového ihriska
v obilí žiarili divé
maky,
pozornosť
pútali nádherné
modré nevädze
a ružové kvietky
kúkoľa. Chemická
ochrana obilia spôsobila zánik aj týchto
krásnych kvetov.
Samozrejme, okrem
divého maku. Jeho
žiarivo-červené kvety
potešia zatiaľ naše
oči na mnohých
miestach.

Pestrofarebné
spomienky
Celý svah od trate pred
železničným mostom cez Čiernu
vodu bol pokrytý zvrchu petrolejovo
– zelenými, zospodu striebristými
listami podbeľu lekárskeho,
z ktorých vykúkali žlté liečivé hlávky.
Dnes niet po ňom ani stopy. Na
rovinke medzi záhradami a Čiernou
vodou rástli mohutné topole a jelše.
Pod nimi nebol takmer žiaden
porast, iba po niektoré roky sa tam
objavili drobné rastlinky s ružovými
kvetinkami – zemežlč menšia,
výborná na žalúdočné potiaže.
Pri ceste bol nálet agátov a na
pobreží Čiernej vody väčšinou nálet
jelší a vŕb. Tesne nad vodou miestami žiarili žlté kvety záružlia
močiarneho. Nádhernou ozdobou
brehu boli nežné nezábudky,
dotýkajúce sa hladiny.
Pravú stranu chodníka za lávkou smerom ku „Kalmanovému“
špatilo celé desaťročie smetisko,

Ing. V. Kováčová
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Chráňme si naše
lesy a prírodné
prostredie!
V jarnom období začínajú práce v záhradkách,
v okolí chát a občania častejšie chodia do lesov
a prírody. Toto obdobie vykazuje podľa štatistických údajov najväčšie riziko vzniku a šírenia
požiarov v prírodnom prostredí. Takmer všetky
požiare, ktoré vznikli v lesných porastoch
a prírodnom prostredí, zapríčinili občania svojou
neopatrnosťou a nedbanlivosťou. V predchádzajúcom roku vznikli na území okresov Pezinok
a Senec iba 3 požiare v lesných porastoch, ale
v ostatnom prírodnom prostredí bolo zaznamenaných 63 výjazdov k požiarom, ktoré boli zapríčinené najmä nekontrolovaným spaľovaním
na voľných priestranstvách, zakladaním ohňov
v prírode a v mnohých prípadoch i vypaľovaním
porastov.
Len málokto si uvedomuje, že spaľovanie odpadu,
trávy, vypaľovanie trávy či zakladanie ohňa
v prírode môže spôsobiť ohrozenie života alebo
poškodenie majetku vlastného alebo spoluobčanov. Často občania vykonávajú tieto práce
v čase, keď je najväčší predpoklad vzniku a šírenia požiarov, pričom nezabezpečia prvotné preventívne opatrenia, a to najmä zabezpečením
okolia ohniska pred prenosom požiaru, pomalým
spaľovaním, stálym dozorom pri spaľovaní
a s prostriedkami určenými na likvidáciu požiaru.
Aj napriek dlhotrvajúcemu dažďu si vás pri
jarných prácach v záhradách a vinohradoch
dovoľujeme upozorniť na dodržiavanie základných zásad pri spaľovaní odpadov a zakladaní
ohňa v prírode tak, aby nemohlo dôjsť k rozšíreniu ohňa mimo vyhradený a pripravený priestor.
Najbezpečnejšie z hľadiska požiarov však je
odviezť odpad do kontajnerov, ktoré niektoré
obce a mestá zabezpečujú v čase „jarného upratovania“.
Spôsobenie požiaru je porušením platných
právnych predpisov, čo môže byť kvalifikované od
priestupku až po trestný čin. Okresné riaditeľstvo
v tejto súvislosti riešilo za obdobie roka 2008
5 priestupkov, pri ktorých bola uložená pokuta
spolu vo výške 2 200,- Sk, čo je 66,27€, a sedem
občanov bolo riešených v blokovom konaní
(pokuta spolu vo výške 4 200,- Sk, čo je
126,52€). Vzhľadom na uvedené skutočnosti
dúfame, že naše upozornenie bude prijaté
s porozumením.

pplk. Ing. Eva Orlická
Okresné riaditeľstvo HaZZ v Pezinku

STaLo Sa

V Bernolákove
opäť stál ,,máj,,
Podľa dávnych tradícií v predvečer 1. mája býva zvykom vztýčiť symbolický ,,strom máj,,. Aj v Bernolákove bol krásne urastený strom
postavený v strede obce pred kultúrnym domom. Počas slávnosti
stavania mája je vždy veselo. Aj tento rok asistovali pri výzdobe
deti z folklórneho súboru Stromček, ktoré zatancovali aj zaspievali.
Potom zaspievali v ľudovom tóne aj dievčatá z vokálnej skupiny
Vox rose. Podávalo sa zdarma víno a o dobrú náladu sa starali
hudobníci z ľudovej muziky Alexandra Kleberca.
Touto cestou za tohtoročný máj ďakujeme p. Milanovi Pajchortovi
z Clementisovej ulice.

JUMPING
DAY
V nedeľu 5.4. sa v kultúrnom dome bernolákovské
deti dokonale vyskákali a vybláznili na trampolínach
a nafukovacích atrakciách počas JUMPING DAY,
ktorý sa tu konal. Pohybovo-zábavné atrakcie poskytli
deťom rôzneho veku skutočne hodne zábavy a niektoré sa dokázali venovať hopsaniu aj obdivuhodných
niekoľko hodín.
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Zábavná relácia Echorádio
Po vydarenej situačnej komédii Hľadá sa nový manžel, pri ktorej sa
mohli návštevníci v bernolákovskom kultúrnom dome skvele odreagovať
koncom februára, v marci nás prišli pobaviť a rozosmiať ďalší známi
zabávači. V kultúrnom dome sa uskutočnila verejná nahrávka zábavnej
rozhlasovej relácie Echorádio.
Do Bernolákova zavítali populárni herci Magda Paveleková, Ivan Letko,
Štefan Skrúcaný, Emil Horváth ml., známa moderátorka Iveta
Malachovská, ale aj humoristi Robo Kajzer a Peter Meluš či spevák
Otto Kollman. Priniesli výbornú zábavu a zároveň v spolupráci so
Slovenským rozhlasom zrealizovali verejnú nahrávku. Herci aj zabávači
nestrácali iskru a udržali výbornú náladu počas celého nahrávania relácie, ktorú odvysielal Slovenský rozhlas
12. apríla. Emil Horváth, ktorého
vyspovedal najprv Štefan Skrúcaný a
potom Iveta Malachovská, porozprával
mimo scenára preňho typicky príjemným
spôsobom množstvo zážitkov a postrehov z hereckého sveta i vlastného života.
Peter Meluš spolu s Robom Kajzerom
okrem humorných dialógov dokonale
napodobnili niekoľko známych osobností
a tiež zaspievali zopár pesničiek.
Spievajúci architekt Otto Kollmann taktiež zaspieval niekoľko známych hitov.
Publikum sa schuti zasmialo pri
scénkach, v ktorých účinkovali Ivan Letko
a Magda Paveleková.
Podobne ako v septembri, keď sa v našom kulturáku nahrávala relácia
Podvod s Milanom Markovičom a Honzom Nedvědom, aj tentokrát ocenili ,,rozhlasáci,, výborné publikum, ktoré vytvorilo základ dobrej
zábavnej relácie.
PQ

Dni obce 2009
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Štvrtýkrát sa obyvatelia i návštevníci Bernolákova zišli v športovom areáli J. Popluhára pri každoročnom veľkom festivale
zábavy, dobrej nálady, hudby, tanca , spevu, športu ...
Ani tento rok sme nemohli povedať, že by počasie neovplyvnilo toto mimoriadne populárne podujatie. Víchrica,
ktorá sa prehnala ponad Bernolákovo v sobotu popoludní,
ohrozovala bezpečnosť na hlavnom pódiu i zvukárske
stanovište, a preto prišlo k značnému časovému sklzu.
Napriek tomu však návštevníci podujatia neprišli prakticky
o nič zaujímavé. Akurát obvyklý ohňostroj sa preto podarilo
odpáliť až hlboko po polnoci.
Program bol tak ako aj v rokoch minulých mimoriadne
pestrý, určite si každý niečo našiel. V športoch sa hral futbal,
hokejbal, volejbal, tenis, strieľalo sa v aersofte, deti si
zaskákali na trampolínach. Futbal hrali podobne ako po roky
minulé aj starí páni. Súťaž vo varení guláša a tradičnej
fazuľovice taktiež neodmysliteľne patrí ku Dňom obce.
V areáli počas podujatia funguje množstvo stánkov s občerstvením., ktoré, zdá sa, z roka na rok rozširujú svoju ponuku.
Predstavenie noviniek sponzora spoločnosti KIA Motors,
otváranie osláv prejazdom propagačnej jazdy žltých
motorkárov s vlajkami po uliciach obce a úvodný výstup
mažoretiek sú tiež tradíciou. Samozrejme, žrebovala sa
bohatá tombola.

Videli sme najrôznejšie tanečné
skupiny a súbory vo viacerých
blokoch. Predviedli sa domáce
skupiny a súbory z Bratislavy,
Ivanky, amatéri i poloprofesionáli.
Videli sme hip hop, break dance,
country, folklór, írske tance, orientálne brušné tance, free style.
Súbory Niagara, Avalon, ale tiež
Grupo Caliente. Tanečne sa prejavili
aj odrastenejší amatéri, ktorí poňali
svoju premiéru primerane recesisticky, tanečná skupina Milana
Vároša – Drevienko. Spievali a hrali
deti, staršie speváčky, ZUŠ, Vox
rose, detský domov. Po polnoci hral
do tanca dídžej a druhú noc stará
známa Dúha. Na parkete sa tancovalo ozaj o dušu, čo si odniesol aj
tanečný parket. Krstila sa kniha
o Bernolákove a DVD s filmom.
Po obci premával výletný vláčik.
Poštári pečiatkovali pamätné
obálky. Detský program s pesničkami Riša Čanakyho a Márie
Podhradskej zabavil nielen deti, ale
aj ich rodičov. Program pre skôr
narodených s Dušanom Grúňom či
kapelou Senzus alebo speváckym
zborom Čeklísanky bol spojený
s blokom venovaným histórii
Bernolákova. A práve to inšpirovalo
moderátora, aby sa stali rodené
,,Čeklísanky,, krstnými mamami
knihy a filmu. Krstilo sa tradičnou
fazuľou za prítomnosti autorov
knihy i filmu.

Na pódiu sa vystriedalo 9 hudobných skupín rôznych žánrov. Rock,
etno, pop, SKA a funky, tanečná
hudba, klasický big beat,
bernolákovské kolo s predkapelou
Defekt. Vždy skvelé vystúpenie
domácej kapely Con spirito milo
prekvapilo svojou novinkou od Led
Zeppelin, Stairway to heaven.

DNI OBCE BERNOLÁKOVO 2009
Milí priatelia,

Mladých aj pamätníkov roztancovala staronová kapela Taktici.
Kapela Polemic patrí k festivalovým
stáliciam a ich nákazlivé karibské
rytmy znejú ešte pár dní v hlavách
poslucháčov. Kapela tiež
niekoľkokrát pripomenula, že
Bernolákovo v týchto dňoch oslavuje
svoje významné jubileum. Druhý
večer sa divákom predstavila mladá
kapela We want jam a po nich prvý
krát zahraničný hosť festivalu,
francúzska kapela Roc'hann so
skvelou muzikou vychádzajúcou
z bretónskych piesní podaná s úžasným temperamentom. Škoda, že
počas ich vystúpenia sa
Bernolákovom prehnala výdatná
prehánka. Vrcholom druhého večera
bol spevák, večný chlapec Peter
Nagy. Predviedol vynikajúcu show,
plnú prevažne
známych megahitov. Kapela Indigo
znela vynikajúco a
Peter dokázal, že to
s publikom naozaj
vie. Samozrejme na
záver sme vzhliadli
veľký ohňostroj,
ktorý roky patrí
k záverečným
motívom Dní obce.
V každom prípade
veľká vďaka patrí
nielen vedeniu
obce, sponzorom
ale aj spoločnosti
MPAudio company za skvelý zvuk,
svetlá a pódium, ktoré aj vďaka ich
akčnému konaniu prežilo víchricu.
Dni obce 2009 sú úspešne za nami
a verme, že o rok sa znovu stretneme v Bernolákove na Dňoch obce
2010.

máme za sebou skutočne krásnu a vydarenú oslavu
výročia založenia obce Bernolákovo.
Súčasťou bohatého programu v rámci osláv bola aj
súťaž vo varení GULÁŠU.
Tohoročnú súťaž sme pripravovali trochu s obavami,
či sa nám prihlási dostatočný počet súťažiacich,
nakoľko všetci pociťujeme v rôznych podobách
„hospodársku krízu“.
Na naše veľké prekvapenie prišlo 14 súťažiacich
skupín, ktoré vytvorili úžasnú atmosféru, zišli sa ozajstní priatelia a skvelí ľudia. Stretli sme sa s veľkým
pochopením pre dobrú vec – prispieť finančným darom
pre naše detičky v Bernolákove. Guláš bol tento rok
mimoriadne vydarený.
Dnešné deti sú generáciou našej budúcnosti
a nesmierne sa chcem poďakovať za to, že to takto
chápu aj ostatní spoluobčania.
Celkový výťažok z predaja gulášu bol 700€, čo je
v prepočte 21.088 Sk Oproti minulému roku bol nárast
skoro o 100%. V minulom roku sa deťom odovzdalo
11.000 Sk, no vďaka tohoročným súťažiacim sa tento
rok môže detičkám odovzdať 700€.
Finančný príspevok sme rozdelili na dve rovnaké časti.
Jedna časť, čiže 350€, putovala do základnej umeleckej školy, mimochodom, majú krásne výsledky,
a druhá časť, čiže 350€, putovala do občianskeho
združenia „Školáčik“, ktoré podporuje vývoj našich
detí.
Napriek tomu, že túto súťaž organizoval
BERNOLÁKOVSKÝ KLUB PODNIKATEĽOV, hlavní sponzori tejto obľúbenej akcie boli práve naše kuchárske
skupiny, ktoré okrem veľkého nadšenia, úsmevu
a dobrej nálady dodali všetky suroviny a ingrediencie
a navarili nám perfektný guláš a voňavú fazuľovicu
s domácimi „slížami“.
Zoznam súťažiacich:
Firma SVAROGO - p. Kúty
Mravec a spol. – p. Mravec
Cisár a spol. – p. Cisár
ELEKTROČAS - p. Vároš
Koník a spol. – p. Koník
SE-VO-TECH - p. Hajtmánek
Hasičský zbor Štiavnické Bane – p. Kališek
Grúberová a spol. – p. Grúberová
Bognár a spol. – p. Bognár
Linský a spol.
Kacerle a spol.
Klub dôchodcov – p. Urmanič, p. Varečková
Klub zdravotne postihnutých – p. Ballayová
Trávniček a spol. – p. Trávniček
Dovoľte mi vyjadriť poďakovanie všetkým, ktorí sa
zúčastnili v sobotu 6. 6. 2009 na Dňoch obce súťaže
vo varení GULÁŠU.
Taktiež VEĽKÉ POĎAKOVANIE patrí sponzorom
p. Petrovi Guldánovi, ktorý dodal ceny pre súťažiacich,
ďalej p. R. Požárovi s manželkou, ktorí dodali nálepky
na označenie súťažiacich, a taktiež Obecnému úradu
v Bernolákove.
Na záver ďakujeme všetkým vám, ktorí ste prejavili
spolupatričnosť, ochotu pomôcť a priateľsky podať
ruku pre dobrú vec.
Za Klub bernolákovských podnikateľov

PQ

Danka Dózová
prezidentka KBP
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Armádna kultúra v Bernolákove
7. mája, symbolicky v predvečer dňa, kedy si
celé Slovensko pripomína ukončenie vojny
a v dávnejších časoch sa konali veľké vojenské
prehliadky, uskutočnila sa aj v kultúrnom dome
prehliadka Posádkového klubu Bratislava.
Vojenské umelecké aktivity a telesá s ktorými
armáda spolupracuje, sa predviedli vo veľkom
a pestrom programe. Odzneli piesne, tancovalo
sa, hralo niekoľko sólistov, no najmä kapiel
najrôznejších žánrov. Sláčikové zoskupenie,
husľový virtuóz, dychové trio, folklórny súbor,
spoločenský tanec, country skupiny, sólo spev,
hra na saxofón, rocková kapela. Program bol
naozaj veľmi pestrý, obohatil kultúrny život
v Bernolákove a zároveň divák videl a počul
niekoľko zaujímavých umeleckých výkonov.
Armáda SR predviedla, že nie je len o zbraniach, ale aj o kultúre a umení.

Detská fantázia –
pohľad do duše
Dovoľte mi podeliť sa s vami so zážitkami
z predvečera Dňa detí, kde po dohode so ZUŠ v tunajšej
obci sme sa s p. Čukášovou podujali vykonávať dozor na
výstave výtvarných prác, ktoré usporiadala akad.maliarka p. Štefánia Ábelová so svojimi žiakmi.
V neútulných podmienkach starej materskej školy bolo
vytvorené útulné a veľkolepé prostredie.
Bola tu práca maliarov, sochárov, dizajnérov vytvorená
rukami šikovných žiakov.
Mala som česť osobne sa stretnúť s p. Ábelovou, ktorá
nám porozprávala o svojich žiakoch, ktorí robili túto
výstavu.
Jedným z návštevníkov bol maliar, ktorého vnuk tu tiež
predstavoval svoje umenie. Ukázal nám niekoľko
fotografií s vlastnými umeleckými výtvormi – krajinkami.
Prajem všetkým učiteľom i žiakom výtvarného odboru
ZUŠ veľa zdravia a úspechov do ďalšej práce.

Eva Šticová
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Dňa 31. 5. t. r. bola nedeľa a sála kultúrneho domu
o 16. hod. bola zaplnená do posledného miesta. Za prítomnosti predstaviteľov obce, Ing. Poóra, starostu obce,
JUDr. Bečicu, zástupcu starostu, a dôstojného pána farára
Kormútha, sa pred divákmi začal rozprávkový príbeh

Stretnutie
s rozprávkou
„Perníková chalúpka“. Pod vedením Lucie Letkovej,
korepetície Ilony Takácsovej a scénografky Zdenky
Březovjakovej sa nám odvíjal príbeh v modernom podaní
ako muzikál o Jankovi, Marienke, macoche a zlej strige,
o obyvateľoch lesa, ktorí boli ozdobou celého deja.
Nádherná hudba, kostýmy, kulisy a osvetlenie, tiež stvárnenie postáv žiakmi hudobno-dramatic-kého odboru ZUŠ pod
vedením ich učiteľov nás presvedčilo o tom, že u nás
vyrastá generácia, ktorá
nás bude dobre reprezentovať.
Prajem im veľa zdravia a úspechov do ďalšej práce
a ďakujem v mene divákov za krásny umelecký zážitok.
Eva Šticová

pripravujeme

Čeklíske echo – festival
folk & country hudby
Tak ako v roku minulom, v prvú prázdninovú nedeľu, pozývame
priaznivcov folk a country hudby do športového areálu J. Popluhára,
kde sa 5.7.2009 o 18:00 uskutoční II. ročník minifestivalu ,,Čeklíske
echo,,. Napriek ekonomickej kríze sa podarilo priviezť na náš minifest
aj hviezdu z blízkeho zahraničia, známeho hudobníka, skladateľa,
textára a speváka Frantu Nedvěda. Samozrejme,
nebudú chýbať ani ďalšie výborné hudobné zoskupenia, a to skupina Attak band a Terry Zeman
s kapelou Harvestri. Pri dobre vychladenom pivku
si určite radi zopakujete skvelú atmosféru tohto,
aj keď zatiaľ malého, no hudobne kvalitného podujatia. Priaznivci dobrej
muziky, zídeme sa v nedeľu 5.7. o 18:00 v športovom areáli na Hlbokej
ulici v Bernolákove!
PQ

5. 7.

LACO DÉCZI sa teší na koncert v Bernolákove
Bernolákovský rodák, svetoznámy hudobník, džezový trubkár Laco Déczi
v jubilejnom roku, keď si obec pripomína 800 rokov prvej písomnej
zmienky, prvýkrát po mnohých rokoch navštívi
svoju rodnú obec. Hudobník, ktorý pôsobí viac
ako štvrť storočia na americkej džezovej scéne,
kde v New Yorku aj trvale žije, bude hosťovať
v Bernolákove. Jeho excelentnú hru na trúbku
budú môcť Bernolákovčania, ale aj návštevníci
počuť v novootvorenej reštaurácii s penziónom Pálenica na Hlavnej ulici
21.augusta 2009 o 19:30. Laco Déczi príde do Bernolákova aj so svojou
americko-slovenskou kapelou Celula New York, s ktorou brázdi svet už
niekoľko rokov.
PQ

21. 8.

Veľká cena BRADLA v Bernolákove
V dňoch 25. a 26. júla 2009 sa koná už X. ročník cyklistických pretekov „Veľká cena Bradla“ pri
príležitosti narodenia gen. M. R. Štefánika. V tomto roku bude v rámci osláv 800-stého výročia
prvej písomnej zmienky o našej obci súčasťou týchto významných pretekov aj Bernolákovo. Štart
bude pred obecným úradom o 14.00 hodine s cieľom 1. etapy v meste
Myjava. Garanciu nad pretekmi prevzal prezident Slovenskej republiky Ivan
Gašparovič. Na štarte sa zúčastní veľvyslanec Francúzska, prvý slovenský
kozmonaut Ivan Bella a ďalší významní hostia Týmto pozývame všetkých
priaznivcov športu a cyklistiky, aby prišli povzbudiť pretekárov na štart
prvej etapy pred obecný úrad na Hlavnú ulicu 112.

25. 7.

Napriek tomu, že leto sa iba začalo, treba myslieť
aj na jeho pekné a príjemné ukončenie, bez nostalgie za prázdninami. S letom
a prázdninami sa rozlúčime
hneď v prvý poprázdninový
víkend, v sobotu 5. 9.. Podobne ako vlani, rozlúčka s prázdninami sa
uskutoční v priestore ,,Žabák,, na Mostovej ulici od 15:00. Bude
pripravené občerstvenie, možnosť opekania, asi už aj burčiak, príjemná muzika country
kapely OUKEY, nejaká súťaž i menšie prekvapenie v podobe zaujímavého programu
a hlavne dobrá nálada. Akcia sa neuskutoční len v prípade veľmi nepriaznivého počasia,
v čo verme, že nebude.

Čau leto

5. 9.
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Zo ŽivoTa ŠKôL

Skončil sa školský rok 2008/2009,
pred bránami školy čaká nový školský rok 2009/2010
Len čo sa skončil jeden školský rok, už myslíme na druhý.
Určite ste ho, vážení rodičia, prežívali
s nami. Celý školský rok bol dynamický,
náročný na výchovu a vzdelávanie, ale aj
plný rôznych zaujímavých akcií.
Veľmi si vážim prácu našich pedagógov,
ktorí neváhajú obetovať svoj voľný čas i
nad mieru vyučovacej povinnosti a venujú
sa žiakom na lyžiarskom, plaveckom kurze,
v škole v prírode, na výletoch a exkurziách
a množstve iných mimoškolských akcií –
jesenný trojboj, jarná akadémia, noc
v škole.
Vzdelanie a príprava na život je to najcennejšie, čo škola môže žiakom dať.
Silnou motiváciou pre prácu žiakov bolo
vyhlásenie súťaže o najlepšieho žiaka ročníka.
Na základe dohody so sponzorom
GLANCE HOUSE s.r.o. bola v školskom

roku 2008/2009 na II. stupni ZŠ Bernolákovo vyhlásená súťaž o najlepšieho žiaka
v V., VI., VII., VIII. A IX. ročníku.
Súťaž bola vyhlásená na základe týchto
kritérií:
- vysvedčenie s vyznamenaním
- aktivita vo vyučovacom procese
- zapojenie sa do olympiád, umeleckých
a športových súťaží – dosiahnutie úspechov v školských, okresných a krajských
kolách
- úspešná práca v záujmových krúžkoch
- žiadne záporné záznamy v klasifikačnom
hárku, žiadne napomenutia a pokarhania
- ochota pomáhať slaboprospievajúcim
spolužiakom
Touto cestou ďakujeme sponzorom za
9 notebookov, ktoré darovali žiakom a
škole.
Poďakovanie patrí i všetkým ostatným
rodičom – sponzorom , ktorým mimoriadne

záleží na tom , v akom prostredí ich deti
pracujú, či ich pracovné prostredie je
estetické, správne osvetlené, hygienické.
Zvlášť musím poďakovať rodičom VII.B,
VI.A a V.A triedy a najmä
rodičom Jedlovcovým. Mnohí rodičia
pomáhajú aj pri dopĺňaní pomôcok
a hračiek v školskom klube detí,
kancelárskym materiálom na I. i II. stupni.
Každá pomoc a spolupráca sa nesmierne
cení.
Ešte raz všetkým, aj keď som ich nemenovala, srdečne ďakujeme.
Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Už teraz
pripravujeme zaujímavý školský rok
2009/2010.
Všetkým rodičom a priateľom školy želám
krásnu dovolenku plnú radosti a spoločne
strávených dní so svojimi deťmi.
Mária Ondrušková

Vitajte v školskom klube
Volajú nás všelijako, družina – školský klub. V každom prípade
sme deťom druhým domovom po vyučovaní. Preberieme si deti
ako druhé mamy a naša prvá cesta vedie najprv do jedálne. Po
obede mávame oddych, ktorý deťom veľmi prospieva, lebo bývajú
unavené... a tak si čítame, hráme sa, kreslíme, rozprávame, skrátka oddychujeme. Po oddychu si píšeme úlohy podľa zadania
učiteľov. Niektoré deti do školských zošitov, mnohí si
len precvičujú do cvičných hárkov. Kto nechce, úlohu
si nepíše a hrá sa. Výchovné činnosti mávame každý
deň iné. Vychádzame z týždenných plánov, podľa
udalostí, výročia, ročného obdobia. No najradšej
chodia deti von, kde sa už venujú svojim obľúbeným
hrám. Loptovým, volejbalovým, hádzanej, futbalu,
hrám v piesku. Aj pobyt vonku býva organizovaný,
dbáme na bezpečnosť a ochranu zdravia. O tom, že
sa deti v školskom klube nenudia, svedčí aj fakt, že
aktivity počas celého školského roka sa deťom veľmi
páčili.. V septembri to bola zoznamovacia diskotéka
s prvákmi, spojená s darčekmi, takzvaná ,,cukríková,, párty.
Nasledovali triedne vianočné besiedky, s mikulášskymi balíčkami,
vianočnými darčekmi, programom pod jedličkou. Veľmi vydarenou akciou bola poučná beseda so spisovateľkou Gabrielou
Futtovou, ktorej knihy sú u detí veľmi obľúbené. Všetci sa
pripravovali na príchod eura a ani my sme nazaháľali. Dôkazom
toho sú besedy, rozhovory, plagáty a milá návšteva pani
Juríčkovej, ktorá nám povedala všetko o blížiacom sa eure.
Každoročne poriadame karneval, kde deti majú rôzne súťaže,
spojené s cenami a diskotékou. Podľa ročného obdobia sa mení
aj vzhľad nášho školského klubu nielen nástenkami v triede, ale
aj vhodnou výzdobou na chodbe. Deti zo školského klubu sa tiež
pripravovali na vystúpenie ,,Akadémie ZŠ,, pod vedením vedúcej
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ŠK p. Katky Koporcovej. Plagátmi, výzdobou, besedou sme si uctili
významný ,,Deň Zeme,, . V rámci environmentálnej besedy nás
navštívil p. Koporec, ktorý sa zaoberá vtáčou kriminalitou.
Každoročne organizovaný Zlatý slávik je obľúbenou súťažou detí
v speve moderných i ľudových piesní.
Vtipnejší vyhráva je azda najveselšou akciou , kde sa spolu
s deťmi dobre zabávame na detských vtipoch. Deti
mali radosť aj zo súťaže v kreslení na chodník to svoje
,, naj slniečko,, . Každá vychovávateľka vedie v klube aj
svoj krúžok, napr. vedúca ŠKD p. Katka Koporcová
vedie tanečný, p. Anna Hudáková v rámci dramatickej
výchovy divadielko Motýlik.
V júni sme usporiadali mimoriadne obľúbenú súťaž,
,,Mis a Misák,,. Disciplíny bývajú ľahké a primerané
veku dieťaťa. Celý školský rok sme viedli deti k slušnosti, tolerancii a priateľstvu. Pobyt v školskom klube
niesol pečať múdrosti, láskavosti a radosti. Preto sa,
milí naši rodičia, nebojte zveriť do našich rúk svoje
deti, pokiaľ nechcete, aby dieťa bolo doma samo, alebo sa túlalo
a vy by ste sa oňho báli. Sme tu pre vás, sme plne kvalifikované,
máme niekoľkoročné skúsenosti a prax. Svoju prácu máme radi,
pretože sme si vedomé toho, že to nie je práca, ale poslanie....
Najčistejšími jazierkami sú oči vašich detí a najcitlivejšími sú srdcia a duše detí. Krásne prázdniny deťom a ich rodičom želajú
vychovávateľky z ŠKD pri ZŠ Komenského:

p. Katka Koporcová
p. Anička Hudáková
p. Gabika Biskupičová
p. Evka Hlubíková

Výstava výtvarného
odboru ZUŠ
Výtvarníčka a pedagogička, akademická
maliarka Štefánia Ábelová bola hlavným
iniciátorom veľmi peknej myšlienky vytvoriť
pri príležitosti 800 rokov prvej písomnej
zmienky o Bernolákove výstavu prác žiakov
výtvarného odboru ZUŠ v Bernolákove.
Táto iniciatíva mala základný problém,
priestory, kde by bolo možné takúto výstavu zrealizovať. A tak sa v spolupráci
s obcou podarilo oživiť nevyužívané, na
prestavbu čakajúce priestory bývalej
materskej školy na Hlavnej ulici, ktoré po
minimálnych úpravách poskytli ideálne
podmienky na výstavu takéhoto rozsahu.
21. mája sa po niekoľkých týždňoch
príprav mohla uskutočniť malá slávnosť,
vernisáž, spojená s otvorením výstavy.
Na tomto podujatí v bývalej materskej
škole sa okrem autorky výstavy, pedagógov
ZUŠ, starostu obce Ing. Poóra aj so zástupcom JUDr. Bečicom zúčastnili aj ďalší hostia. Po krátkych prejavoch a niekoľkých
hudobných číslach žiakov ZUŠ si návštevní-

ci mohli obzrieť s veľkou invenciou a nápadom naaranžovanú výstavu diel žiakov ZUŠ
v Bernolákove. Tieto diela prevažne komunikovali s históriou a najmä s objektom najcennejším, kaštieľom Esterházyovcov. Deti
pod vedením Š.Ábelovej tvorili viac ako rok
svoje vízie kaštieľa, ako asi vyzeral, ako by
prípadne mohol vyzerať a vytvorili naozaj
niekoľko pozoruhodných diel. Navrhovali
dlažbu, tvorili dvere, dekorácie, zábradlia i
víziu o dobových kostýmoch z čias fungovania kaštieľa.
V ďalšej časti budovy dočasnej malej
galérie sú nainštalované maľby, grafiky,
plastiky a iné diela, ktoré sú všeobecného
charakteru a prezentujú viaceré práce
terajších i bývalých žiakov pani Ábelovej.
Táto výstava je otvorená pre verejnosť od
21.5. do 14.6. v nasledovných časoch :
streda 16:00 – 19:00
piatok 16:00 – 19:00
nedeľa 15:00-18:00

Kto nestihne vzhliadnuť výstavu v čase oficiálneho trvania, výstavu je možné sprístupniť ešte v čase letných prázdnin po telefonickom dohovore s pani Ábelovou.

Darčeky základnej umeleckej školy
k 800.výročiu obce
Všetkých nás, ktorí sledujeme vývoj miestnej kultúry v obci, potešili
rozvíjajúce sa aktivity Základnej umeleckej školy v Bernolákove.
Naše deti, aj starších, môžeme vidieť a počuť na mnohých
kultúrnych podujatiach. K 800.výročiu prvej písomnej zmienky
o obci prispela ZUŠ niekoľkými darčekmi.
Ako prvý bol absolventský koncert, aký sme ešte v Bernolákove
nevideli. Svoje štúdium končili žiaci, ktorí patrili medzi naše
najväčšie talenty. Tatiana Vokounová, Petra Feketová, Tatiana
Danková, Teodor Kolarovič a Lucia Kancírová boli stálicami
koncertných podujatí v minulých rokoch.
Druhým darčekom bolo muzikálové prekvapenie. Za rekordne
krátku dobu pripravené muzikálové predstavenie „Perníková
chalúpka“ potvrdilo, že v literárno-dramatickom odbore máme
veľmi talentované deti a veľmi dobrých pedagógov. Každý,
kto mal možnosť toto predstavenie zhliadnuť, rád navštívi ďalšie
podujatia tohto odboru.

V tretom darčeku predstavili žiaci výtvarného odboru výsledky
svojej dvojročnej práce. Výstava výtvarných prác bola venovaná
najmä tematike bernolákovského kaštieľa. Deti vyjadrili svoje
predstavy o minulosti i budúcnosti tejto našej kultúrnej pamiatky,
lebo aj im, ako tiež každému občanovi Bernolákova, osud kaštieľa
nie je ľahostajný.
Štvrtým darčekom bol slávnostný koncert pri príležitosti
800.výročia prvej písomnej zmienky o obci Bernolákovo. Účinkovali v ňom naši najšikovnejší žiaci od tých najmenších až po ženský spevokol Čeklísanky, ktorý tento slávnostný program ukončil
hudobno-slovným pásmom z histórie Bernolákova.
Sme radi, že „naša umelecká škola„ dosahuje čoraz lepšie
výsledky a dáva možnosť vyniknúť každému talentu z našich vlastných radov - našich Bernolákovčanov.
Kornélia Valčeková
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predSTavujeme

Grupo
Caliente
Tak ako v súčasnosti neveľa mladých
ľudí venuje svoj voľný čas aktívnemu
tancu, je v Bernolákove jednou z mála
mimoriadne aktívnych Monika
Hrušková. Nielenže viedla
v Bernolákove tanečnú skupinu H&T,
sama tancovala v súbore H&T
v Bratislave, ale jej ďalšie tanečné
pôsobenie je spojené s tancom
v známej tanečnej skupine Grupo
Caliente. A práve tanečný súbor Grupo
Caliente sme mohli vidieť na pódiu
počas Dní obce v roku minulom, kde
predviedli tance z latinskej Ameriky,
konkrétne brazílsku sambu a krásne
dievčatá spolu s Monikou Hruškovou
na náš fest priniesli kúsok latinskoamerického horúceho (slovo caliente znamená horúci) temperamentu. Aj na
Dňoch obce 2009 sme mohli spoznať
ďalšie tanečné štýly z repertoáru
Grupo Caliente. Očarili nás dievčatá
v tanečnom bloku exotických orientálnych tancov, keď predviedli efektné
tance s ohňom i šatkami a diváci sa na
chvíľu ocitli v rozprávke Tisíc a jednej
noci. S choreografkou a manažérkou
súboru sme sa stihli počas Dní obce
porozprávať o ich ambíciách, problémoch, hľadaní talentovaných mladých
ľudí (aj v Bernolákove), o vytrvalosti
potrebnej k pôsobeniu v poloprofesionálnom telese.
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Choreografka Mgr.art Katarína
Peterková je sympatická mladá žena,
ktorá svoj život zasvätila naozaj veľmi
rozmanitým tanečným žánrom. Ako
absolventka tanečného konzervatória
a hudobno-tanečnej fakulty VŠMU
v Bratislave pôsobila najskôr
v 1. Akadémii tanca Miguela Méndeza
ako pedagóg folklórnych a populárnych tancov Latinskej Ameriky
a v tanečnej skupine Latino Flash.
Prešla folklórom iných, najmä latino

a exotických krajín. Z rozhovoru s ňou
ma zaujali najmä odpovede na
umelecké ambície súboru.
,,Súbor vznikol v roku 2003 ako čisto
dievčenský, no v súčasnosti sa v jeho
radoch objavuje aj niekoľko chlapcov.
Súbor má ambície prezentovať sa nielen na firemných podujatiach, ale aj
na festivaloch či podujatiach podobného typu, ako sú práve Dni obce
v Bernolákove. Grupo Caliente vyráža
častejšie aj do zahraničia, kde je veľký
záujem o exotiku v podaní krásnych
slovenských dievčat. Jedným z cieľov
tanečného súboru je vytvoriť si aj
dorast a neskôr sa systematicky venovať mladým. Samozrejme, podmienkou
je, aby mali skutočnú výdrž a ochotu
odriekať si mnohé iné
zábavy a poňať tanec skutočne profesionálne. Jednou
z opôr a príkladom nadšenia pre tanec je práve
spomínaná Monika
Hrušková, ktorá napriek
tomu, že má mnoho iných
aktivít a musí cestovať na
večerné skúšky
z Bernolákova do Bratislavy,
zaznamenáva veľký pokrok
v tanci. Tanečná skupina
Grupo Caliente ponúka ako
jediná na Slovensku v rámci
svojho vystúpenia Samby
najnovšie originálne sambové kostýmy priamo
z Argentíny. Kostýmy
pochádzajú z dielne popredného argentínskeho
návrhára exkluzívnych sambových kostýmov, pričom
každý z nich je ručne
vyrobeným originálom.
Autor je trojnásobným
výhercom súťaže kostýmov
Creatividad na karnevale
v Gualeguaychu v oblasti
Corrientes v Argentine
a spolupracuje s dvomi
najväčšími „Escola do Samba“ – sambovými školami.,,
Tak toto je stručný profil tanečnej
skupiny Grupo Caliente, s ktorou sa
určite v Bernolákove ešte stretneme.
Tanečná skupina Grupo Caliente uvíta
nových členov, info na t. č.
0905 631098, www.grupocaliente.sk
PQ

Týždeň v hoteli
Gladius v Topoľníkoch

Od marca do júna t.r. zorganizoval niekoľko
zaujímavých aktivít pre svojich členov.
Marec – slávnostné podujatie pri príležitosti
MDŽ
– Účasť 20 členov, na súťaži ľudových
rozprávačov v Gajaroch.
Apríl – návšteva divadelného predstavenia
Radošinského naivného divadla pod názvom
To najlepšie z RND
– brigáda a miestnom cintoríne pri príležitosti Dňa Zeme (51 účastníkov brigády ďakuje predstaviteľom obce a správcovi cintorína
za to, že ich prišli pozdraviť a poďakovať za
dobre vykonanú prácu).
Máj – veľmi príjemný týždenný pobyt
v hoteli Gladius v Topoľníkoch
– posedenie s jubilantmi, ktorí sa dožili
v 1. polroku 60, 65, 70, 75, 80 a viac rokov
krásne blahoželania od predsedníčky p.
Varečkovej poslankýň OZ, predsedníčok
komisií p. Jurčovej a p. Černayovej, nádherný
program žiakov ZUŠ pod ved. p. riad.
Mgr. Boškovej a vždy skvelý tanečný sbor
NIAGARA pod vedením p. Koporcovej
potešili srdcia jubilantov.

Program nášho zájazdu sa
začal prehliadkou kolového
mlyna v Jelke. Večer , keďže bol
práve „Deň matiek“, sme pozdravili prítomné mamičky
veršom, pekným slovom, piesňami o mame i krásnou pohľadnicou – zdravicou k ich sviatku.
Posedeli sme si pri reprodukovanej hudbe. V ďalšie dni sme
podľa možností využívali služby
termálneho kúpaliska, ktoré má
tri bazény a možnosť ďalších
rehabilitačných služieb. Namiesto
večerného kúpania a opekania
sme navštevovali príjemný
hotelový bazén a využívali
možnosti masáží.

diele Gabčíkovo, na spiatočnej
ceste sme sa zastavili v Dunajskej Strede.
Výletov sme mali pripravených
viac, ale termálne kúpalisko
pôsobilo na nás tak fantasticky,
že sme chceli čím viac využívať
jeho služby.
Posledný večer nám v hoteli
pripravili vynikajúce pečené
jahňa s bryndzovými haluškami
a živú hudbu, pri ktorej sme sa
výborne zabávali. Potešilo ma
vyjadrenie vďaky od mnohých
účastníkov zájazdu za jeho dobrú
organizáciu, ktorá ma stála veľa
síl. Ďakujem za pomoc p. E. Piterovej , T. Hanicovej a P. Urma-

Jún – varenie fazuľovice so slížami na
Dňoch obce (Družstvo získalo 3. miesto
a veľa chvály a poďakovaní.
Veľmi chutnali aj pagáče p. Buzgovičovej,
Káčerovej a Navarovej, tiež kapustníky p.
Baďurovej. P. Piterová prekvapila okrem
výborných pagáčikov aj dobrými lángošami
a p. P. Urmanič skvelým makovým
a orechovým koláčom.)
Klub pripravuje:
– stretnutie 3 generácií s kultúrnym programom a ochutnávkou dobrôt pripravených
podľa receptov starých mám
– návštevu termálneho kúpaliska
Vincov les
– zájazd na Oravu a do Poľska
– návštevu divadelného predstavenia
RND „Niekto to rád slovenské“
– posedenie pre jubilantov
– návštevu koncertu dychovky
– návštevu imobilných členov.
Na stretnutia sa teší ...
T. Hanicová, T. Varečková

Realizovali sme niekoľko výletov:
– prevoz kompou z Kyselice do
Vojky, kde nám učaroval kanál
pri hrádzi Dunaja, plný rozkvitnutého lekna a rôznych rybičiek;
–výlet do maďarského Györu,
kedy sme pri spiatočnej ceste
navštívili pravú maďarskú
rybársku čárdu;
–previezli sme sa pre nás
vypravenou loďou po vodnom

ničovi, ktorí mi počas choroby
v organizačných prácach veľmi
pomohli a prispeli k tomu, že sa
naši členovia na budúci zájazd
do Topoľníkov, ktorý bude v júni
2010, už teraz prihlasujú.

T. Varečková
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SpoLočenSKé organiZácie

Klub dôchodcov
nezaháľa...

SpoLočenSKé organiZácie

Odišli z našich radov

Darcovstvo krvi
Dňa 6. apríla 2009 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 54 darcov, z toho bolo 16
darcov z Chorvátskeho Grobu.
JARMILA GÁLOVÁ
PETER UHER
JANETTE HORVÁTHOVÁ
MÁRIA BARKOLOVÁ
ZOLTÁN KöVöSI
PETER SLOBODA
RADOSLAV STACHO
JANA BUČEKOVÁ
IVAN VYSUČÁNI
KAROL HORňÁK
MÁRIA NAGYOVÁ
ALŽBETA NOSKOVIČOVÁ
MIROSLAV KOLLÁR
MICHAELA MIKYŠKOVÁ
KATARíNA BOTLOVÁ
RADOSLAV ÁGH
ROZÁLIA BUZGOVIČOVÁ
PETRA BUZGOVIČOVÁ
ANNA VITÁLOŠOVÁ
JARMILA BOŠKOVÁ
JANA GRACOVÁ
MIROSLAV ŠVARDA
JÁN ANTAL
RUDOLF NOVÁČEK
ONDREJ LAUKO
EDUARD JURSA
KATARíNA BUZGOVIČOVÁ

MICHAL HRŽIČ
SLÁVKA SIVČÁKOVÁ
PETER SIVČÁK
MÁRIA PRIECELOVÁ
PETER PRIECEL
PETER JAJCAJ
MONIKA GAŽíKOVÁ
SOňA JURSOVÁ
JANA NAGYOVÁ
PAVOL HANÚSKA
MARCELA TURINIČOVÁ
JANA TURINIČOVÁ
ZUZANA NOGOVÁ
ANNA VALENTOVÁ
JANA BUTKOVÁ
ZDENKA KOCÁKOVÁ
MÁRIA HAJTMÁNKOVÁ
JANA SUCHÁ
PETER HOBLíK
MAGDA GABLíKOVÁ
JANA KAŠŠOVÁ
PETER TURINIČ
MAGDALÉNA SOBOLIČOVÁ
MONIKA NOSKOVIČOVÁ
ZUZANA ŠKRíPOVÁ
MIROSLAV ŠKRíP
PAVOL ŠKRíP

oZnamy

Predsedníctvo MS SČK v Bernolákove ďakuje predajni
Vinladia na Trnavskej ul. a firme ProOvo Bernolákovo za sponzorovanie bezpríspevkového darcovstva krvi.
Starosta obce Bernolákovo a predsedníctvo Miestneho spolku
SČK v Bernolákove ďakujú všetkým darcom krvi za ich humánny
a šľachetný čin.
Je všeobecne známe, že jedným
z následkov hospodárskej krízy, môže byť
aj zvýšená kriminalita. Jej formy sú rôzne.
Jednou z nich je majetková. Obecná polícia
pripravuje pre občanov Bernolákova
službu, a to ochranu majetku fyzických
a právnických osôb. Služba je podmienená
pripojením na PCO /Pult centrálnej
ochrany/. Podmienkou je, že každý záujemca o takúto službu musí mať namontované elektronické zariadenie, ktoré nebude zo strany obecnej polície súčasťou
dodávky. Obecná polícia bude sprostredkovávať napojenia, na základe záväznej
objednávky, na PCO a to prostredníctvom
servisnej organizácie.
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Dňa 2. júna sme sa na miestnom cintoríne
vyprevadili na poslednej ceste pani Alžbetu
Barusovú. Pani A. Barusová bola pri zrode spolu
ČSČK v našej obci v r. 1952. Bola členkou
výboru MS ČSČK, členkou zdravotnej družiny
a aktívnou desiatkarkou, ktorá získala pre
myšlienky Červeného kríža veľa spoluobčanov.
S úctou sa skláňame pred jej prínosom pre
MS SČK a smútiacej rodine aj touto cestou
vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
Predsedníctvo MS SČK
Tá rana v srdci stále bolí,
a nikdy sa nezahojí.
Aj keď nie si medzi nami,
v našich srdciach stále žiješ s nami.

Dňa 4. júla 2009 uplynie
5 rokov od úmrtia nášho
drahého manžela,
otca, švagra a krstného
Bohumila M i k y š k u
Kto ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka,
deti a švagriná s deťmi.

Poďakovanie
Ďakujem hliadke obecnej polície, ktorá prichytila
mladistvých páchateľov na cintoríne, keď zvalili
náhrobný kameň mojich rodičov. Nechcem si vôbec
predstaviť, ako by to dopadlo, keby sa náhrobný
kameň zlomil a páchateľov by neodhalili. To by bol
pre mňa stres a veľké finančné náklady na nový pomník (pre mňa ako dcéru dôchodkyňu). Nepoznám
páchateľov, ale ich rodičia sa postarali o opravu pomníka. Ešte raz veľká vďaka obecnej polícii.
Mária Kovářová (rod. Rummelová)

Čo je služba PCO
Služba prostredníctvom PCO je chránenie
majetku občanov – v tomto prípade bytu,
domu, prie-storov na podnikanie – formou
elektronického pripojenia na zariadenie,
ktoré vie identifikovať, že z ktorého objektu
došlo k hláseniu o narušení. Pracovník túto
správu vyhodnotí a následne ju odovzdá
hliadke obecnej polície, ktorá ju preverí.
V podmienkach Bernolákova by to nemalo
presiahnuť čas dlhší ako 3 minúty.
Aké náklady občanov budú mesačne na
túto službu?
Záujemca o túto službu musí mať už
vopred namontované elektronické zariadenie, ktoré bude snímať pohyb počas jeho
neprítomnosti v objekte. Takisto nie je
zahrnuté zariadenie, ktoré bude posielať

informácie na PCO. Náklady, ktoré bude
znášať klient spojené s touto službou budú
nasledovné:
1) Zriaďovací poplatok’- jednorazový
a) byt ....................................... 33 €
b) rodinný dom ......................100 €
c) priestory na podnikanie ...165 €
2) Mesačný poplatok
d) byt ...................................... 16 €
e) rodinný dom ..................... 26 €
f) priestory na podnikanie ... 36 €
Poplatky za poskytnutú službu budú závislé
od počtu záujemcov.
Prieskum sa predlžuje na základe
zvýšeného počtu záujemcov do 31.8.2009.
Prihlášky môžete zaslať na e-mailovú
adresu: robert.siroky@bernolakovo.sk
Robert Široký, náčelník OcP

Prišli
na svet:
Juraj Nagy
Matúš Polgár
Dávid Sivčák
Karolína Vallová
Jakub Sobota
Oliver Tencer
Veronika Vyšná
Nataša Čambalová
Ivan Solymosy

Naši jubilanti
Šimon Michal Takáč
Matej Cibulka
Vanessa Chalaniová
Miroslav Škraban
Dávid Fuks
Tomáš Beňo
Jakub Meňhert
Lucia Homolová
Emmanuel Polák

Ospravedlňujeme sa za počítačového
škriatka, ktorý v predošlom čísle časopisu
zaúradoval a nesprávne boli uverejnení
jubilanti v januári 2009.
Chybu opravujeme:

Rudolf Šoóš

70

Mária Žuffová

70

Jana Fehérová

70

Alojz Vrbovský

70

Samuel Jambrich

75

Ružena Železníková

75

Judita Tenczerová

80

Agneša Adameová

80

Emma Kováčová

85

Karol Moronga

90

MAREC
Vitajte medzi nami!

Svoje „áno“
si povedali:

Martin Sopúšek a Zuzana Kinčeš
Ivan Bohunický a Miroslava Cisárová
Peter Hanic a Veronika Krchňáková
Ing. Igor Timoracký a Ing. Tamara Herbríková
Juraj Lehotský a Katarína Navarová
Ondrej Pisca a Lucia Somíková
Milan Beladič a Zuzana Janušicová
František Palko a Miroslava Petrovičová
Marián Ivančo a Miroslava Oleksová
Štefan Boldis a Daša Prikopská
Stanislav Pavlovič a Eva Diňová
Andrej Lisický a Ivana Drahoňová

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

Odišli
na večný
odpočinok:

Peter Kormančík

70

Jozef Synek

70

Elena Lančaričová

75

Helena Kuruczová

75

Terézia Dolníková

75

Alžbeta Druscová

91

Anna Stašjaková

75

Helena Stančeková

91

Mária Pivarčiová

75

Jozef Luchava

90

Margita Múčková

85

Margita Faturová

89
Anna Mrvová

85

Alžbeta Barusová

87
MUDr. Vojtech Molnár

90

Katarína Jajcayová

83

Anna Tóthová

83

Juraj Vlčan

83

APRÍL

Ferdinand Tomčík

81

Magda Slobodová

70

Milan Heizer

68

Valéria Satúryová

70

Anna Klepsatelová

67

Eva Ondrušová

70

Karol Sklenica

60

Ing. Jozef Váczy

75

Eva Kmotriková

55

Helena Hlubíková

80

Tatiana Hanicová

44

Peter Chromčák

40

MáJ
Mária Fülöpová

70

Jarmila Kováčová

70

Významného životného jubilea 90 rokov

Marcel Papay

75

sa v uplynulých týždňoch dožila

Matej Biskupič

75

Rozália Katulincová

75

Jaroslav Vongrej

75

Ľudmila Mačaiová

75

Karol Matuš

75

Navštívili ju a osobne jej zablahoželali pán

Alžbeta Somorová

75

starosta, členky zboru pre občianske záleži-

Alica Vaverková

80

tosti a zástupkyne Miestneho spolku

Vilma Horváthová

85

Slovenského červeného kríža.

Vlasta Deutschová

85

Mária Prikopská

85

Česť ich pamiatke!

naša spoluobčianka pani

Vilma Múčková.

Veľa zdravia a spokojnosti v kruhu rodiny
do ďalších rokov Vám, milá jubilantka,
prajeme aj touto cestou.

Všetkým jubilantom
srdečne blahoželáme !
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Poz˘vame Vás do rekondiãno-regeneraãného ‰túdia
zameraného na
formovanie postavy a relaxáciu pomocou
rekondiãn˘ch a regeneraãn˘ch strojov
VIBfitFORM

ROLLENfit

Lymfoven

prístrojová procedúra kombinácia podtlaku
a chôdze na páse

prístrojová procedúra cviãenie postojaãky
na prístroji s vibraãnou
plo‰inou

prístrojová procedúra
spoãívajúca v masáÏi
rôznych partií tela
v smere lymfatick˘ch ciest

Such˘ uhliãit˘ kúpeº

SPM-Vacupres

Zábaly

procedúra upevÀujúca
zdravie zvy‰uje telesnú
a du‰evnú pohodu,
vhodná pre kaÏdého

vákuová lymfodrenáÏ
pôsobiaca na koÏu
a podkoÏie
o‰etrenie celulitídy,
napnutie ochabnutej
pokoÏky, spevnenie
poprsia

‰koricové,
anticelulitídne,
celotelové

kompresná masáÏ pracujúca s tlakovou vlnou
vznikajúcou postupn˘m
napæÀaním jednotliv˘ch
za sebou nasledujúcich
komôr ‰peciálneho
nohavicového obleku
vzduchom
(„pneumatická masáÏ“)

VACUfit

Prevádzkové hodiny:
pondelok - piatok: 9.00-12.00, 14.00-20.00
sobota - nedeºa: podºa objednávok / objednávky tel.: 0907 787 911

Moyzesova 61, 900 28 Ivanka pri Dunaji,
v areáli ka‰tieºa oproti kostolu
www.fitrelaxstudio.sk

VyuÏite 10 a 15 % zºavy na vybrané sluÏby.
Akcia trvá od 1. 7. 2009 do 31. 8. 2009
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oZnamy / inZercia
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Vzhľadom na technické problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť pri vydávaní a tlači časopisu Bernolák, je možné, že niektoré uverejnené články sú
neaktuálne v dňoch distribúcie časopisu.

Redakčná rada prosí svojich prispievateľov, ktorí články do Bernoláka píšu na počítači, aby svoj
príspevok odovzdali i v elektronickej forme – na diskete súbory editora Microsoft Word (*.doc),
čím umožnia rýchlejšie spracovanie a tým i skoršie vydanie Bernoláka. Svoje príspevky môžete
zasielať i elektronickou poštou na adresu: casopis@bernolakovo.sk a tiež písomne do schránky
umiestenej v zádverí kD. Za zapožičanie diskiet vopred ďakujeme.

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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