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Dni obce
Bernolákovo 2011
3. a 4. jún sa niesol v Bernolákove v znamení 6. ročníka Dní obce, na ktorý sme sa my obyvatelia, aj návštevníci našej obce dlho
tešili.
V piatok sa konala v Športovom areáli Jána
Popluhára slávnostná akadémia k 30. výročiu
otvorenia materskej školy. Detičky s pani
učiteľkami mali pripravený milý program,
ktorý sa páčil nielen ich rodičom a príbuzným,
ktorých sa zišlo neúrekom, ale aj všetkým
návštevníkom podujatia.

V rovnakom čase prebiehal na multifunkčnom
ihrisku turnaj v hokejbale a večer potešila
najmä mladšie ročníky diskotéka DJ Steva,
ktorú zorganizovali športovci.
Sobota od rána patrila športu – turnaju
v tenise, plážovom volejbale a vo futbale.
Ulicami obce sa „rozbehol“ výletný vláčik,
ktorý do neskorých nočných hodín vozil obyvateľov k areálu a z ktorého mali radosť malí
i veľkí.

Kto iný by bol vhodnejší na úvod programu
ako dychová hudba Čeklísanka samozrejme,
z nášho „Čeklísa“ !
Po veselých tónoch otvoril hlavný program
starosta obce Ing. Ľubomír Poór.
Areálom sa niesla vôňa gulášu a fazuľovice,
ktoré už hodnú chvíľu - usilujúc sa vyhrať - čo
najlepšie varili, miešali a dochucovali súťažiace družstvá. Pod starým pódiom stáli
novučké vozidlá zn. KIA, ktoré si záujemcovia
mohli prezrieť a na multifunkčnom ihrisku sa
dosýta mohli vyblázniť deti na nafukovacom
šmýkacom hrade. Pre bojachtivých bola na
„Žabáku“ pripravená airsoftova strelnica.
Domáci spevácky a tanečný blok otvoril
výborný tanečný súbor Niagara, po nich sa
predviedli detičky zo ZUŠ a svojimi tančekmi
roztlieskali publikum.
Prívržencov hip-hopu potešila skupina
D Street a na svoje si prišli aj milovníci vážnejšieho žánru, pre ktorých vystúpil spevokol Vox
Rose pôsobiaci pri ZUŠ.
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Stalo Sa
Nasledoval blok pre skôr narodených – ženský spevácky zbor Čeklísanky, pôsobiaci tiež pri ZUŠ,
tanečná skupina Drevienko, ktorá už
pár rokov pod vedením Ing. Házyho
pôsobí v kultúrnom dome.
Zlatým klincom bloku pre skôr
narodených bol sólista opery SND
Ivan Ožvát, ktorý svojím šarmom
a precíteným spevom očaril najmä
dámy.
Nasledovalo vyhlásenie výsledkov športových súťaží, súťaže
vo varení gulášu a fazuľovice a vyhlásenie tomboly, ktoré brilantne
odmoderoval člen činohry SND,
herec a moderátor, obyvateľ našej
obce pán Juraj Rašla. Šťastlivci si
odniesli domov 20 zaujímavých
a hodnotných cien.
S miernym oneskorením, ktoré
spôsobil dážď, vystúpil hlavný hosť
večera – a capella rock-pop-jazzových hitov Fragile. Publikum sa
lúčilo neutíchajúcim potleskom
a z pódia im dovolili odísť až po
prísľube, že sa na pôde našej obce
čoskoro opäť stretnú.
Žiaľ, neustála hrozba búrky
s víchricou, o pohybe ktorej sme sa
každých 15 minút informovali
v SHMÚ, zapríčinila, že z dôvodu
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bezpečnosti sa koncert skupiny
Defekt a Denisa Lacha neuskutočnili. Obe vystúpenia budú
v náhradnom termíne, o ktorom vás
budeme informovať.
Po počasím vynútenej prestávke
nasledovala diskotéka. DJ Yogi si
svojím repertoárom získal srdcia
mládeže, ale i skôr narodených
účastníkov. Tanečný parket bol plný,
neprekážalo ani, že chvíľami
výdatne pršalo.
O 02.05 hod. hudba dohrala,
svetlá zhasli a Dni obce Bernolákovo
2011 sa skončili. Napriek tomu, že
program bol z dôvodu financií
o niečo skromnejší ako po iné roky,

i napriek vrtošivému počasiu, nad
ktorým, žiaľ, naozaj zatiaľ nemáme
moc ☺, verím, že sme týmto podujatím príjemne otvorili nastávajúcu
letnú sezónu.
Ďakujeme hlavnému organizátorovi
– Obecnému úradu, aj všetkým
sponzorom, vďaka ktorým sa
tohtoročné Dni obce Bernolákovo
mohli uskutočniť.

Dňa 5. mája 2011 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie cyklochodníka Bernolákovo – Ivanka pri Dunaji.
Zavŕšilo sa tak niekoľkoročné snaženie oboch dotknutých obcí o bezpečný prepoj pre cyklistov, chodcov
a turistov medzi obcami. Otvorenia
sa zúčastnili podpredseda BSK Ing.
Berta, riaditeľ OO PZ Senec JUDr.
Válek, starostovia oboch obcí,
poslanci obecných zastupiteľstiev,
žiaci základných škôl i ďalší občania
z oboch obcí.
Začiatkom júla 2009 sa začalo
s realizáciou stavby, ktorej investorom
bolo
Združenie
obcí
Bernolákovo – Ivanka pri Dunaji
a dodávateľom bola na základe
výsledkov verejného obstarávania
firma Strabag, s.r.o.
Stavba bola financovaná z prostriedkov EÚ a oboch obcí, prostred-

informácie obecného úradu

Jedinečný cyklochodník
Bernolákovo – Ivanka pri Dunaji
slávnostne otvorený
níctvom riadiaceho orgánu OPBK
prioritná os. 1- Infraštruktúra, opatrenie 1.1. Regenerácia sídiel.
V roku 2009 bol vybudovaný
úsek v dĺžke 1,5 km od Sadovej ulice
v Bernolákove po Ivanku pri Dunaji.
V mesiacoch apríl – september
2010 sa pokračovalo v budovaní
zostávajúcich úsekov v Bernolákove
a Ivanke pri Dunaji.
Celý projekt v dĺžke 3,1 km
v hodnote 480 000,- € bol ukončený
koncom roka 2010.
V súčasnosti je tento cyklochodník, ktorý je súčasťou cyklotrasy
Senec – Hamuliakovo, jediným zrealizovaným projektom v tejto oblasti
a výraznou mierou zvýšil bezpečnosť
pre všetkých potenciálnych záujemcov o cyklistiku.
- st -

Výstavba zariadenia pre seniorov
Zdá sa, že obyvatelia našej obce sa dožijú
už toľko spomínaného a sľubovaného zariadenia pre seniorov, o ktorom sa už v tomto
časopise nielen popísalo, ale aj diskutovalo
na rôznych stretnutiach. Výstavba zariadenia
pre seniorov a nájomných bytov sa začala
začiatkom mája tohto roka
a ako vidieť, úspešne
pokračuje bez vážnejších
problémov s predpokladom
jej ukončenia do konca roka
2012. Výstavba sa mohla
začať len za podmienok
získania výhodného úveru
a dotácie zo Štátneho fondu
rozvoja bývania, čo sa aj
uskutočnilo a zmluvy na financovanie na uvedené
objekty boli podpísané.
Výstavbu zabezpečuje spoločnosť OTYK
invest, s.r.o. Bratislava, ktorá vyhrala elektronické verejné obstarávanie a realizuje výstavbu v súlade so schváleným harmonogramom. Bez väčších problémov by sa teda

malo pokračovať vo výstavbe, pokiaľ do jej
priebehu nebudú vstupovať iné subjekty, ktoré
v obci vyvíjajú aktivity proti výstavbe, či už je
to podanie na okresnú prokuratúru alebo
priamo na Štátny fond rozvoja bývania. Tieto
negatívne aktivity neprospievajú nielen samot-

nej výstavbe, ale sú namierené proti obyvateľom obce, jej vedeniu a znevažujú aktivity,
ktoré boli pri príprave a zabezpečovaní celého
tohto projektu vykonané. V tomto smere obec
nevykonala a nevykonáva nič, čo by bolo

namierené proti obyvateľom obce. Vždy sme
hľadali spôsob, ako tento žiadaný projekt realizovať tak, aby bola zabezpečená čo najlepšia
starostlivosť o našich starších spoluobčanov.
Túto myšlienku mal aj starosta obce vo svojom volebnom programe a veľká väčšina
poslancov obecného zastupiteľstva
ju už tretie volebné obdobie podporuje.
Zrealizovaním výstavby zariadenia
sa v obci zabezpečí starostlivosť
o občanov, ktorí sú na takúto
službu odkázaní, skvalitnia a rozšíria sa sociálne služby pre
občanov v obci, bude možnosť
získať nové pracovné miesta.
Aj bývanie pre sociálne odkázané
osoby. Veríme, že sa nám podarí
tento náročný projekt dotiahnuť do
konca a k spokojnosti všetkých tých obyvateľov, ktorí sociálnu službu potrebujú alebo
ju podporujú, pretože nikto z nás nikdy nevie,
kedy na ňu môže byť odkázaný.
-sb-

Verejné zhromaždenie
Starosta obce zvolal na 18.apríla 2011 verejné zhromaždenie, na ktorom boli občania informovaní o troch hlavných
aktivitách, ktoré sa v našej obci budú zabezpečovať v tomto
roku. Išlo o tieto aktivity: začatie výstavby zariadenia pre
seniorov a nájomných bytov, príprava na budovanie kanalizácie v obci a výstavba centra obce. Na verejnom zhromaždení
boli občania podrobne informovaní o postupe prác, termínoch
ukončenia jednotlivých aktivít, ale aj o problémoch, ktoré sa pri
výstavbe môžu vyskytnúť. V diskusii mali možnosť občania
vyjadriť svoje názory a postrehy k jednotlivým aktivitám, ale aj
k iným otázkam života obce. K predloženým otázkam starosta
obce a ďalší prítomní zástupcovia zaujali stanovisko.
OcÚ
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informácie obecného úradu

ĎAKUJEME – sčítací komisári
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, ktoré bolo vykonané aj
v našej obci, úspešne prebehlo vďaka občanom obce, ktorí sa
dobrovoľne prihlásili na výkon práce sčítacieho komisára a ktorí sa
podujali pomôcť splniť povinnosť, ktorá vyplývala zo zákona o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 pre štátne orgány, ale
aj pre všetky obce na Slovensku, teda aj pre obec Bernolákovo.
Touto cestou ďakujeme za náročnú prácu, ktorú bolo treba vykonať
v príprave na sčítanie, ale najmä pri vykonávaných viacnásobných
návštevách domácností a nespočetnom množstve rozhovorov s občanmi pri vysvetľovaní, usmerňovaní a vypĺňaní sčítacích tlačív.

Starosta obce osobitne ďakuje sčítacím komisárom:
Judite Aksamitovej, Ing. Matejovi Biskupičovi, Martine
Brunel, Terézii Hanicovej, Elene Gažovej, Alžbete
Guldanovej, Albíne Herbríkovej, Margite Hrivnáčikovej,
Viere Jajcajovej, Marte Jungovej, Veronike Kockovej, Helene
Kováčovej, Anne Lehotskej, Milošovi Mackovčinovi, Zuzane
Teplánovej, Miroslavovi Tureničovi za vynaložené úsilie pri
zabezpečení úloh, ktoré bolo treba vynaložiť pri sčítaní. Ďakuje aj
všetkým obyvateľom obce za osobný prístup a spoluprácu so sčítacími komisármi.
OcÚ

Predbežné výsledky za obec Bernolákovo
Číslo sčítacieho
obvodu

Spolu za obec

Počet
Počet
vyplnených vyplnených
formulárov formulárov
B. Údaje
A. Údaje
o obyvateľovi
o byte

4578

1841

Počet
vyplnených
formulárov
C. Údaje
o dome

Počet
vyplnených
formulárov
D. Zoznamov
osôb v dome

Počet
obyvateľov
trvale
bývajúcich

Počet
obyvateľov
trvale
bývajúcich
neprítomných

Počet
obyvateľov
prítomných

Počet
obyvateľov
sčítaných
elektronicky

Počet
bytov
sčítaných
elektronicky

Počet
domov
sčítaných
elektronicky

1542

1843

5496

152

5522

912

241

238

Informácie z 5. zasadnutia OZ,
ktoré sa uskutočnilo 19. 4. 2011
OZ zobralo na vedomie
nasledovné uznesenia:
- plnenie rozpočtu za rok 2010,
príjmy 2 509 275 €, výdavky 2
713 855 €;
- správu auditora o overení
účtovnej závierky k 31.12.2010;
- stanovisko hlavnej kontrolórky
k záverečnému účtu za rok
2010;
- informáciu o Ratingu obce
Bernolákovo za rok 2010;
- správu o činnosti Obecnej polície obce Bernolákovo za rok
2010.
OZ schválilo nasledovné
uznesenia:
- záverečný účet obce Bernolákovo za rok 2010 a celoročné
hospodárenie bez výhrad.
- vysporiadanie schodku vo výške 213 929 €, zisteného podľa
ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a)
a b) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov,
z rezervného fondu obce v plnej
výške;
- štatút časopisu Bernolák;
- predaj pozemku
parc. č.
2762/ 16 o výmere 91 m2 p.
Radoslavovi Grečmalovi s manž.
Leou Stowasserovou;
- predaj pozemku parc. č 444/1

o výmere do 100 m2 MUDr. Borisovi Ševcechovi s manž. Andreou;
- predaj pozemku parc.č.
1658/58 na Trnavskej ulici
v Bernolákove o výmere 217 m2
Ing. Félixovi Burešovi s manž.
JUDr. Katarínou Burešovou ;
- predaj časti parcely číslo
1659/4 a časti parcely č.
1658/35 o celkovej výmere do
100 m2 na križovatke TrnavskáPotočná BVS a.s. Bratislava.
Pozemky sa predávajú za
účelom vysporiadania pod existujúcu prečerpávaciu stanicu
kanalizácie;
- predaj pozemku BVS a.s. parc.
č. 4943/2 o výmere 8 m2
na Krátkej ulici v Bernolákove.
Pozemok sa predávajú za
účelom vysporiadania pod existujúcou prečerpávacou stanicou
kanalizácie;
- zriadenie vecného bremena
v prospech ZSE distribúcia a.s.
na parc. č. 5000 na Chalupkovej ul;
- predaj pozemku novovytvorenej parcely č. 2744/392 o výmere 10 m2 p. Slávke Maťúfkovej.
OZ neschválilo:
- predaj pozemku parc.č. 444/
49 o výmere 419 m2 a trvá na
svojom pôvodnom uznesení čís-

lo 16/7/2009 zo dňa 23. 6.
2009.
OZ odvolalo a menovalo:
- odvolalo Petra Quardu z redakčnej rady;
- menovalo Mgr. Lenku Slanú
a Mgr. Alenu Melichárkovú za
členky redakčnej rady.
OZ vyhovelo upozorneniu prokurátora zo dňa 28. 3.2011
č. Pd 26/11-3 a ž i a d a starostu obce:
- zistený nedostatok odstrániť
a vypracovať novelu Všeobecne záväzného nariadenia obce
Bernolákovo č.1/2009 o podmienkach držania psov a túto
predložiť na zasadanie OZ v júni
2011;
- informovať Okresnú prokuratúru Pezinok o prerokovaní
upozornenia prokurátora v OZ
a prijatom opatrení.
OZ prerokovalo protest prokurátora k VZN č.3/2008
o verejnom poriadku čiastočne
vyhovuje protestu prokurátora
a žiada starostu obce:
- zistené nedostatky vo VZN
č.3/2008 o verejnom poriadku
odstrániť a predložiť novelu VZN
na zasadnutie obecného zastupiteľstva v júni 2011,
- informovať Okresnú prokuratúru v Pezinku o prerokovaní a
prijatom uznesení obecného zastupiteľstva.

Prevádzkovanie obecného pohrebiska
a Domu smútku Nádej v Bernolákove
Oznamujeme občanom, že dňom 1.5.2011 došlo k zmene v prevádzkovaní miestneho cintorína. Prevádzkovanie zmluvne prevzala p. Dáša Švardová, ktorá bude
zabezpečovať úlohy vyplývajúce zo Všeobecne záväzného nariadenia obce
Bernolákovo č. 2/2006 o obecnom pohrebisku, napr. vybavovanie pohrebov
v dome smútku, vyberanie nájmov za hrobové miesta, dodržiavanie VZN a iné.
Telefonický kontakt: 0907 171 171, 02/45994 131, 0903 109 595 alebo
osobne v Pohrebnej službe na miestnom cintoríne u p. Malochovej.
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Obec Bernolákovo ponúka na
predaj stavebné pozemky na
ulici Topoľový rad
parcela číslo 1056/64
o rozlohe 665 m2
parcela číslo 1056/9
o rozlohe 665m2
Minimálna cena stavebného pozemku je
100 €/m2. V prípade viacerých záujemcov bude pozemok odpredaný tomu,
ktorý predloží vyššiu cenovú ponuku za
konkrétny pozemok.
Žiadosť o odkúpenie pozemku treba
predložiť v zalepenej obálke s označením „Kúpa pozemku – neotvárať“
na adresu Obecný úrad, Hlavná 111,
900 27 Bernolákovo.
Termín predloženia žiadosti je do
30. júna 2011.
Informácie o predaji pozemku môžete
získať na čísle telefónu

Predám malý rodinný
2-izbový dom
v Bernolákove
na Gróbskej ulici.

Zastavaná plocha je 350 m2, úžitková
plocha je 850 m2. Je tam zavedená elektrická energia, plyn, voda a žumpa.
Cena 150 000,- eur, prípadne dohodou.

Tel. č. 0915 153 190

Harmonogram vývozu separovaného
odpadu v obci na II. polrok 2011
4.
18.
1.
15.
5.
19.

júl
júl
august
august
september
september

3. október
17. október
3. november
21. november
5. december
19. december

Obvodné oddelenie PZ
v Bernolákove
Po niekoľkoročnom úsilí sa podarilo od 1. apríla 2011 zriadiť Obvodné oddelenie
Policajného zboru Senec so sídlom v Bernolákove, ktoré je umiestnené na Trnavskej
ulici č.1 v budove spoločnosti PrO OvO.
Jeho zriadeniu prispela aj aktivita a iniciatíva obcí Bernolákovo, Chorvátsky Grob,
Ivanka pri Dunaji, Malinovo a Zálesie, ktoré vytvorili Združenie obcí za bezpečnosť
občanov a pomohli vytvoriť priestorové a pracovné podmienky pre obvodné oddelenie. Obvodné oddelenie PZ bude plniť úlohy vyplývajúce zo zákona o policajnom
zbore len pre uvedené obce a zabezpečovať úlohy spojené s verejným poriadkom,
bojom proti trestnej činnosti, objasňovaním priestupkov a trestných činov a pod.
Na slávnostnom odovzdaní a začiatku činnosti obvodného oddelenia sa 29.apríla
2011 zúčastnil a slávnostnú pásku prestrihol Daniel Lipšic, minister vnútra SR, za
účasti Jaroslava Spišiaka, prezidenta PZ SR, Csabu Faragó, riaditeľa KR PZ
Bratislave, Dušana Váleka, riaditeľa OR PZ v Senci, starostov obcí Bernolákovo,
Chorvátsky Grob, Ivanka pri Dunaji, Malinovo, Zálesie a ďalších hostí.
- st Starosta obce Bernolákovo Ľubomír Poór a minister
vnútra SR Daniel Lipšic

Ochranapredpožiarmi
Najviac požiarov vzniká v jarnom a suchom letnom období.
Vyšší počet je zapríčinený požiarmi, ktoré vznikli v dôsledku
vypaľovania trávy a suchých porastov, spaľovania odpadov
zo záhrad a v blízkosti lesných porastov. Príslušníci Okresného
riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Pezinku každý rok
zasahujú a likvidujú požiare, ktoré vznikli nedbanlivosťou
občanov pri spaľovaní suchej révy, odpadov z vinohradov
a záhrad a vypaľovaní trávy. Už v tomto roku v priebehu mesiaca zasahovali pri 20 takýchto požiaroch.
Upozorňujeme občanov, aby nepoužívali otvorený oheň a nefajčili na miestach so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom, nevypaľovali porasty a nezakladali oheň na miestach, kde by sa
mohol rozšíriť, aby dodržiavali zásady požiarnej bezpečnosti pri
činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku
požiarov. Spôsobenie požiaru je porušením platných právnych
predpisov a môže byť kvalifikované od priestupku až po trestný
čin, nehovoriac o tom, aké škody môže v prírode spôsobiť.
Pri porušení povinností fyzických osôb citovaných v zákone
o ochrane pred požiarmi môže OR HaZZ v Pezinku postupovať
voči fyzickej osobe podľa § 61 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z.
o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a uložiť
sankciu za priestupok až do výšky 331 €.
OKRESNÉ RIADITEĽSTVO
HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO
ZBORU V PEZINKU
Hasičská ul. 4, 902 01 Pezinok

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

* murovacie tvárnice a priečkovky
* suché omietkové zmesi
* cement, vápno, vrecovaný betón
* stavebná chémia, silikóny, tmely, škárovačky
* sadrokartónový systém
* šamotové tehly a plátky, komínové systémy
* závitové tyče
* maliarske a murárske náradie
* vodováhy

„ Sme tu
s“
pre vá

pondelok až piatok od 7,00 do 17,00
sobota
od 7,00 do 12,00
Fax/tel.: 45 99 48 43
Mobil: 0910 906 206 www.midostavebniny.sk

Starosta obce Bernolákovo v súlade s § 5 zákona číslo
552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme vyhlasuje
výberové konanie

na obsadenie miesta „referent ekonóm,
so zameraním na rozpočet a evidenciu majetku“.
Na obsadenie uvedeného miesta sa stanovujú tieto podmienky:
- vysokoškolské alebo stredoškolské vzdelanie ekonomického smeru,
- 5 rokov praxe v uvedenom alebo príbuznom odbore,
- prax vo verejnej správe je vítaná,
- vodičské oprávnenie skupiny B.
Uchádzač k písomnej žiadosti predloží:
- osobný dotazník,
- krátky profesijný životopis,
- overenú kópiu dokladov o vzdelaní,
- potvrdenie bezúhonnosti /výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace/.
Platové podmienky budú stanovené podľa zákona č.313/2001 Z. z.
o verejnej službe v znení neskorších predpisov a nar. vlády SR
č.249/1992 o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových
a niektorých ďalších organizáciách a orgánoch.
Žiadosť treba adresovať na Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27
Bernolákovo alebo osobne do podateľne v zalepenej obálke
s označením „Neotvárať – zamestnanie“ v termíne do 31. augusta
2011. Informácie je možné získať na č. t. 02/45993920.

Družstevná 19, Bernolákovo
- výhodné ceny - kvalita a spoľahlivosť
- krátke dodacie lehoty - dovoz a odvoz bielizne

Žehliareň

objednávky na tel. čísle 0915 603 691

AUTOŠKOLA v Bernolákove
Radovan Hanic
ponúka

vodičský kurz skupiny

A – motocykel A1- do 125 cm3 od 16 rokov

do 25 kW od 18 rokov, nad 25 kW od 21 rokov

B – osobný automobil

Informácie na tel.č. 0905 277 140 aj prostredníctvom SMS
alebo osobne na adrese Nálepkova 30, Bernolákovo
www.autoskola-senec.sk
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Rád by som priblížil činnosť Obecnej polície Bernolákovo. Podaktorí občania
využili výhodné ceny pripojenia a služieb stráženia prostredníctvom pultu centrálnejochrany/PCO/apripojilisisvojeobjektyčiužrodinnédomy,alebosídla
firiemnanášPCO.Akciaprebiehadokoncarokuzavýhodnejšieceny.
ZároveňVáschcemvyzvaťnaoznamovanieskutočnostínatelefónnečíslo0918
882222akotourobiliodzačiatkurokauž263-krátobčaniaBernolákova.Ajna
základetýchtotelefonátovsmeriešilimnožstvopriestupkov,ktoréobmedzovali
oznamovateľov.Niektoréznichvyberáme:

obecná polÍcia informuje

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

Nájdenýmobil

ný čin, hliadka podarenú dvojicu predviedHliadke obecnej polície po pred- la na OO PZ Bernolákovo.
chádzajúcom telefonickom ozname
odovzdala obyvateľka Bernolákova Poškodenézábrany
Zlodeji paliet
mobilný telefón, ktorý bol následne
Hliadka Obecnej polície Bernolákovo
naceste
odovzdanýjehomajiteľovi.
v nočných hodinách pristihla v novej
Na Poštovú ulicu boli privolaní príslokalite, kde momentálne prebieha výstavlušníci
Obecnej polície Bernolákovo
ba rodinných domov, dvojicu zlodejov, Poškodenie dopravnej značky
prostredníctvomlinky:0918882222,
ktorí kradli spred novostavby palety. Hliadka obecnej polície prichytila na
kde im neznámy nahlásil dvojicu
Za tento skutok im bola udelená bloková Poštovej ul. pred pohostinstvom AJA mladímladíkov,ktoríodstránilibezpečnostka,
ktorý
sa
pokúšal
pod
vplyvom
alkopokuta, každému vo výške 33 eur.
holických nápojov rozkývať a vyvaliť né zábrany osadené pred hlbokými
dopravnú značku „Zákaz zastavenia“. jamami. Hliadka dvojicu zadržala
VýtržnostipredJednotou
Po skontrolovaní totožnosti bola mla- apredviedlanaOOPZBernolákovo.
Hliadkaobecnejpolícieprijalanatel.
díkovi udelená bloková pokuta vo výške
číslo: 0918 88 22 22  oznam, že na
30 eur.
ulici Viničná /pred OD Jednota/
dochádzakvýtržnostiam.Hliadkana
mieste zachytila pohyb päť nie dlho Deviantnagolfovomihrisku
plnoletých osôb. Hliadke sa podarilo Hliadka prijala oznam na telefónne
zistiť, že iná osoba popísala fasádu číslo: 0918 88 22 22, že v areáli
Obec Bernolákovo v januári 2011
budovy OD Jednota. Po objasnení kaštieľa sa nachádza deviant, ktorý
vypracovala projekt na kamerový
priestupku bol tento prípad odstú- sa na mieste obnažuje. Po príchode
monitorovací systém v obci. Tento
namiestohliadkazistila,žeoznamsa
penýsprávnemuorgánu.
projekt bol schválený a v súčasnosti
zakladá na pravde, a tak deviantovi
udelila blokovú pokutu vo výške čakáme na podpísanie zmluvy
Zadržaní zlodeji
o poskytnutie finančných prostriedHliadka Obecnej polície Bernolákovo kon- 30eurazmiestahovykázala.

§Podlupou§

Kamerovýsystém

trolovala vodiča, ktorý nerešpektoval
dopravnú značku „Zákaz vjazdu“. Pri riešení priestupku vzniklo podozrenie, že
vodič nie je majiteľom vozidla. Telefonicky
bolo zistené, že vozidlo je v pátraní z dôvodu jeho odcudzenia. Vodič a spolujazdec
boli zadržaní a odovzdaní privolanej hliadke OO PZ Senec.

„Máj, lásky čas“
Hliadka Obecnej polície Bernolákovo pri
riadnej hliadkovej službe zbadala na verejnom priestranstve pred železničnou stanicou na Staničnej ulici dvojicu pri činnosti,
ktorá by sa mala vykonávať v súkromí pod
perinou. Nakoľko sa mohlo jednať o trest-

kov. V prvej etape sa bude realizovať
kamerový systém pred kultúrnym
domom a v areáli Základnej školy
na Školskej ulici. Kamerový systém
bude slúžiť len na monitorovanie
a ochranu obecného majetku na revitalizovaných plochách.

Akciovýcenníknarok2011
prenovýchúčastníkovslužbystráženia
POZORAKCIA!!!

Mgr. Róbert Široký
náčelník OcP

Obecnápolícia,Viničná2,90027Bernolákovo,tel.0918882222
Druh objektu
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Poplatok
Poplatok
za pripojenie za pripojenie
Rádio
Pevná linka
od

Záloha za
vysielač

Poplatok
za falošný
poplach/

CenníkzaslužbyPCO

Poplatok
Poplatok
Poplatok
Poplatok
za falošný
za ostrý
za prenájom za prenájom
poplach
poplach
vysielača
vysielača
prvý v mesiaci každý ďalší v mesiaci /mesiac
/ rok

Mesačný
poplatok
za službu
stráženia

Pravidelný
Mesačný
výpis
udalostí

Byt
Rodinný dom
Kancelárie,
obchody
do 200 m2

50
50

50
50

50
50

bezplatne
bezplatne

15
15

bezplatne
bezplatne

7
7

70
70

15
25

5
5

100

70

50

bezplatne

15

bezplatne

7

80

50
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Kancelárie,
obchody
nad 200 m2
Sklady

100
100

70
70

50
50

bezplatne
bezplatne

15
15

bezplatne
bezplatne

7
7

80
80

70
100

5
5

Poslávnostnejakadémiik30.výročiumaterskejškoly
usilovnosťou a nadšením všetkých zúčastnených taká bola.
Nikto, s kým som sa z obecenstva rozprávala,
nevedel vybrať to najkrajšie číslo programu.
Program bol tak pestrý a rôznorodý, každá
pani učiteľka vložila do jeho prípravy kus svojho srdca, každá zostavovala číslo podľa svojich schopností a schopností detí danej
vekovej skupiny. Všetkým pani učiteľkám sa
chcem poďakovať, som hrdá na kolektív
s ktorým pracujem, nie sú to len ony, sú to aj
prevádzkoví pracovníci, bez ktorých by to
nešlo.
Bez pomoci ľudí mimo materskej školy sa
žiadna takáto veľká akcia nezaobíde. Veľkú
podporu sme mali u zriaďovateľa. Pán
starosta sa denne zaujímal o problémy, keď
to bolo možné expresne ich riešil. Kolegiálne
nám pomohla aj Materská škola zo Slnečnej
ulice z Ivanky pri Dunaji, doplnila nám

zo života našich škôl

V piatok pred 19,00 hodinou spadla
pomyselná opona pódia na futbalovom
štadióne Jána Popluhára v Bernolákove,
ktorá znamenala koniec vystúpeniu 186 detí
materskej školy oslavujúcej 30. výročie jej
otvorenia. Rodičia si odvádzali svoje unavené
deti domov, pani učiteľkám sa uľavilo, že
nikto nič nepokazil, prevádzkový personál si
vydýchol a ja som šťastná odchádzala domov
s pocitom, že toto je ten správny čas poďakovať sa všetkým, ktorí nám pomohli.
V pondelok ráno som prišla do tried s otázkou pre deti: „Čo to vlastne tá akadémia je?
Dostalo sa mi zaujímavých odpovedí:
„Správna akadémia je valčík, robia sa tam
rôzne tance, spieva sa tam, to je taká
slávnosť pre všetkých, na ktorej sa tancuje“.
Myslím si, že podstatu vystihli, pretože
akadémia je slávnosť vysokej úrovne
s kultúrnym programom. Tá naša rozhodne

chýbajúce fitlopty a oblečenie. Šaty pre
dievčatá na valčík nezištne ušila p. Mariana
Kocáková, kroje pre folklórny krúžok p. Erika
Dulajová, taláre p. Frőlichová. P. učiteľka
Janka Hlubíková ako členka dychovej hudby
11 z Ivanky nahovorila kapelu, aby nám
prišla hrať a p. Katka Donátová nacvičovala
a doprevádzala folklórny súbor na akordeóne. Členky výboru rodičovského združenia
pri MŠ p. predsedníčka Gajdošová a p. Gašparová zabezpečili pre deti občerstvenie
zo zdrojov združenia.
Ako poďakovanie všetkým si dovolím použiť
slová, ktoré zazneli v obecenstve: „Bolo to
nádherné, deti nemali chybu, úžasné, čo ste
s deťmi dokázali, gratulujeme“.

Oľga Syrová, riaditeľka MŠ

Nietničkrajšiehonapráciučiteľa,
akoúspechyjehožiakov
Nadväzujeme na posledné číslo
časopisu Bernolák a z množstva úspechov
zverejňujeme tie najúspešnejšie.
Hlavnúcenu v celoslovenskej súťaži PREČO
MÁM RÁD SLOVENČINU, PREČO MÁM
RÁD SLOVENSKO získala Evička Žůrková.
Robert Kinčeš, žiak 8.B triedy, nielenže
postúpil v chemickej olympiáde do krajského
kola, ale s veľkým bodovým náskom získal
1. miesto v tejto pre žiakov základných škôl
najvyššej súťaži. Súťažil ako jediný ôsmak so
žiakmi deviatych ročníkov.
Miestny odbor Matice slovenskej v Ivanke pri Dunaji udelil diplom za 1. miesto
v autorskej literárnej súťaži Marcele Trubačovej. Veronika Donáthová obsadila
v okresnom kole Slávik Slovenska 2011
3.miesto.
V obvodnom kole Pytagoriády bol najúspešnejší Marek Petrovič - 2. miesto. Ostatní
úspešní riešitelia boli Beata Koššová, Jakub
Kostka, Hana Dzubáková, Peter Šimon, Ariane Fourquet a Solomija Skrypets. Laura
Palkovičová sa v matematickej olympiáde
v obvodnom kole umiestnila na 4.mieste.

Naše mladé záchranárky Betka Klechová,
Nicole Šupicová, Nikoleta Špaleková, Katka
Tóthová, Maja Dugovičová a Kristína Pichová v silnej okresnej konkurencii získali
4. miesto, ale s rovnakým počtom bodov
ako tretí.
Úspešných máme aj športovcov. Vo vybíjanej žiačky Hana Dzubáková, Pavlína Kardošová, Natália Barkolová, Dana Gracová,
Kristína Krajliková, Laura Palkovičová, Sandra Ožvaldová, Solomiya Skrypets, Zuzana
Šticová, Nikola Tallová, Simona Jajcaiová,
Šárka Podobová, Viktória Bordácsová získali
1.miesto s postupom do krajského kola.
Mnohé zo spomínaných dievčat sú aj
výborné volejbalistky. V tomto školskom roku
odohrali niekoľko zápasov so žiačkami iných
škôl. Takto postupne pod vedením svojho
trénera získavajú skúsenosti a čím ďalej lepšie zručnosti. V súťaži Minimax postúpili do
oblastného kola.
Vo florbale sa na 2.mieste umiestnili žiaci
Daniel Hudák, Pavol Šípoš, Matej Kováč,
Dávid Talajka, Jakub Krištofík, Marek Kasan,

Robert Wurster, Domonik Šmihla a Martin
Jureník .
V ľahkej atletike v behu na 800m Michaele
Aksamitová získala 3. miesto.
Hana Dzubáková je výbornou golfistkou.
I keď je len šiestačka, už má doma veľké
množstvo ocenení a to nielen v rámci
Slovenska, ale aj zahraničia.
Najlepšími športovcami školského roka
2010/2011 sa stali Simona PoszertSchwartzová a Nicolas Orsag.
Miestna organizácia Zväzu protifašistických
bojovníkov, hlavne jej predseda pán Ladislav
Jača, v spolupráci so školou zorganizovali
pre žiakov ôsmych a deviatych ročníkov
súťaž Poznaj svoju minulosť. 1.miesto svojimi výbornými vedomosťami obhájili ôsmačky
Eva Žůrková, Veronika Donáthová a Gabika
Sopfritšová.
Víťazmi nad bratislavskou školou Drieňová
sa stali naši šiestaci Beata Koššová, Laura
Palkovičová, Jakub Liba, Viktor Šulla a pani
učiteľka Ľubica Libová v športovo-vedomostnej súťaži SUPER CHYTY v STV 1.
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OčinnostiI.stupňaZŠ
vBernolákove

Za všetkými úspechmi našich žiakov treba
vidieť veľkú a zanietenú prácu našich
pedagógov, ktorých tu síce nemenujeme,
ale rodičia by ich určite mali poznať.
Propagujme spoločne prácu učiteľov.
Nedostáva sa jej dostatok ocenenia
v našej spoločnosti. Vážme si dobrých
učiteľov ak nechceme byť vo vzdelaní kdesi
na pokraji.
Škola bez rodičov, priateľov a sponzorov
nemôže existovať, preto touto cestou
ďakujeme všetkým, ktorí s nami spolupracujete, podieľate sa na úprave tried,
pomáhate rôznym materiálom, finančným
sponzorským darom a hlavne šírením
dobrých správ o škole.
Želáme vám veľa krásnych slnečných dní,
chvíle oddychu a pohody v kruhu svojich
najbližších.
Mária Ondrušková

Do súťaže v recitácii poézie
a prózy sa prekvapivo zapojilo množstvo chlapcov, ale víťazkami v kategórii poézia sa stala S. Píšová - 3. B
a v próze P. Rajecová - 3.B s postupom
do okresného kola.
Projekty o rozprávkach oživili steny
našej školy. Vidieť ste mohli kresby
z rozprávok: Motýľ Emanuel, Ako išlo
vajce na vandrovku, Janko Hraško,
Janko a Marienka, Pinocchio, Červená
čiapočka, Tri prasiatka, Ferdo Mravec,
Popoluška, Psíček a mačička.
Výborne sa vydarila
akcia
Geniálna hlavička, ktorá bola spojená
s besedami žiakov v miestnej knižnici.
Sprievodnou akciou bol čítací maratón, rozprávkové projekty, hláskovanie a za celý deň sme našli
4 geniálne hlavičky: K. Fourquet -1. A,
N. Ševcechová - 2. B, Ariane Fourquet
- 3. B, Jakub Gerla-chovský - 4. B.
Žiaci 3.A za pomoci triednej
učiteľky a jej ochotných spolupracovníkov poslali video do súťaže Planéta
vedomostí. Zrealizovali sme školské
kolo matematickej olympiády v 4. ročníku Najúspešnejšími žiakmi v súťaži
Matematický klokan boli J. Benčurik 2. B, Chromčáková - 2. B, N. Ševcechová - 2. B, Ž. Dzubáková - 3. B,
S. Píšová, 3. B, N. Sruharová - 3. B.
O. G. Matulník - 4. B.
Úspešnou riešiteľkou okresného
kola Pytagoriády sa stala A. Forquet 3. B.
Najúspešnejšími hráčmi v stolnom
tenise sa stali: A. Bais - II. B, J. Aksamit
- 4. A, J. Botlo- II. Št. Veľký úspech mal
turnaj jednotlivých tried vo vybíjanej.
Nechýbala ani výtvarná súťaž Deň
Slnka.
Spolu 146 žiakov využilo možnosť
zúčastniť sa školy v prírode v dvoch
turnusoch v Sebechleboch a v Tesároch. Návštevu Dopravného ihriska
v Galante si nenechalo ujsť takmer
140 žiakov I. stupňa.
Najviac nám dajú zabrať akcie na
konci školského roka. Ide o Akadémiu
ku Dňu rodiny, program pre deti na
MDD, Noc v škole a tento rok i Beh
olympijského dňa.
Ďakujeme všetkým, ktorí nám
pomáhate v našej nie vždy najľahšej
práci a akýmkoľvek spôsobom ste
priložili svoju ruku k rôznym akciám.
Osobitne si dovolíme poďakovať kameramanovi Rasťovi Sekerkovi a jeho
spolupracovníkom Trubačovi, Rajecovi
a Struharovi. Ďakujeme za spoluprácu
M. Nehézovej, Iminovi Novákovi,
J. Libovi, J. Reingraberovi, D. Haláthovej, R. Keiserovi a všetkým ostatným
nemenovaným rodičom, pomocníkom
a sponzorom, bez ktorých by nám to
išlo oveľa ťažšie. Ďakujeme vám
a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Ľ. Reindlová
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Koncertnézastaveniazákladnejumeleckejškoly
vtvorbejejdejín
Medzinárodnýdeňžien – sviatok, ktorý po
minulé roky upadal do ústrania, už po druhý
rok v našej obci zažiaril. Vedenie obce v spolupráci s kultúrnym domom, ZO Zväzu protifašistických bojovníkov, klubom dôchodcov
a základnou umeleckou školou usporiadali
milú slávnosť.
Ako moderátori sa skvele uviedli Štefan
Danko a Teodor Kolarovič. Úvodným
príhovorom vzdal hold všetkým ženám starosta obce Ing. Ľubomír Poór. Program
pripravili žiaci a pedagógovia ZUŠ. Nechýbali
súbory Čeklísanky, Vox Rose, zmiešané
kvarteto, predstavili sa malé vychádzajúce
hudobné hviezdičky – Paulínka Rajecová,
Solomia Skrypets, ale aj stálice bernolákovského hudobného neba – Tatiana
Vokounová, Štefan Danko, Tomáš Kastl,
KristínkaKraljiková.
Veľmi pekným oživením programu bolo vystúpenie detí zo školského klubu pod
vedením pani učiteľky Kataríny Koporcovej
a už tradičnepestráanápaditáhudobno
–tanečnázostavasúboruNiagara.
Po skončení kultúrneho programu čakalo
každú účastníčku milé prekvapenie v podobe
blahoželania a kvietku, ktorým ich obdarili
RsDr. Ladislav Jača a poslanec obecného zastupiteľstva pán Milan Slaný.
V mene všetkých účinkujúcich ďakujem prítomným, že vytvorili skvelé obecenstvo, ktorému sa mohli s radosťou predstaviť a podeliť
o kúsok svojho umenia naše deti.
Deň učiteľov, sviatok, na ktorý mnohí často
zabúdajú, pedagógovia ZUŠ tentoraz
oslávili veľmi príznačne – hudobným
umením. Pripravili pre svojich priaznivcov
hodnotný koncert, ktorým sa predstavili
vo veľkej sále Kultúrneho domu v Bernolákove.
Učiteľov pozdravila básňou a celým programom sprevádzala pani učiteľka Michaela
Tallová. Okrem diel starých majstrov – Händla, Vitaliho, Kreislera, Webera, Dvořáka,
Cardosa v tento večer odzneli i skladby Hradeckého, Chačaturjana, Poulenca, Suchoňa,
pieseň od B. Urbanca a melódie z muzikálov
My Fair Lady a Psí svet.
Pedagógovia ZUŠ v Bernolákove a ich hostia
dokázali, že okrem záslužnej mravenčej práce

so svojimi žiakmi nezabudli sami muzicírovať
a
rozdávať
radosť
všetkým, ktorí ich v nedeľu
20. marca prišli svojím
potleskom povzbudiť.
Krásu hudobného umenia
vhodne podčiarkla nápaditá scéna, ktorú vytvorila
vedúca výtvarného odboru – akademická maliarka
Štefánia Ábelová.
V nedeľu 15.mája sa
v zasadačke kultúrneho
domu uskutočnil Absolventský koncert a výstava. Svoje štúdium
ukončilo 7 absolventov
hudobného odboru: Denisa Danišová a Kristína
Švrčková z klavírnej triedy pani riaditeľky
Jarmily Boškovej, Štefan Danko z gitarovej
triedy pána učiteľa Romana Ďurku, Michaela
Kalivodová,TamaraOndruškováaPetra
Valčeková z flautovej triedy pani učiteľky
Daniely Novákovej a Veronika Podobná
z klavírnej triedy pani učiteľky Ilony
Takácsovej. Vo výtvarnom odbore Barbara
Beníková, Michaela Farkašová, Denis
Ondruš, Adam Pipíška a Eva Žůrková
z triedy pani učiteľky Štefánie Ábelovej.

Vo sviatočnej atmosfére sa niesli všetky hudobné vystúpenia, žiakom sa skladby veľmi vydarili a svojimi skvelými výkonmi dokázali, že si
právom zaslúžia titul absolventa.
Záver koncertu patril klavírnemu kvartetu,
v ktorom sa okrem Denisy Danišovej predstavili Tatiana Danková, Teodor Kolarovič
a Tatiana Vokounová . Nápaditú bodku za
celým koncertom vytvorila módna prehliadka,
kde boli prezentované šperky zhotovené
zo zbytkových kovových materiálov. Návštevníci si potom prezreli záverečné práce
všetkých absolventov výtvarného odboru, vystavené
vo vestibule domu kultúry.
Fotografieizvukovéukážky z tohto slávnostného
podujatia budú uverejnené na webovej stránke
ZUŠ.
Už tretí muzikál naštudovala so svojimi žiakmi pani
učiteľka literárno-dramatického odboru. Tento rok to
bola vtipným moderným spôsobom spracovaná klasická
rozprávka ČervenáČiapočka. Pred plnou veľkou sálou

 str. 10
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zo života našich škôl

kultúrneho domu sa odvíjal známy príbeh, spestrený nápaditými tanečnými choreografiami. Všetci účinkujúci nám
znovu dokázali, že zvládnu počas jedného predstavenia
úlohy rôznych charakterov a dokážu sa meniť za pár minút
z vlka na motýľa, z hríbika na tanečnicu a pomaly sa tak
priblížiť úrovni profesionála.
Scénu, kulisy i kostýmy si pani učiteľka Lucia Letkovázhotovila sama, radi jej pri tom pomáhali i jej žiaci.
Skvelou korepetíciou podporil finálne znenie muzikálu pán
učiteľViliamUdič. Okrem premiérového večerného predstavenia odznelo toto predstavenie ešte tri razy v pondelok
– pre deti Materskej školy a pre prvý a druhý stupeň
Základnej školy v Bernolákove.
Z mnohých médií nám často zaznieva veta Česko –
Slovensko má talent. Ja by som ju trochu pozmenila na
Bernolákovomátalent.Dokázali nám to svojimi prácami Jana Števove a Barbara Beníková, žiačky výtvarného odboru triedy pani učiteľky ŠtefánieÁbelovej,ktoré
sa na výtvarnej súťaži Geológia a životné prostredie
umiestnili na I. mieste u jedného z porotcov. Skvelým úspechom je aj prijatie našich žiakov na strednéškolysvýtvarnýmzameraním.DominikaPirošková,DenisOndruš a Benjamín Podoba rozvinuli svoj talent pod
vedením pani učiteľky Štefánie Ábelovej.
Na súťaži Slávik Slovenska sa v okresnom kole
v Senci umiestnila na III. mieste Ester Jezberová
zo speváckej triedy pani učiteľky ZlaticeŠatkovej.
Medzinárodnej súťažnej prehliadky Júliusa von
Beliczayho v komornej hre v Komárne sa zúčastnilo
klavírne kvarteto z triedy pani učiteľky Jarmily
Boškovej, Tatiana Danková, Teodor Kolarovič,
TatianaVokounováaDenisaDanišová zavynikajúcekomornévystúpeniezískaliI.miesto.
Za kvalitné odborné vedenie všetkých žiakov,
za množstvo verejných i interných vystúpení, za množstvo
kvalitných výtvarných prác, za reprezentáciu školy i mimo
Bernolákova patrí vďaka všetkýmpedagógomZUŠ.
Za sponzorskú pomoc ďakujem pani Eve Števove, pani
Kataríne Kraljikovej, pani Emílii Bučekovej, pani Hane
Škulovej, Ing. Martinovi Sopúchovi a pánovi Dušanovi
Boškovi.
Školský rok sa chýli ku koncu, pre svoje obecenstvo sme si
ešte pripravili výstavu prác žiakov výtvarného odboru, dramatický večer, na ktorom vystúpia mladšie deti z literárnodramatického odboru, záverečný žiacky koncert a výchovný
koncert pre predškolské deti materskej školy . Potom nás už
spolu s našimi žiakmi čakajú zaslúžené prázdniny.
Jarmila Bošková, riaditeľka ZUŠ

Dôležitýoznam
prežiakovZUŠ
Vedenie školy žiada rodičov, aby svoje
deti na školský rok 2011/2012 prihlásili
najneskôr do 9.septembra 2011.
Zároveň si dovoľujeme upozorniť, že naši
žiaci navštevujú 4umeleckéštudijné
odbory–NIEKRÚŽKY. To znamená, že
ak sa žiak prihlási na štúdium, odhlásiť sa
môže len na konci I. polroka –
t.j. v januári a na konci II.polroka –
t.j. v júni. Počet žiakov ZUŠ sa uzatvára
k 15. septembru a odosiela sa na účely
určenia výšky príspevkov na žiakov zriaďovateľovi ZUŠ podľa schválených normatívov.
Pretoprosímevšetkýchterajších
inovoprijatýchžiakov,abypokračovanievštúdiupotvrdiliaspoňtelefonickyalebomailomdo9.9.2011.
Po tomto termíne budú prihlášky akceptované až od ďalšieho polroka.
riad. ZUŠ
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Čarovná rozprávka
Dňa 22.5.2011 nás zase milo prekvapili žiaci
dramatického odboru ZUŠ v Bernolákove pod
vedením p. uč. Zuzky Marikovičovej a p. riaditeľky Jarmily Boškovej premiérou muzikálu
„Červená čiapočka“.
Dej prechádza udalosťami medziľudských
vzťahov v rodine hlavnej hrdinky. Táto sa cestou stretáva s obyvateľmi lesa v nočnej temnote ju prepadnú vlci, ktorí sa chcú dostať do
domčeka starej mamy. Ako to obyčajne
v rozprávke býva, dobro nakoniec zvíťazí
a všetci sú šťastní.
Touto cestou sa chcem v mene divákov
úprimne poďakovať všetkým, ktorí sa usilovnou prácou pričinili o toto vynikajúce predstavenie.
Prajem veľa dobrých nápadov a do ďalšej
práce veľa zdravia a elánu.

Príjemné stretnutie
Tohtoročný Deň matiek pripadol na nedeľu
6. mája 2011. Sprevádzal ho silný vietor
s búrkou a lejákom. Premoknuté sme sa
stretli pri ZŠ odkiaľ nás autobus odviezol do

malebnej obce Jánovce neďaleko Sládkovičova. Pečie sa tam chutný chlieb, ktorý sa
dováža aj k nám.
Privítal nás pán Duban, starosta obce.
Poukazoval nám okolie kultúrneho domu
a pozval nás na program, ktorý k tomuto
sviatku pripravili žiaci MŠ a ZŠ. Recitáciou,
spevom a tancom pozdravili svoje mamičky
a babičky.
Záver programu sa niesol krásnymi ľudovými piesňami, ktorými sa predstavil ženský
spevácky súbor pri ZUŠ Čeklísanky pod
vedením dirigentky p. Eugenie Sklenkovej
a harmonikárky p. Zuzky Marikovičovej.
Koncert sa niesol v dobrej atmosfére.
Každá členka dostala na pamiatku od organizátorov malý darček. Potom nás čakalo
malé posedenie s občerstvením, ktoré
ponúkal pán starosta. Stretli sme sa tiež
s členkami klubu dôchodcov. Milý bol
rozhovor s p. M. Némethovou, vedúcou
krúžku šikovných rúk, kde sa spolu
s mládežou venujú ručným prácam, najmä
vyšívaniu a paličkovaniu.
Tešíme sa na ďalšie stretnutie
Eva Šticová z Obilnej ulice

V apríli sa v kultúrnom dome na dvoch
vypredaných predstaveniach mohli priaznivci
Bernolákovského ochotníckeho teátra čiže
BOT opäť stretnúť s hrdinami z minulosti
v pokračovaní predstavenia Všetci na jedného, jeden na všetkých.
Starí známi mušketieri - sukničkár Athos
/Zlatka Šátková/, pažravý Porthos /Maja
Zbitáková/, už len filozofujúci Aramis /Hela
Zúbková/ a so svojimi ideálmi večne
nepochopený dArtagnan /Lucka Kancírová/
nesklamali a naďalej úspešne hrdzavejú pri
spomienkach na zašlé slávne časy.
Neschopný kráľ Ľudovít XIII /Tomáš Kastl/
je naďalej neschopný a nudiaca sa manželka
Anna Rakúska /Eva Antoniová/ si organizuje
svoju „ženskú politiku.
Jean /Monika Kocková/, ten malý prešibaný
Jean, je fackovaný službou pri kráľovskom
dvore a mušketieroch, ale ryžuje zo všetkého,
ako sa len dá.
Dežo /Peťo Kolarovič/, negramotná
postavička, bývajúca na Luníku IX aj so svojím

šikovným dlhoprstým dieťaťom Arankou /Alžbetka Prekopová/.
No a kardinál /Rišo Červienka/ – skrz-naskrz
skazený intrigán bez najmenšieho náznaku
morálky žijúce vo vyhnanstve v Uhorsku na
Luniku IX, kde sníva svoj sen o pomste,
o návrate na francúzsky kráľovský dvor
a o znovuuchopení moci.
Sen sa mu splní a kardinál sa skutočne vracia na dvor tentoraz aj so svojím „žiakom“
Dežom Lakatošom z Luniku IX, ktorého si sám
vyškolí. Prostredníctvom Deža, ktorý je síce
beznádejne hlúpy ale práve zato ľahko ovládateľný, chce ovládnuť celé Francúzsko
a získať moc, po ktorej baží za každú cenu.
Využije neuveriteľnú slabosť charakteru
panovníka, aby sa znova vlúdil do jeho
priazne s cieľom presadiť Deža na vykonávanie svojich podlých zámerov a poťahovaním
správnych nitiek sa opäť ujať moci.
Samozrejme, likvidácia odporcov je ako
u správneho diktátora nevyhnutná. d’Artagnan ako predstaviteľ odporu odmieta byť

Stalo Sa

BOTjeopäťtu–všetcinajedného,jedennavšetkýchII.
(aleboNávratkardinála).

svedkom beznádejnej cesty k tejto záhube,
a keďže nie je iná možnosť, ako si zachrániť
život, odchádza do zahraničia, i keď len do
Českej Třebovej. Nezabúda na svojich starých
kamarátov mušketierov a varuje ich pred
prichádzajúcou hrozbou....
Oproti jednotke, ktorá sa niesla v duchu
ľahkej situačnej komédie, má dvojka dejovú
líniu vedenú vo výrazne vážnejšom tóne.
I keď je prešpikovaná humornými situáciami a
vtipnými replikami, divákom určite nebolo do
smiechu pri scéne, kde kardinál odhaľuje svoje
mocenské plány, neštítiac sa nijakej špinavosti.
Týmto sa náš príbeh o mušketieroch
definitívne končí. Nekončí sa ale činnosť divadla BOT. Za všetkých jeho členov a jeho zakladateľa a dušu divadla Peťa Quardu môžem
sľúbiť, že sa vrátime s novou hrou, s novými
hrdinami, pričom môžem prezradiť, že námet
budeme čerpať z bezprostrednej súčasnosti.
Chceme sa poďakovať sponzorom, Helene
Černayovej, Milanovi Várošovi, Richardovi
Červienkovi a Petrovi Quardovi, ktorí BOT
finančne podporili, ale aj všetkým, ktorí nás
prišli podporiť do hľadiska.
Zatiaľ dovi a už teraz sa tešíme na ďalšie
stretnutia s našimi priaznivcami.
E.M.
BOT

Poďakovanie
PetroviQuardovi

Milý kolektív BOT,
ďakujem za príjemný zážitok z vášho predstavenia, ktoré ste v nedeľu 17.4.2011 uviedli
v kultúrnom dome. Zase ste dokázali, čo vo vás je. Veľa úspechov a elánu do ďalšej práce
na kultúrnom úseku zo srdca želá vaša obdivovateľka
Eva Šticová z Obilnej ulice.

V máji ukončil pracovný pomer Peter
Quarda, ktorý pôsobil v kultúrnom
dome viac ako šesť rokov. Počas svojej
činnosti sa zaslúžil o rozvoj kultúry
v našej obci najmä novými aktivitami,
ktoré pred jeho príchodom v obci
chýbali. Touto cestou mu vedenie obce
ďakuje za všetku jeho činnosť a aktivitu, ktorú počas pôsobenia v Bernolákove vykonal pre obec a jej obyvateľov.
OcÚ
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Svoje „áno“ si povedali:
Naši jubilanti
Prišli na svet:
Soňa Horváthová
Andrej Požár
Chiara Ema Kvasnicová
Eliška Kaščáková
Daniel Bilko
Andrej Hudák
Matúš Beňo
Karol Gál
Martin Ballon
Noemi Szabóová
Bruno Baroš
Margaréta Trubačová
Elizabeth Kalová
Lola Švecová

Katarína Havlíčková a Michael Bausch
Andrea Vančíková a Daniel Benčík
Miroslav Gajdoš a Oxana Čendej
Jozef Telekes a Jolana Valčeková
Pedro-José Rodriguez Cuadros a Marcela Mičurová
Dušan Kabeš a Lýdia Farkašová
Mladomanželom prajeme veľa lásky, zdravia,
šťastia, spokojného spolunažívania.

90rokovoslávilipán ViliamJankovič,Mária
Lukáčová,AgnešaBartováaRozáliaBulková,

Vitajte medzi nami !
ktorým osobne popriali veľa zdravia a spokojnosti pán
starosta a členky zboru pre občianske záležitosti.

Odišli
na večný
odpočinok:
Anna Martináková
Ervín Jurča
Irena Barkolová
Ján Dužek
Ján Pleško
Ján Popluhár
Ladislav Jurča
Margita Zárevucká
Mária Kalivodová
Mária Viktorínová
Mikuláš Rajter
Vladimír Kochol
Pavol Balay

85
69
84
85
80
75
59
81
86
74
56
89
39

70
70
75
75
75
75
75
75
75
80
80

Marec
Ing. Lídia Važanová
Alena Záhorcová
Jozef Tallo
Irena Podobná
Milan Jezbera
Alojz Szalay
Jozef Telekes
Estera Kocholová

70
70
70
70
75
75
75
85

Apríl
Jozef Nagy
Rozália Jedlovcová
Ing. Milan Šišák
Anna Malušová
Valeria Palkovičová
Edita Donnertová
Irena Marianičová
František Švarda

70
70
70
70
75
75
75
80

Máj
Alžbeta Sarková
Jozef Podobný
Monika Poórová
Zoltán Jurča
Zita Papayová
Valéria Krajčírová
Alexander Fehér
Júlia Kopernická

70
75
75
75
75
75
75
80

Všetkým jubilantom
srdečne blahoželáme!

Česť ich pamiatke!

Ďakujeme
všetkým blízkym, priateľom, známym i priaznivcom, ktorí dňa 10. 3. 2011
prišli odprevadiť na poslednej ceste nášho drahého manžela,
otca, starého otca a svokra

pánaJánaPopluhára.
Naše poďakovanie patrí dôstojným pánom farárom, pánovi starostovi
i zástupcovi starostu obce Bernolákovo, predstaviteľom SFZ, bývalým spoluhráčom,
predstaviteľom Slovana Bratislava i futbalistom Bernolákova, ktorí sa podieľali
na dôstojnej rozlúčke s naším drahým zosnulým.
Všetkým ďakujeme za prejavenú účasť, kvetinové dary a slová sústrasti.
Smútiaca rodina
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Február
Mgr. Katarína Bánská
Zuzana Klímová
Karol Laššu
Alexander Barus
Margita Filipovičová
Emil Vrbovský
Imrich Novák
Vojtech Benčurik
Štefan Kotlár
Anna Fischerová
Mária Abrahámová

Spomíname
Dňa 23. júla 2011 si pripomíname 25. výročie,
keď nás navždy tragicky opustil
vo veku 50 rokov milovaný
manžel, otec a starý otec

Jozef PÉK.

S láskou spomína celá rodina
a ostatná rodina

Chráňmesinašekultúrnededičstvo

V roku 2010 sa nám podarilo zachrániť
v Kaplnke sv. Anny barokovú kazateľnicu.
V roku 2011 by sme chceli zachrániť – zreštaurovať - bočný Oltár Sv. Rodiny, ktorý je
zapísaný v ÚZPF pod.č.10944/1-7. Na zreštaurovanie oltára sme požiadali o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
v programe Obnovme si svoj dom.
Celkový rozpočet na zreštaurovanie oltára
je 30.370 eur. Požadovaná dotácia je
28.851,5 eur. K dnešnému dňu nemáme
informáciu, či nám bude poskytnutá dotá-

cia a v akej výške. Napriek tomu by sme
chceli oltár zachrániť. Preto sa obraciame
s prosbou na všetkých občanov Bernolákova, ktorým záleží na zachovaní
kultúrneho dedičstva našich predkov pre
budúce generácie, aby podľa svojich
možností prispeli na záchranu oltára. Je na
nás všetkých, aby sme naše vzácne kultúrne
pamiatky odovzdali v dôstojnom stave
našim deťom a vnukom. Sme občianske
združenie, ktoré na svoju činnosť nedostáva
žiadne príspevky, všetku svoju činnosť
financujeme z členských príspevkov a vlastných zdrojov. Finančné príspevky, ktoré
nám dobrodinci poukážu na účet, použijeme na obnovu kultúrnych pamiatok.
Svoje príspevky na zreštaurovanie Oltára
Sv. Rodiny môžete poukázať na číslo účtu:
Slovenská  sporiteľňa, pobočka IvankapriDunaji,0182409666/0900.
Dobrú službu nám poskytnete, ak o tejto
možnosti budete informovať aj svojich známych. Za váš príspevok a pomoc vám
vopred ďakujeme.
Za združenie záchrany kultúrnych
pamiatok v Bernolákove
Kebisová Eva.

Výstavavín
Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov
Bernolákovo usporiadala dňa 26.marca 2011 v Kultúrnom
dome v Bernolákove už XXIII. ročník výstavy vín spojenej
s ochutnávkou.
Napriek nepriazni počasia v roku 2010 (ľadovec a následne
choroby viniča a hrozna) výstavy sa zúčastnilo 33 vystavovateľov s 94 vzorkami, z toho 56 vzoriek boli biele odrody
a 38 vzoriek červené odrody. Občania Bernolákova predložili
43 vzoriek.
Z predložených vzoriek 3 degustačné komisie dňa 15. marca
2011 hodnotili vzhľad, vôňu, chuť a celkový dojem vína a určili
šampióna bielych vín vzorku č. 80 veltlinské zelené ročník 2010
od Jozefa Navaru a šampióna červených vín frankovku modrú
ročník 2009 od Jána Mezeia. Ďalej bolo udelených 38 bronzových medailí, 26 strieborných medailí a 16 zlatých medailí.
Vinohradníkom a vinárom z Bernolákova bolo udelených
20 bronzových, 9 strieborných a 3 zlaté medaily.
Organizačný výbor

Pozvánka
Predsedníctvo Miestneho spolku Slovenského červeného kríža v Bernolákove pozýva občanov
na bezpríspevkový odber krvi, ktorý sa uskutoční
v pondelok 27. júna 2011
v čase od 8,00 - 10,30 hod.
v Kultúrnom dome v Bernolákove.
Pred odberom je treba dodržať obvyklú
diétu!
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SpoloČenSké organizácie

Zaiste všetci máme radi krásne a príjemné
prostredie pri Kaplnke sv. Anny. Dominantou tohto prostredia je obnovená kaplnka,
ktorá je nielen vzácnou kultúrnou pamiatkou, ale je uvedená ako turistická atrakcia vo
viacerých slovenských i zahraničných publikáciách a sprievodcoch a veľmi dobre
prezentuje našu obec. Okrem liturgických
slávení je uvedená pamiatka stále viacej
navštevovaná aj návštevníkmi mimo
Bernolákova. Kaplnka sv. Anny je pútnickým miestom a stala sa obľúbeným miestom
mladých ľudí na uzatváranie manželstva.

náš šport

SpoloČenSké organizácie

AktivitykuDňuZeme

Členovia klubu dôchodcov a združenia Nádej sa 29. 3. zišli na cintoríne,
aby vyčistili jeho priestory. Mali čo robiť, lebo žiaľ, toto pietne miesto si
stále veľa ľudí mýli so skládkou odpadu.
2. 4. sa pri miestnej štrkovke konala brigáda, ktorú zorganizovali miestni
rybári, aby vyčistili neporiadok v okolí štrkovky, ktorý sa tam nahromadil
počas zimných mesiacov.
20. 4. žiaci základnej školy už tradične vyčistili priestory v areáli školy
a pripravili zaujímavú náučnú výstavu venovanú Dňu Zeme. Budovu ZŠ na
Školskej ulici spestrili novými kresbami tam, kde predtým neznámi sprayoví machri nechali svoje /ne/výtvory. Všetkým zúčastneným ďakujeme za
ochotu prispieť ku skrášleniu obce.
ŽP OcÚ

BernolákovskífutbalistiopúšťajúII.ligu,alesvetsanezrútil

Káderdoplnianašidorastenci
Jarsazačalasmutnourozlúčkou
s patrónom futbalu v Bernolákove
JánomPopluháromarovnakosmutne
saajskončila.Našimužisaneudržali
v II. lige a budúcu sezónu budú hrať
nižšiusúťaž.
Druhý rok v novej súťaži býva vždy
najťažší, hovorí nepísané futbalové pravidlo a u nás sa to potvrdilo v plnej miere.
Bernolákovské áčko zastihli všetky krízy,
ktoré sa môžu prihodiť. Z hry vypadlo
sedem hráčov zo základnej zostavy kvôli
zraneniam a chorobám. Žiaľ, náš káder
nebol tak kvalitatívne široký, aby ich
náhradníci dokázali plnohodnotne zastúpiť. Mužstvo dopĺňali vlastní odchovanci
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z nášho dorastu, ale skok z III. dorasteneckej ligy do II. ligy mužov bol pre nich
príliš veľký. Navyše, v plnom rozsahu nás
zasiahla aj ekonomická kríza, ktorú dotácia
z obecného úradu bez pomoci sponzorov
nedokázala prekryť. Prišli sme o niekoľkých
hráčov i o trénera mladšieho dorastu
Martina Švihela.
Šport však prináša aj prehry, aj my sa
musíme z tejto poučiť. Napokon dvojročné
účinkovanie v tretej najvyššej slovenskej
súťaži bolo pre našu obec spanilou futbalovou jazdou. Naši fanúšikovia tu videli
mužstvá, ktoré predstavujú podstatne
vyššiu kvalitu ako tímy, s ktorými sme sa
stretávali v nižších súťažiach. Napokon,

neobstáli sme najhoršie. Druhú ligu
opúšťame so cťou a perspektívou nových
skúseností pre našich mladých chlapcov. Tí,
ak budú pokračovať v nastúpenom trende
a usilovnosti, majú veľké predpoklady.
Dôkazom, že futbal len tak u nás ľahko
nevymrie, je aj rozrastajúca sa základňa
prípravkárov, ktorú si vzal pod patronát
bývalý bernolákovský hráč Miroslav Gál.
Dostavili sa už aj prvé výsledky. Po ročnej
pauze sa črtá šanca v mládežníckych
kategóriách zostaviť popri dvoch tímoch
dorastencov a prípravkároch aj žiacke
družstvo.
Marián Wallner
prezident ŠK

A zase sme o rok starší, povzdychli sme si ráno
v sobotu 14.05.2011, keď sme sa stretli
v telocvični Základnej školy na Komenského ulici,
aby sme otvorili už 16.ročník nášho turnaja.
Celé to ranné ovzdušie bolo naplnené vôňou
pripravovaného guláša, ktorý sa podujali variť
naši kamaráti Zolo a Števko.
Všetky zúčastnené družstvá nastúpili v telocvični
a presne o 9.00 turnaj otvoril svojím príhovorom
starosta obce Ing.Ľubomír Poór. Privítal všetkých
staronových aj úplne nových hráčov a poprial im
plnohodnotné športové zážitky bez zranení,
a aby vyhrali tí najlepší.
To prvé sa bohužiaľ nepodarilo dodržať, pretože
už hneď v prvom zápase žien medzi Trnavou
a Nitrou si jedna hráčka vyvrtla členok, ale
našťastie svojou mladosťou a výdržou odohrala
celý turnaj aj napriek bolesti.

náš Śport

XVI.ročníkoPohárstarostu
obceBernolákovo2011vovolejbale
Martin predvádzal vo všetkých zápasoch, že
volejbal hrať vie a právom mu patrilo prvenstvo
na turnaji. Ale ani ostatné družstvá za ním nezaostávali a ani v jednom zápase nebol výsledok
nikdy jednoznačný.
Náš domáci team VATEK zastupovala opäť
mladá generácia, ktorá sa oproti minulému roku
veľmi zlepšila. Svedčí o tom fakt, že ako jediný
dokázal víťaznému Martinu zobrať jeden set.
Minuloročný víťaz VAK Bratislava neobhájil svoje
prvenstvo a tohto roku skončil na 2.mieste. Naši
dlhoroční priatelia z Elánu Trnava prišli iba
so 4 hráčmi, ale nakoniec s požičaným hráčom
z nášho domáceho teamu a s jednou ženou
z Trnavy vybojovali 3.miesto.No a naši najmilší
hostia turnaja, hráči z Berlína, takisto hrali
s veľkou bojovnosťou, s podporou svojich skandujúcich starších kolegov, ale šťastie sa nepriklonilo na ich stranu a umiestnili sa na 4.mieste.

Ženskáčasťturnaja prebiehala za
účasti 4-och družstiev systémom každý
s každým. Naše ženy začali turnaj
prehrou s Trnavou 0:2, ďalší zápas
s IMA Bratislava vyhrali 2:0, ale
v poslednom veľmi vyrovnanom zápase nakoniec prehrali s Nitrou 1:2.
Turnajové prvenstvo opäť jednoznačne s tromi výhrami potvrdili
hráčky z TJ Elán Trnava.
Po konečnom sčítaní víťazných setov
v pomere ku prehratým, nakoľko tri
ostatné družstvá mali po jednom
víťazstve, bolo konečné poradie nasledovné:
1. TJ Elán Trnava
2.VATEKBernolákovo
3. Nitra
4. IMA Bratislava

Konečné poradie:
1. ZŤS Martin
2. VAK Bratislava
3. TJ Elán Trnava
4. WSV Berlín
5.VATEKBernolákovo
Záverom chcem poďakovať všetkým členom
klubu, ktorí sa podieľali na zorganizovaní turnaja a svojou pozitívnou náladou oživili ovzdušie
v telocvični.
Takisto predstaviteľom obce na čele so starostom p. Ľubomírom Poórom za finančnú a organizačnú podporu, pani riaditeľke základnej školy
Márii Ondruškovej za poskytnutie telocvične.
Fotky z turnaja si môžete pozrieť na https://picasaweb.google.com/vo.vatek.bernolakovo

Mužského turnaja sa zúčastnilo
5 družstiev (Martin, Trnava, WSV
Berlin, VAK Bratislava, VATEK), takisto
hral každý s každým.
Najstarší účastník turnaja (aj vekom)

Za klub Vatek Jana Bučeková

MajsterkaRakúskajezBernolákova
V sobotu 28. mája 2011 sa žiačka 2. A ZŠ
v Bernolákove Silvia Solymosyová zúčastnila
vo Viedni otvorených mládežníckych majstrovstiev
Rakúska v synchronizovanom plávaní. Súťaže sa
okrem rakúskych klubov zúčastnili kluby z Česka,
Maďarska, Poľska, Slovenska a Švajčiarska.
V kategórii 8-ročné a mladšie si Silvia najlepšou
sólovou zostavou vyplávala zlatú medailu v súťaži
jednotlivkýň. V povinných figúrach obsadila druhú
priečku za svojou klubovou kolegyňou Petrou
Smandrovou z Boldogu.
Výsledky:
a/ sóla 8-ročné a mladšie:
1. Solymosyová Silvia
(AQUATICA Bernolákovo)
2. Smandrová Petra
(AQUATICA Bernolákovo)
3. Lazur Zsófia
(Honvéd Budapešť)

84,0390
81,9876
81,5710

b/ povinné figúry 8-ročné a mladšie:
1. Smandrová Petra
(AQUATICA Bernolákovo) 46,5776
2. Solymosyová Silvia
(AQUATICA Bernolákovo) 45,1790
3. Iakovleva Anastasia
(Slávia STU Bratislava)
45,1302
Týždeň predtým sa Silvii darilo aj na súťaži Perníkové
srdce. Súťaž usporiadal Sport Club Plavecký areál
Pardubice v sobotu 21. mája 2011 v Poličke. V kategórii žiačky B 8-ročné a mladšie skončila v konkurencii 29 pretekárok z 10 klubov na druhom
mieste za Terezou Kratochvílovou z Medúzy Kladno.
Výsledky povinné figúry žiačky B 8-ročné a mladšie:
1. Kratochvílová Tereza
(Medúza Kladno) 55,8651
2. Solymosyová Silvia
(AQUATICA Bernolákovo) 55,1190
3. Piknerová Zuzana
(Slávia VŠ Plzeň) 54,6667
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Oknodosveta
Pri príležitosti Dní obce
dňa 3.6. sprístupnila obec
Bernolákovo v lokalite Žabák
nové komponenty dotvárajúce kolorit tejto oddychovej
lokality. Ide o informačný
smerový stôl so smermi a vzdialenosťami k rôznym svetovým
a slovenským mestám a obciam, slnečné hodiny a sochu
vodníka Žiabroša – strážcu
celej lokality.
Žabák, ktorý sa stal
obľúbeným miestom oddychu
Bernolákovčanov, je tak zase
zaujímavejší pre všetkých jeho
návštevníkov.
Tento projekt sa uskutočnil
vďaka podpore firmy BAUMIT,
spol. s r. o. z programu Tu sa
nám páči. tu chceme žiť.
Na projekte zastrešenom neziskovou organizáciou Centrom pre filantropiu sa podieľali takmer výlučne občania Bernolákova
v spolupráci s Obecným úradom v Bernolákove.
Slnečné hodiny a kovový stôl vyšli z dielne
SVAROGO-KOVBYT, s.r.o., kresby na informačnom stole sú dielom Benjamína

Podobu, ostatné údaje na stole výtvarne
spracovala Mariana Jorová, zemepisné
zameranie zabezpečil Nebernolákovčan
Ing. Fraštija, grafiku a tlač zrealizovala
firma BLOS z Bratislavy a na to všetko dohliadala duša celého projektu Dáša Jaslovská.

V rámci tejto akcie sa založila nová tradícia – deviataci končiaci základnú školu
zakopali na ostrove pri Žabáku svoje odkazy
pre budúcnosť. Až sa o 10-20 rokov stretnú,
môžu svoje poklady vykopať a porovnať
so skutočnosťou, čo im život priniesol.
ŽP OcÚ

Vzhľadom na technické problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť pri vydávaní a tlači časopisu Bernolák, je možné, že niektoré uverejnené články sú neaktuálne v dňoch distribúcie časopisu.
Redakčná rada prosí svojich prispievateľov, aby svoj príspevok odovzdali i v elektronickej forme, čím umožnia rýchlejšie spracovanie a tým i skoršie vydanie Bernoláka.
Svoje príspevky môžete zasielať elektronickou poštou na adresu: casopis@bernolakovo.sk a tiež písomne do schránky umiestenej v zádverí KD. Tiež žiadame svojich
prispievateľov, aby príspevky odovzdali do dátumu uzávierky. V prípade veľkého množstva materiálu si redakčná rada vyhradzuje právo na skrátenie, prípadne presunutie
článku do ďalšieho čísla. Za pochopenie ďakujeme.
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