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Stalo sa už tradíciou, že sa každoročne konajú v našej obci „Dni
obce“. Nebolo tomu inak ani v tomto roku 1. a 2. júna. Na tohtoročných Dňoch obce, ktoré boli spojené s 20. narodeninami
založenia tanečného súboru NIAGARA, 90. výročím vzniku športu
v Bernolákove a 50. výročím získania striebornej medaily z MS
vo futbale v Čile, ktoré organizoval Oficiálny fanklub slovenskej
reprezentácie, sa zúčastnil
na pozvanie Ing. Ľubomíra
Poóra aj prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič. Bolo nám cťou privítať
najvyššieho ústavného činiteľa v našej obci. Pán prezident po úvodnom uvítaní
starostom obce sa pozdravil
so súťažiacimi vo varení
guláša, ktorí ho počastovali
vlastnými výrobkami. V zasadačke športového klubu v rozhovore so starostom a prítomnými
poslancami sa zaujímal o rozvoj obce, o problémy, ktoré má samospráva v súčasných podmienkach hospodárskeho a sociálneho
rozvoja, o športovú činnosť a ďalšie aktuálne úlohy, ktoré obec rieši.
Následne si pozrel časť kultúrneho programu, bol ochotný vyfotografovať sa s deťmi, občanmi, ktorí ho o to požiadali, ale aj
pohovoriť s nimi o živote obce. Prezident sa stretol pri príležitosti
50. výročia získania strieborných medailí na MS v Čile s futbalovými legendami Jozefom Adamcom, Titusom Buberníkom, Adolfom
Schererom, Jozefom Štibrányim, Jiřím Tichým, bývalým komentá-

torom slovenskej televízie Karolom Polákom, s reprezentantom
Ľudovítom Cvetlerom, Jánom Popluhárom mladším a ďalšími hosťami. Pred futbalovým zápasom Internacionáli Slovenska s bývalými
hráčmi ŠK Bernolákovo prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič odovzdal pamätné plakety ako spomienku na 50. výročie
zisku strieborných medailí, kde okrem iného povedal:

Prezident
Slovenskej republiky
na Dňoch obce

„Keď sa povie
Majstrovstvá sveta
v Čile, najviac sa mi
vybaví Schrojf,
ktorý vychytal
postup do finále
a spolu s ním
Ján Popluhár.“

K týmto slovám nie je čo dodať, pretože spomienkové ocenenie futbalovým legendám odovzdával práve v Športovom areáli Jána
Popluhára. Pán prezident zotrval celý I. polčas na futbalovom
zápase, počas prestávky sa rozlúčil a odišiel za plnením ďalších
povinností. Sme radi, že pán prezident zavítal k nám, zaujímal sa
o život v našej obci a bezprostredne sa rozprával aj s deťmi a občanmi. Pán prezident, ďakujeme za návštevu.
Redačná rada

stalo sa

V dňoch 1.a 2. júna sa uskutočnil
v Bernolákove siedmy ročník veľkého podujatia Dni obce Bernolákovo.
Hoci v piatok pri hokejbalovom turnaji
a večernej diskotéke nebolo najvydarenejšie
počasie, v sobotu sa umúdrilo. Slnko, ideálnych 25 stupňov, žiadny severák ani búrkové
mraky na obzore... Úpenlivé pohľady organizátorov smerom nahor vyjadrujú túžbu,
aby to tak vydržalo a hurá! Stalo sa.
Po minulých ročníkoch, keď si s nami počasie „pekne zacvičilo“, môžeme tentokrát
povedať, že vyšlo stopercentne.
V sobotu na ihriskách prebiehali športové súťaže v plážovom volejbale a tenise.
Od rána sa už pripravovali družstvá súťažiacich vo varení guláša a fazuľovice.
Vozidlá Kia si záujemcovia mohli
prezrieť pod starým pódiom.
Medzitým sa po obci rozbehol aj výletný
vláčik, ktorý zvážal deti i dospelých do centra
diania.

Dni obce
Bernolákovo
2012
Hneď v úvodnej časti sme boli poctení
návštevou najvzácnejšou. Pozvanie prijal
prezident Slovenskej republiky pán Ivan
Gašparovič, ktorého okrem krásnej kytice
zúčastnení privítali aj úprimným potleskom.
Pán prezident pozdravil družstvá „gulášistov“, pozrel si ukážky programu , venoval sa
športovcom. Sledoval futbalový zápas internacionálov Slovenska, ktorý komentoval
bývalý populárny športový komentátor Karol
Polák, a odovzdal ocenenia výhercom športových súťaží.
Na pódiu sa otvárací blok programu
niesol v znamení 20.narodenín tanečného
súboru Niagara, kde diváci mali možnosť
vidieť prezentáciu ich pôsobenia. A boli
výborní, ako vždy. Nasledovali krásne mažoretky zo Zálesia, šikovní hip-hopáci zo skupiny D Street, roztomilí tanečníci
zo škôlky - folklórny súbor Prvosienka.
Svoje umenie prezentovali aj žiaci zo ZUŠ. Zatancovali deti z tanečného odboru, zaspieval súbor Čučoriedky aj Vox Rose. Na záver
vystúpili Čeklísanky, ktoré rezkými pesničkami potešili najmä skôr narodených.
Medzitým na multifunkčnom ihrisku zabávali animátorky našich
najmladších. Deti sa mohli vyšantiť na trampolíne i skákacom hrade.
Na Žabáku sa veselo strieľalo, tentokrát bola možnosť vyskúšať okrem
airsoftu aj lukostreľbu.
Hlavný večerný program na pódiu začal veľmi obľúbeným žrebovaním tomboly. Šarmantný a vtipný moderátor pán Juraj Rašla rozdal
vyše 20 hodnotných cien, za ktoré sponzorom veľmi pekne ďakujeme.
Súbežne prebiehala v kultúrnom dome Akadémia k 50. výročiu
úspechu našich futbalistov na Majstrovstvách sveta v Chile, spojená
s ocenením bývalých futbalistov a funkcionárov Bernolákova.
Nasledoval ďalší blok , ktorý otvorila skupina Defekt z Bernolákova.
Snaživí mladí muzikanti sú z roka na rok lepší, o čom svedčí aj čoraz
viac ich priaznivcov.
Nechcený rest z minulého roku (nemohol vystúpiť kvôli hroziacej
búrke) napravil mladý talentovaný spevák Denis Lacho, ktorého kapelu
tvoria výborní muzikanti. Na záver vystúpil štvornásobný Zlatý slávik
Peter Cmorík. Vtedy sa už veľká časť početného obecenstva „vlnila“ na
tanečnom parkete , v čom pokračovali pri disko-párty, ktorá bola bodkou za týmto podujatím.
Tohtoročné Dni obce boli pestré a vydarené. Veľké ďakujem patrí
všetkým sponzorom a organizátorom. Dovidenia o rok, priatelia!
AG

2/2012

Výstavba penziónu a 2x12 bytových jednotiek pokračuje v súlade s harmonogramom výstavby a je teda reálny predpoklad ukončenia stavby do konca augusta 2012. V súčasnosti prebiehajú pohovory s občanmi
Bernolákova, ktorí prejavili záujem o umiestnenie v zariadení, aby si v dostatočnom časovom predstihu mohli
vybaviť potrebné náležitosti v zmysle zákona o sociálnych službách. Ďalej prebiehajú pohovory
so záujemcami o zamestnanie na pracovné miesta, potrebné na zabezpečenie chodu zariadenia. Pri plnom
obsadení zariadenia bude možné poskytnúť 25 až 30 pracovných príležitostí, kde sa budú môcť zamestnať
opatrovateľky, kuchári, ženy na pomocné práce v kuchyni a ďalší obslužný personál. Preto aj touto cestou
oznamujeme občanom Bernolákova, že stále je možnosť prísť sa oboznámiť s podmienkami, za ktorých
sa môžu uchádzať o umiestnenie v zariadení sociálnych služieb alebo 2x12 bytových jednotiek.
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Výstavba penziónu podľa harmonogramu

Bratislavský samosprávny kraj v rámci
rozdelených dotácii na 69 projektov
pridelil dotáciu vo výške 2000 € aj pre
obec Bernolákovo na vybudovanie
NÁUČNÉHO HISTORICKÉHO
CHODNÍKA. V tomto roku budú
vytvorené podmienky na vyznačenie
celkovej trasy a umiestnenie informačných označení jednotlivých zastávok
aj s ich historickým popisom.
OcU

UpozorNeNia

Deň zeme
Do povedomia verejnosti sa čoraz viac dostáva
ako výkričník stavu našej Zeme deň, kedy sa o nelichotivom skóre človek – Zem rozsiahlo píše v tlači,
médiá sa predbiehajú v správach, ako je dôležité
chrániť Zem. Sú to pekné články, ešte krajšie správy
v televízii, ale výsledok je len vtedy, ak sa úsilie
pomôcť Zemi prenesie z teórie do praxe. Čoraz viac
miest a obcí sa zapája do aktivít venovaných Dňu
Zeme, medzi ktoré patrí aj skrášľovanie prostredia,
kde žijeme. Naša obec patrí vôbec medzi prvých,
ktorí túto tradíciu začali každoročne uskutočňovať.
Ako každý rok to prví začali členovia zväzu rybárov
brigádou – upratovaním pri miestnej štrkovke. Členovia poľovníckeho zväzu vyzbierali dva plné kontajnery na ceste k prečerpávačke. Už tradične sa na
brigáde v miestnom cintoríne zišli členovia klubu

dôchodcov a Združenia telesne postihnutých Nádej.
Študenti spojenej školy vyčistili už niekoľko rokov
čiernymi skládkami atakovanú Plemenársku cestu a
príjazdovú cestu ku Kaplnke sv. Anny. Obnovili aj
nátery na lavičkách v cintoríne. Deti základnej školy
okrem nápaditej výstavy venovanej tematike
ochrany prírody upratali celý školský areál. No a tí
najmenší z materskej školy si vysadili nové muškátiky.
Aj centrum obce dostalo novú kvetinovú výsadbu,
ktorú obci venovala a zrealizovala p. Dáša Švardová.
Ďakujeme všetkým, ktorí priložili ruku k dielu a ukázali, že im na udržiavanom životnom prostredí záleží.
Budeme vďační aj za iniciatívy ďalších občanov,
aktivistov, skupín, ktorí by sa v budúcnosti chceli
zapojiť do aktivít ku Dňu Zeme.

Ref. ŽP OcÚ

Nedajme ohňu šancu
V období žatvy a zberu krmovín každoročne
dochádza k požiarom. Ich príčinami je predovšetkým
zakladanie ohňov v prírode, spaľovanie slamy,
vypaľovanie suchých porastov, deti ponechané bez
dozoru, fajčenie, používanie otvoreného ohňa,
samovznietenie a technické poruchy na poľnohospodárskej technike.
Zo strany právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb v poľnohospodárstve je potrebné veľký
dôraz klásť nielen na odstránenie hore uvedených
príčin vzniku požiarov v letnom období, ale aj
na zabezpečenie dobrého technického stavu pracovných strojov zabezpečujúcich žatevné práce,
zabezpečenie prísneho dodržiavania zákazu fajčenia
a manipulácie s otvoreným ohňom.
Dôležité je vybaviť skladovacie objekty a pracovné stroje zabezpečujúce žatevné práce hasiacimi
prostriedkami a v neposlednom rade venovať
zvýšenú pozornosť pri uskladnení sena, slamy a obilnín, uskladňovať len vysušené produkty.

Upozorňujeme občanov, ktorí
vyvážajú „zelený“ bioodpad do
kompostárne na Seneckej ceste,
že pri odovzdávaní tohto odpadu
od 1.7.2012 bude potrebné sa
preukázať potvrdením o zaplatení
poplatku za komunálne odpady
v obci Bernolákovo /poplatok
za nálepku na smetnú nádobu/.
Toto opatrenie je nevyhnutné
z dôvodu zneužívania osobami,
ktoré nemajú zaplatený vývoz
odpadu v obci, resp. privážajú
odpad z okolitých obcí.
Možnosť odovzdávať bioodpad
do kompostárne zadarmo je
službou pre obyvateľov obce, ktorí
majú zaplatený vývoz komunálneho
odpadu v obci. Bez preukázania
sa týmto potvrdením bude nutné
za odovzdanie bioodpadu platiť
priamo na skládke podľa aktuálneho cenníka kompostárne.
Ďakujeme za porozumenie.
prevádzkové hodiny kompostárne
pre verejnosť
Pondelok, streda, piatok
8.00 - 16.00
Sobota
8.00 - 14.00
ŽP OcÚ

Pri požiaroch v poľnohospodárstve dochádza nielen k materiálnym škodám, ale aj k ujme na zdraví
osôb, v niektorých prípadoch aj so smrteľným následkom, čo dokumentuje aj štatistika požiarovosti, kde
sa už každoročne vypľňa kolónka – počet usmrtených.
Je potrebné si uvedomiť, že ochrana úrody pred
požiarmi sa týka všetkých občanov, ktorí by mali byť
v tomto období mimoriadne ostražití a opatrní.
Na zvýšené nebezpečenstvo treba upozorniť aj deti.
Deti, ktoré sa počas prázdnin pohybujú v blízkosti
polí a stohov slamy bez dozoru, sa stávajú nielen
príčinou vzniku požiarov, ale vo veľkej miere sú aj
postihnutými, keď v snahe uhasiť požiar dochádza
k popáleninám na tele a v horšom prípade aj k úmrtiu následkom popálenín.

npor. Alžbeta Jarošová
OR HaZZ v Pezinku, oddelenie požiarnej prevencie

Upozorňujeme obyvateľov
a návštevníkov cintorína, že nie je
dôstojné, aby si na toto posledné
miesto odpočinku zosnulých vodili
so sebou svojich miláčikov – psov,
resp. mačky. Stali sa prípady, keď
sa na hrobových miestach našli
psie, resp. mačacie exkrementy,
čo je nielen nedôstojné, ale znamená aj zneuctenie zosnulých
a zneváženie tých, ktorí sa o
hrobové miesto starajú. preto upozorňujeme, že v prípade zistenia
porušenia Všeobecne záväzného
nariadenia č.2/2012 prevádzkového poriadku pohrebiska budú
vyvodzované sankcie. Dodržiavanie
tohto upozornenia bude prísne kontrolované.
OcU
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Milí spoluobčania,

v piatok 13. apríla 2012 neboli potrebné žiadne slová, v tento deň prehovorili
kvety a srdcia.
V mene Ligy proti rakovine vám chcem
poďakovať za finančné príspevky počas
Dňa narcisov. Do pokladničiek
dobrovoľníkov, žiakov základnej školy,
občania Bernolákova prispeli v doterajšej 16-ročnej histórii najvyššou sumou
1862 €, z toho obyvatelia Chorvátskeho
Grobu sumou 335 €.
Opäť sme sa presvedčili, že netreba
veľké slová, ale stačia drobné činy,
aby sa dosiahol fantastický výsledok.
Úprimne ďakujeme všetkým tým, ktorí
pomohli.
bf

obecná knižnica
oznamuje svojim čitateľom, že knižnica
bude počas prázdnin v čase
od 17. júla do 17.augusta
zatvorená.

Bernolákovská
90-ka v športe
Pred niekoľkými dňami vyšla publikácia
Bernolákovská deväťdesiatka v športe,
ktorej autorom je Igor Mráz, známy
redaktor športu, autor mnohých športových publikácií, ktorý v určitom období
pôsobil v Bernolákove ako futbalista TJ.
Publikácia je časovým prierezom od
športových začiatkov až po súčasnosť.
Autor sa pokúša zostaviť z dostupných
dokumentov históriu a priebeh športových udalostí, zachytiť časť dejín športu v Bernolákove. Predstavuje športové
kolektívy, jednotlivcov a osobnosti, ktoré
v jednotlivých časových obdobiach
dejiny nielen tvorili, ale svojimi športovými výsledkami aj propagovali a šírili
dobré meno obce Bernolákovo.
Publikáciu si môžete zakúpiť priamo na
Obecnom úrade v Bernolákove za symbolickú cenu 2 €.

Nová úprava
časopisu
Ako ste si mohli všimnúť, dnešné
vydanie časopisu Bernolák zmenilo
svoju podobu kvalitou papiera, ale
najmä farebnými stranami celého
časopisu. Veríme, že sa aj touto drobnou zmenou stane časopis pútavejší.
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Vážení občania, dovoľte, aby som vás upozornil na
nový akciový cenník pre nových užívateľov služieb
PCO. V ňom sú uvedené všetky poplatky súvisiace
so službou pripojenia a stráženia cez PCO.
Ďalej vás chcem požiadať o väčšiu všímavosť vo vašom okolí. Množia sa prípady falošných zamestnancov energetiky, plynární alebo vodární. Tí pod
zámienkou odpočtu alebo vyúčtovania preplatku
využívajú dôveru občanov a vnikajú do príbytkov, kde páchajú rôznu majetkovú trestnú činnosť. Preto vás
varujem, aby ste sa presvedčili, či ten, kto sa vydáva za takéhoto zamestnanca, má preukaz, ktorým
preukáže pomer k zamestnávateľovi. Ďalší problém vidíme v násilných vniknutiach do motorových vozidiel,
ktoré parkujú pred materskou školou. Ich majitelia nechávajú ako vo výklade veci svojej osobnej potreby
a pre skúsených zlodejov je to ďalšia šanca na svoje obohatenie sa.
Opäť vám pripomínam telefónne číslo, kde môžete svoje podnety oznámiť: 0918 88 22 22.
Hliadka Obecnej polície Bernolákovo je k dispozícií 24 hodín a sedem dní v týždni.
Tu vám prinášame prehľad najdôležitejších udalostí zaznamenaných Obecnou políciou Bernolákovo:

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

§ poD
LUpoU §
zranenie na
Družstevnej ulici
po prijatí oznámenia, že na
Družstevnej ulici na chodníku
sedí muž, sa naša hliadka
okamžite presunula na
určené miesto. Neznámy muž
mal zranenie na zadnej časti
hlavy. Hliadka mužovi poskytla prvú pomoc a následne
privolala rýchlu zdravotnícku
pomoc, ktorá muža previezla
na ošetrenie do ružinovskej
nemocnice. Kuriozitou je, že
muž si o mesiac privodil zranenie hlavy, ktoré si vyžiadalo dlhšiu hospitalizáciu.

Poškodenie vozidla
Hliadka obecnej polície na základe poznatku z kamerového systému zadržala páchateľa, ktorý
na odstavenom motorovom vozidle na Viničnej ulici poškodil ľavé
zrkadlo. Po objasnení celého
skutku bola páchateľovi udelená
bloková pokuta vo výške 30 €
a poškodenému majiteľovi vozidla páchateľ uhradil celkovú
škodu vo výške 60 €.

Podnapitý mladistvý

agresívny „živiteľ“

Hliadka obecnej polície prijala
oznam, že na zástavke SAD
na Dukelskej ulici sa nachádza
partia mladistvých, ktorí tu robia
hluk. Oznam bol preverený,
pričom bolo zistené, že jeden
z neplnoletých mladíkov javil
známky požitia alkoholických
nápojov. Bol podrobený dychovej
skúške s pozitívnym výsledkom.
Daná vec bola odstúpená príslušnému správnemu orgánu
na prejednanie.

Hliadka na základe telefonického oznamu zasahovala
pri rodinnom konflikte, ktorý
vyvolal sám oznamovateľ,
pričom uviedol, že je ohrozovaný svojou družkou a jej
deťmi. Na mieste boli zistené
skutočnosti, ktorých obsah
vyvracal tvrdenie oznamovateľa. po znovuobnovení
verejného poriadku hliadka
z miesta udalosti odišla.

Kamerový systém
zrazená cyklistka
Hliadka obecnej polície bola
privolaná na Trnavskú ulicu,
kde v križovatke s Hlavnou
ulicou malo dôjsť k dopravnej nehode vozidla s cyklistkou. po príchode na miesto
sa hliadka okamžite skontaktovala z rýchlou zdravotníckou pomocou, nakoľko cyklistka javila známky nevoľnosti.
Na mieste zotrvala až do príchodu hliadky dopravnej polície, takisto sa skontaktovala
s manželom cyklistky, ktorému udalosť oznámila.

Obec Bernolákovo sa opäť
uchádzala o príspevok na prevenciu kriminality. Vypracovaním
projektu a zaslaním na príslušný
odbor sme boli úspešní a dostali
sme príspevok vo výške 3000 €.
Obec však musí participovať
na projekte vo forme spolufinancovania. Vďaka úspešnosti projektu obec získa ďalšie dve
kamery, ktoré budú umiestnené
na Poštovej a Hlavnej ulici.

Mgr. Róbert Široký
náčelník OcP

POZOR AKCIA
!!!

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

Cenník pre nových užívateľov služieb pCo
(platí len na rok 2012)
Druh objektu

Byt
Rodinný dom
Kancelárie,
obchody
do 200 m2
Kancelárie,
obchody
nad 200 m2
Sklady

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

Poplatok
za falošný
poplach/
každý ďalší
v mesiaci

Poplatok
za ostrý
poplach

Poplatok
Mesačný
za prenájom poplatok
vysielača za službu
/ rok

Poplatok Pravidelný
za montáž mesačný
vysielačky
výpis
v objekte udalostí

50 Eur
50 Eur

50 Eur
50 Eur

bezplatne
bezplatne

15 Eur
15 Eur

bezplatne
bezplatne

80 Eur
80 Eur

15 Eur
20 Eur

143 Eur
143 Eur

5 Eur
5 Eur

100 Eur

70 Eur

bezplatne

15 Eur

bezplatne

80 Eur

40 Eur

143 Eur

5 Eur

100 Eur
100 Eur

70 Eur
70 Eur

bezplatne
bezplatne

15 Eur
15 Eur

bezplatne
bezplatne

80 Eur
80 Eur

50 Eur
70 Eur

143 Eur
143 Eur

5 Eur
5 Eur
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že ďalší podaný projekt je úspešný.
Tento projekt sa uskutoční vďaka podpore Nadácie SPP. V Nadácii SPP sa nám
pána Miroslava Hajacha podarilo zaujať
projektom „Aký pán, taký pes ...?“.
Bolo nám odklepnutých 800 Eur na jeho
realizáciu v Bernolákove. ☺
V rámci projektu kúpime 3 kusy smetných
nádob na psie exkrementy. V mesiacoch
júl a august 2012 prebehne v Bernolákove kampaň s cieľom prehovoriť do
duše všetkým psíčkarom v Bernolákove,
respektíve všetkým občanom, ktorí vlastnia psa. Vo svojich poštových schránkach
objavíte leták spolu so symbolickým
vreckom na psie exkrementy. Ak nie ste
aktívny psíčkar, nevadí – vedzte, že táto
kampaň prebieha a vrecko podarujte
najbližšiemu psíčkarovi. ☺
Kampaň bude prebiehať aj prostredníctvom plagátov vylepených po našej
obci. Šíriť osvetu ohľadom tohto problému je potrebné, aby sme si všetci mohli
pokojne vyjsť na prechádzku, bezstarostne prejsť po chodníku, smelo nechať deti
blázniť sa pri Žabáku či iných trávnatých
plochách.
Pevne verím, že sa tento projekt občianskeho združenia K VECI stane námetom
a odrazovým mostíkom, ako pozitívne
riešiť tento problém. Tiež verím, že kompetentní na obecnom úrade ocenia našu
snahu a pripoja sa k šíreniu osvety v tejto
veci. Je dôležité, aby koše na psie exkrementy v obci nielen boli, ale aby občania
aj vedeli, kde sa nachádzajú, aby sa ich
naučili čo najskôr používať.
Richard Červienka
predseda
občianskeho združenia K VECI ☺

Vyjadrenie obce
Obec ako jedna z prvých v okrese Senec
riešila už v roku 2006 umiestnenie prvých
odpadových košov na psie exkrementy,
ktoré však sú menej využívané psíčkarmi
a zrejme viac vandalmi, ktorí nielen ničia
vrecúška určené pre psíčkarov, ale ničia
aj samotné odpadové koše. Obec preto
pozitívne hodnotí zapojenie sa OZ K VECI
do osvety v tejto problematike. Pre informovanosť majiteľov psov, ktorí chodia
venčiť svojich miláčikov, oznamujeme,
že v súčasnosti sú odpadové koše
na psie exkrementy umiestnené na týchto stanovištiach:
Centrum pri kultúrnom dome
Hlavná ulica pri železiarstve
Kalinčiakova
orechová
Žabák
Hlboká
Topoľový rad
Križovatka Trnavská – Tabaková
Tabaková
Križovatka Trnavská-poľovnícka
Družstevná
Križovatka Železničná – Štúrova
Dunajská
-EM-

záchrana hlavného kríža v Bernolákove
Vážení občania, milí priatelia.
Združenie záchrany kultúrnych pamiatok v Bernolákove sa na vás obracia s prosbou o pomoc na
záchranu hlavného kríža na miestnom cintoríne.
Hlavný kríž sa nachádza v strede cintorína a určite
sa v celej obci nenájde človek, ktorý by sa pri ňom
nepristavil aspoň raz v roku .Pri ňom sa modlíme
a spomíname na svojich drahých zosnulých. Vďaka
dobrovoľníkom je vždy vyzdobený a podľa možnosti
udržiavaný. Kamenný kríž pochádza z druhej polovice 18.storočia. Jeho vznik sa dá zaradiť do obdobia vzniku klasicistickej kaplnky na cintoríne, na ktorej je umiestnená liata tabuľka s nápisom donátora
a letopočtom. Na kamennom kríži je plastika ukrižovaného Krista. Vo vrchnej časti kríža sa nachádza
vysekaná plastická doska s nápisom INRI. V súčasnosti vidno, že aj na ňom sa podpisuje zub času,
kamenná hmota je popraskaná. Povrch kríža, plastiky ukrižovaného Krista a plastika Panny Márie
zarastajú machom. Vzácnu pamiatku môže zachrániť celkové zreštaurovanie.
Preto sme oslovili akademického sochára
Miroslava Polgára, ktorý vypracoval podrobný návrh na reštaurovanie. Cieľom je zastavenie prebiehajúcich degradačných procesov na kamennej
hmote, ktoré je možné dosiahnuť len komplexným
reštaurátorským zásahom, aby sa prinavrátili výtvarné a estetické kvality objektu. /Boli oslovení aj
kamenári, ktorí ponúkli svoje služby za podstatne
vyššiu cenu./ Pri reštaurovaní treba realizovať nasledovné úkony:
1. odstránenie machu a lišajníkov z povrchu kríža,
plastiky Ukrižovaného Krista, plastiky Panny Márie,
postamentu,
2. odstránenie usadenín uhlíkovej vrstvy,
3. odstránenie cementového náteru z plastiky
Panny Márie,
4. odstránenie cementových tmelov z plastiky
Krista, kríža a postamentu,
5. protiplesňová dezinfekcia,
6. celoplošné spevnenie kamennej hmoty,
7. tmelenie poškodených častí architektúry/rímsy,
pätky, profily/,
8. tmelenie poškodených častí na plastikách kríža,
9. povrchové zapracovanie tmelených a rekonštruovaných častí,
10. farebné zjednotenie povrchu a jeho spevnenie,
11. hydrofóbna úprava celku.

Záchrana kríža bude na pamiatku našim zosnulým
a miestom spomienok na nich pre nás, živých.
Svoje príspevky posielajte na č.ú.
Slovenská sporiteľňa 0182409666/0900
variabilný symbol 2162004
Adresa:
združenie záchrany kultúrnych pamiatok
Bernolákova 264/24
90027 Bernolákovo
Za vašu dobročinnosť vopred ďakujeme.
Za Združenie kultúrnych pamiatok v Bernolákove
Kebisová Eva
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Celkový reštaurátorský rozpočet na zreštaurovanie
kríža je 2.949 Eur. Lehota realizácie sú dva mesiace.
Reštaurovanie sa bude realizovať v súčinnosti
s OU v Bernolákove. Starosta obce Ing. Ľubomír
Poór prisľúbil finančný príspevok. Taktiež máme
prisľúbený príspevok od viacerých darcov. Na zrealizovanie opravy hlavného kríža nám ešte chýba
čiastka 949 Eur. Obraciame sa preto na vás,
občanov Bernolákova, s výzvou o finančnú podporu.
Veríme, že sa medzi nami nájdu podporovatelia
predkladaného projektu. Sme občianske združenie,
ktoré nevlastní majetok ani finančné prostriedky.
Snažíme sa pomáhať organizovaním a technickou
podporou, aby kultúrne pamiatky v Bernolákove
nezanikli. V prípade, že do dvoch týždňov od uverejnenia výzvy bude na účte dostatok finančných
prostriedkov, môže sa začať s reštaurovaním a kríž
by bol hotový do hodov. Prehlasujeme, že všetky
finančné prostriedky získané naším združením sú
využívané na reštaurovanie pamiatok Bernolákova.
Kto bude mať záujem, môže sa na našom účte
o tom presvedčiť. Vážení občania, podnikatelia,
živnostníci, veríme, že prispejete na dobrý účel.

občianske
združenie K VeCi
informuje občanov,

sPoloČensKé organizácie

20 rokov
Detského tanečného súboru
Niagara Bernolákovo
Detský tanečný súbor Niagara
oslavuje v tomu roku svoje 20. narodeniny. Ako to teda so vznikom tohto
detského tanečného súboru bolo?
Súbor vznikol v roku 1992 /oficiálne narodeniny má 5. decembra
1992/ v Detskom domove v Bernolákove, kde až do roku 2001 aj priamo pôsobil. Prevažnú časť jeho
členskej základne tvorili siroty, deti
žijúcich rodičov.
Základným podnetom pre vznik
tanečnej skupiny bola snaha niekoľkých dospelých nadšencov vyplniť
týmto deťom medzeru v živote, ktorá
vznikla vďaka nezáujmu vlastných
rodičov, vypestovať v nich pocit
vlastnej dôležitosti, pozdvihnúť ich
sebavedomie a dať im určitý životný
program.
Spočiatku tvorilo tanečný súbor
osem detí vo veku 6 - 10 rokov, po
necelom roku vďaka veľkému záujmu ostatných detí sa súbor rozšíril
o osem detí a stále pribúdali ďalší,
medzi nimi aj niekoľko detí z rodín
z Bernolákova, ktoré prilákal zaujímavý tanečný program.
Deti sa od samého začiatku pustili do trénovania s obrovským nadšením. Už po krátkom čase sa u nich
prejavilo nevšedné nadanie a talent,
fantastický zmysel pre rytmus a zvýraznenie hudby. Na tomto mieste
treba podotknúť, že vonkoncom nešlo o vybrané deti. V tanečnej skupine
tancovali a tancujú všetky deti, ktoré
o tanec prejavili záujem. Vždy boli
bezprostrední, nepoznali trému, neuznávali prekážky. Tanec sa im skutočne stal životným programom.

Od 1. septembra 2001 sa tanečný súbor musel z detského domova vysťahovať a našiel útočisko v Kultúrnom dome pri Obecnom úrade
v Bernolákove, kde pôsobí dosiaľ.
Dnes má súbor takmer 50 tanečníkov vo veku 4 - 18 rokov.
Od vzniku súboru absolvovali
menší i väčší tanečníci množstvo vystúpení, súťaží, tanečných prehliadok.
Z mnohých domácich i zahraničných
súťaží priviezli veľa vzácnych ocenení. Vďaka štedrosti sponzorov
a grantovým programom má súbor
bohatú kostýmovú výbavu.
Tanečný repertoár DTS Niagara
je veľmi pestrý. Zameriava sa predovšetkým na pôvodné americké
country tance vo všetkých ich formách (tradičné country tance, country show dance, clogging, buckdancing a canadian), moderné formy
country tancov - Line Dancing a
Square Dancing, národné tance
(škótske, írske, mexické, grécke,
talianske, ale aj slovenské a české)
a napokon na historické tance - a to
tak ich dvorské formy ako aj pôvodné vidiecke tance.
Detský tanečný súbor Niagara
podporuje finančne a metodicky Občianske združenie Toma Sawyera
(OZTS), ktoré zabezpečuje aktivity
smerujúce k rozvoju osobnosti dieťaťa prostredníctvom vzdelávacích,
kultúrnych a umeleckých aktivít.
Všetko najlepšie, Niagara.
K.K.

Tvorivá
krajčírska dielňa
na Hlavnej 45 v Bernolákove ponúka
svoje služby v nasledovnom rozsahu:

•opravu a úpravu odevov
•šitie bytového textilu
a bytových textilných doplnkov
•šitie tanečných, umeleckých a karnevalových kostýmov
•organizovanie tvorivých kurzov pre deti aj dospelých
•relaxovanie učením sa kreatívnych techník

Kontakt:
Marianna Lasicová
0917 204 029
e-mail:
mariana.lasicova@gmail.com,
resp. priamo v dielni.

RODINNÉ
CENTRUM KVETINKA
v Bernolákove
pripravuje pre
deti vo veku
od 5 do 12 rokov

DENNÝ
LETNÝ
KREATÍVNY TÁBOR
Neviete, kam dať svoje dieťa
cez prázdniny? Ste v práci príliš
dlho? Deti sa vám doma nudia?

K najprirodzenejším vlastnostiam dieťaťa patrí tvorivosť,
spontánnosť, zvedavosť a záujem o všetko nové v živote.
Denný tábor "KVeTiNKa" je zameraný práve na detskú
tvorivosť. Usmerňovaná detská aktivita podporuje zodpovednosť detí, ich myslenie, nápady, kritiku. Hravou
a zároveň náučnou formou si deti osvoja rôzne výtvarné
a umelecké techniky, pričom rozvinú svoj prirodzený
talent. Umožnite deťom, aby získali skúsenosť
a osvojili si zručnosti pre tvorivú aktivitu.
Kedy:

6. august – 10. august 2012
Kde:

rC Kvetinka, Hlavná 45, Bernolákovo
Koľko:

17 €/ deň, 80 €/ týždeň
V cene zahrnutá : 3 x denne strava /desiata, obed,

olovrant/, pitný režim, kreatívna dielňa pre deti,
výlety, úrazové poistenie, animátor
prihlásiť sa môžete: rC Kvetinka, Hlavná 45/50,
Bernolákovo - 0908161340, 0917204029,
rckvetinka@gmail.com
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Štyridsaťtri detí so siedmimi dospelákmi sa
v pondelok 21. mája vybralo autobusom uja
Barnyho poznávať krásy Slovenska. Päť hodín
cesty s dvoma prestávkami rýchlo ubehlo,
kamaráti si mali stále čo povedať. O pol druhej
sme už obedovali v hotelovej reštaurácii hotela
Spojár v Žiarskej doline. Popoludňajšie vyšantenie sa na lúke pred hotelom dodalo deťom
energie a pridalo chuť do jedla. Na čerstvom
vzduchu im chutilo každé jedlo.
V utorok po raňajkách sme opäť sadli do
autobusu. Ujo Barny nás vysadil v Starom Smokovci a vďaka ochote personálu lanovky, ktorý
nám vyšiel v ústrety zľavou na cestovnom, si
deťúrence užili cestu na Hrebienok a späť ozubnicovou lanovkou. „Tu som ešte nikdy nebola,“
zaznelo z úst jedného dievčatka. Príroda k nám
bola tiež milostivá a z Hrebienka nám ukázala
našu krásnu krajinu ako na dlani. Na ceste
domov sme sa zastavili v skanzene Pribylina
v „starodávnej dedinke“, ako ju pomenovali
naše deti. Podvečer toho istého dňa sme ešte
stihli na lúke pred hotelom krátky futbalový
zápas „všetci proti lopte“.
Na stredu sa deti mimoriadne tešili. Pekné
počasie bolo podmienkou jazdenia na koníkoch. Celé dopoludnie si všetky deti a aj dospeláci mohli vyskúšať jazdu na poníkovi či
koníkovi. Každý si to užil s radosťou, niektorí,
najmä dospeláci, s napätím, ale obavy po
prvých krokoch pominuli. Po výdatnom popoludňajšom odpočinku sme sa s deťmi vydali do
dediny Žiar, kde v potoku po ceste zvedavo obzerali miestnym obyvateľom zhotovený malý
vodný mlyn. Po večeri prišla od rodičov všetkým
deťom pošta a pri jej čítaní vyhŕkla aj nejaká slzička, ktorú ale spánok rýchlo odohnal.
V rámci každej správnej školy v prírode
treba absolvovať horskú túru, na ktorú sme sa
vydali vo štvrtok po raňajkách. Z túry vďaka
ochotným ľuďom bolo príjemné športové
dopoludnie spojené s diskotékou v prírode na
neďalekom futbalovom ihrisku. Po niekoľkých
úspešných góloch a dvoch tanečných kreáciách
sme celé popoludnie strávili pohybom na už
spomínanej hotelovej lúke. Toto je ten vhodný
spôsob, ktorým deti zaujímajú adekvátny postoj
k pohybu a k športovým činnostiam. Večerná
diskotéka v prírode ukončila deň plný pohybu.
Na piatok sa najviac tešili deti, ktoré tu už
minulý rok boli. Blízko v lese nás čakal pracovník horskej služby. Tu sme „ošetrili zlomenú

nohu“ nášho figuranta uja Janka a všetci sme
sa s radosťou a s piskotom povozili po kopcoch
v džípe horskej služby. V tom okamihu chcel byť
určite každý chlapec záchranárom. V každom
lese zvykne byť skrytý poklad. Okolie hotela
Spojár v Žiarskej doline nebolo výnimkou.
Po večeri sme sa ho spolu s deťmi vybrali
hľadať. Nemyslite si, že je to jednoduché!
Po ceste museli deti plniť úlohy, ktoré im nariadil správca pokladov, ale vďaka modernej
technike, mobilu pani riaditeľky, si každé dieťa
našlo ten svoj poklad a odnieslo si ho domov.
V sobotu nás čakalo balenie päťdesiatich
kufrov. Cesta domov ubehla rýchlo. Dnes spomíname na dni prežité od rána do večera na čerstvom vzduchu v krásnej slovenskej prírode
a tešíme sa na budúci rok. Život s prírodou
našťastie nekončí, pokračuje aj v materskej
škole, ktorej program je zameraný aj na environmentálnu výchovu.
Každý predškolák, ktorý chodí do materskej
školy, vie, že súčasťou prírody je živá i neživá
príroda. Naučí sa, prečo si vtáčik stavia hniezdo, že z vajíčka sa okrem kuriatok vyliahnu aj
iné živočíchy a nadobudne veľa iných poznatkov
o prírode. Všetky vedomosti je najlepšie získavať
priamym zážitkom, prípadne pozorovaním reality. Keď prišla do materskej školy ponuka
zakúpenia motýlej záhrady, ani chvíľu som
nerozmýšľala a dvadsať húseníc s dvoma
sieťkami som objednala. Po návrate zo školy
v prírode dorazili z Anglicka v pohárikoch
s výživou motýlie húsenice. Počas niekoľkých dní
sa zakuklili, čo deti sledovali s veľkým zaujatím,
nakoľko ani jedno z detí nič také doteraz nevidelo a priznám sa, že ani ja nie. Podľa návodu
sme kukly opatrne premiestnili do motýlej sieťky
a každý deň napäto očakávame posledné štádium premeny kukly na krásneho motýľa.
V dňoch, keď budete čítať tieto riadky, sa deti
budú tešiť z lietania krásnych babôčok pávookých.
Školský rok sa chýli k jeho koncu, z materskej školy odíde 55 predškolákov, ktorí disponujú bohatými poznatkami o prírode a dianí v nej,
majú vypestovaný pozitívny vzťah k starostlivosti o ňu a ja pevne verím, že im vydrží aj
v dospelosti. Prajem vám všetkým príjemné
aktívne prežitie prázdnin v lone našej krásnej
prírody.
Mgr. Oľga Syrová,
riaditeľka

Vysvedčenie
Tri ženy sa vybrali k studni po vodu.
Pri nej sedel starček a počúval ich. Ženy
vychvaľovali svojich synov: „Môj syn,“
hovorila prvá, „je taký obratný, že mu niet
páru.“ „Môj syn,“ predstavovala svojho
syna druhá,“ spieva ako slávik. Nik
na svete nemá taký krásny hlas ako on.“
„A ty, čo povieš o svojom synovi?“ pýtali
sa tretej. „Neviem, čo by som mala
o ňom povedať,“ odpovedala žena.
„Je to dobrý chlapec. Takých je mnoho.
Nevie nič zvláštne.“
Keď mali nádoby plné, vydali sa na cestu.
Starček šiel za nimi. Nádoby boli ťažké.
Na chvíľu zastali, aby si odpočinuli.
Onedlho im prišli v ústrety traja mladíci.
Prvý hneď urobil stojku a nohami začal
krúžiť vo vzduchu. Potom urobil salto a po
ňom ešte jedno. Ženy na neho pozerali
ako vo vytržení: „Aký šikovný chlapec!“
Druhý mladík zanôtil pieseň. Spieval
ako slávik. Ženy ho počúvali so slzami
v očiach: „Je to anjel!“ Tretí mladík
pristúpil k matke, vzal jej ťažkú nádobu
a vydal sa s ňou na cestu...
Ženy sa obrátili na starca: „Čo povieš
na našich synov?“ „Synov?!“ zvolal začudovaný starček. „Videl som iba jedného....!“
Smutné je, že najväčší dôraz v našom
pretechnizovanom svete sa kladie zväčša
na odbornosť, treba byť dravý a úspešný.
Peniaze a sláva. Opomína sa takpovediac
vitamín E – emocionalita, ktorá je najdôležitejšou výbavou dieťaťa do života
a s ktorou úzko súvisí etika, estetika
a ekológia.
Vraví sa, že najviac ovplyvňuje vývin
dieťaťa škola. Škola však právom tvrdí, že
rodina. Blíži sa čas vysvedčenia, ktoré je
zrkadlom práce našich detí. Avšak je to
čas aj pre rodičov, aby sa zamysleli pri
vysvedčení svojich detí najskôr nad
sebou. Ako s deťmi spolupracovali, ako
ich vnímali, koľko času im boli ochotní
venovať...? Až potom je čas na analýzu,
prečo je vysvedčenie také, aké je. Láska
a starostlivosť rodičov si tiež zaslúži
odplatu vo forme „vysvedčenia“ – je obrazom vzťahu medzi rodičmi a deťmi. Iste,
nie všetci môžu siahnuť po najlepších
známkach, ale všetci môžu byť o niečo
usilovnejší a cieľavedomejší.
Nórska spisovateľka Sigrid Undsetová
napísala : „Dvetisíc rokov pulzovalo svetlo
a teplo od Dieťaťa v jasliach po celom
svete. Z jeho očí žiari svetlo – svetlo, ktoré
tma nepohltila. To malé srdce , ktoré tlčie
v hrudi tohto Dieťaťa, je žeravé ohnisko
samej Lásky.“ Čo na to povedať? Hádam
iba to, že svet by bol smutný, keby sa
ustavične nerodili deti prinášajúce
so sebou nevinnosť a možnosť dokonalosti v rozličných podobách. A nezabúdajme ani na to, čo hovorí fínske
príslovie: „Budú deti, bude chlieb.“
Naše deti potrebujú viac vzory ako kritiku.
Usilujme sa o rovnováhu nášho vzťahu s
našimi deťmi. Dbajme na to, aby z nich
vyrástli zrelé osobnosti, ktoré si budú
vážiť seba aj iných. Osobnosti, ktoré sa
budú angažovať pre dobro iných.
Nezabúdajme na to, že správna výchova
a láskavé usmerňovanie detí nemôže mať
nikdy prázdniny.
B.J.
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zo života našich šKôl

Všade dobre,
v škole v prírode ešte lepšie!

zo života našich šKôl

Prázdniny sú predo dvermi, tešia sa naň
žiaci, ale aj pedagógovia. Učivo v jednotlivých
ročníkoch je prebraté. Žiaci sa pripravujú na záverečné testy, tvoria žiacke projekty.
Škola žije poslednými aktivitami. Deviataci sa
pripravujú na rozlúčku so školou. Všetci sú prijatí
na školy, ktoré si vybrali. Mnohí si však myslia, že
to pôjde aj bez učenia.
Našťastie máme na škole väčšinu žiakov,
ktorí vedia, aký význam má vzdelanie. Každý žiak
môže byť v niečom výnimočný. V každom čísle
časopisu Bernolák sme vás, vážení čitatelia, oboznamovali s úspechmi našich žiakov. Od posledných zverejnených pribudli: Majstrovstvá stredných škôl v golfe: 2. miesto : H. Dzubáková
7. A, J. Liba 7. A. Matematická olympiáda
oK: 1. miesto: P. Šimon 7. A, 3. miesto: M. Jakubovič 8. B. Chemická olympiáda oK: 2. miesto
a KK 8. miesto: R. Kinčeš 9. B. pytagoriáda oK:
2. miesto: A. Forquet 4. B. Luknárova ivanka
(autorská literárna súťaž): 1. miesto:
T. Chromčáková 3. B, V. Bordácsová 7.A,
2. miesto: D. Fehér 4. A , 3. miesto: Prekopová
3. B, cena poroty: V. Kvaková 8. B. Ľahká
atletika oK: 3. miesto v skoku do diaľky: K. Jurániová 9. B a J. Jáchym 7. B, 3. miesto v hode

striedavo žiaci čítali krátke úryvky z obľúbených
časopisov, niektorí sa zapojili do súťaže Moderátor-redaktor a do súťaže v hláskovaní.
Všetci si mohli overiť svoje vedomosti zo všeobecného prehľadu v súťaži Geniálna hlavička a aj
zručnosti v práci na počítači. Hrali sa puzzle,
scrable, pexeso a rôzne iné hry na rozvoj slovnej
zásoby a komunikatívnosti. Za svoju usilovnosť
boli odmenení pekným diplomom. Výsledný produkt sa však nedostavil hneď v ten deň. Počas
ďalších dní žiaci tvorili spoločný časopis –
BERNOŽIAČIK. Redakčná rada, v ktorej boli všetci žiaci 1.stupňa a špeciálnych tried, vytvorila
časopis krásnych obrázkov, básničiek a článkov
zo života svojich tried. Časopis je pripravený
k nahliadnutiu na dolnej chodbe starej školy.
Len čo slnečné lúče začali teplejšie hriať,
zatúžili sme po prírode. Veď aj tam sa dajú získať
nové poznatky a skúsenosti. Vyše 100 žiakov 1.
stupňa sa vydalo za potulkami do škôl
v prírode. Ich cieľom boli Sebechleby a Tesáre.
Žiaci sa vrátili nabití novou energiou a plní nezabudnuteľných zážitkov a nových priateľstiev.
Pýtali sa, kedy opäť pôjdu do školy v prírode.
Toto obdobie je obdobím sviatkov celej
rodiny. Oslavujú mamy, otcovia a deti. Všetkým

aj tvorba KRONIKY noci v škole. Túto akciu
ukončil na druhý deň po školských raňajkách príchod kúzelníka. Bolo to pekné vyvrcholenie našej
spoločnej akcie.
Napriek mnohým pekným akciám mali pani
učiteľky stále chuť ešte niečo svojim žiakom
ukázať. Zorganizovali so svojimi triedami pekné
výlety a exkurzie, ktoré boli prepojením poznania
nového, prehĺbenia skúseností a zábavy.
Za pomoci rodičov a priateľov školy sa pohla
aj stavba rozhlasového štúdia. Dúfame, že sa
nám podarí prekvapiť jeho otvorením už na začiatku školského roka 2012-2013. Podrobnejšie
o expresáčiku sa dozviete po jeho ukončení.
Celý týždeň v apríli sme venovali aktivitám
ku Dňu Zeme, v ktorých si žiaci prehlbovali kladný vzťah k životnému prostrediu. Na základe
dlhoročnej spolupráce aj tento rok navštívili žiaci
I. stupňa Dopravné ihrisko v Galante. Všetky fotografie z akcií a aktivít žiakov si môžete poprezerať vo fotoalbume na www.zskomber.edu.sk.
Za všetkými úspechmi žiakov a rôznorodými
aktivitami sa skrýva neľahká, neocenená, ale zaujímavá práca učiteľov našej školy.
Po dlhých rokoch pedagogickej práce z našej
školy odchádza pani učiteľka Júlia Šilhárová. Svo-

Koniec školského roka 2011/2012 je tu...
kriketovou loptičkou: N. Kubátová 9. B a R. Rigóo 6.B. obvodné majstrovstvá vo volejbale,
žiačky: 3. miesto P. Reindlová, K. Gálová, K. Švrčková, M. Trubačová, N. Backštuberová, L. Palkovičová, K. Kraljiková, H. Dzubáková, B. Koššová,
N. Barkolová. obvodné majstrovstvá vo futbale, žiaci: 3.miesto M. Petrovič, A. Nagy, M. Jakubovič, J. Žovák, M. Jureník, M. Kasan, T. Kocka, D. Šmihla, M. Turinič, P. Mok.
Súťažný kvíz o histórii organizovaný v spolupráci so základnou organizáciou SzpB
v Bernolákove: Zúčastnili sa ho žiaci 8. a 9. ročníka. Najlepšie vedomosti preukázali a 1. miesto
obsadili žiaci 9. B triedy: B. Beníková,
V. Pobjeckáa J. Reingráber.
Hliadka mladých zdravotníkov:
2. miesto M. Dugovičová, N. Špaleková, N. Šupicová, K. Pichová, A. Klechová, žiačky 9. B. Na obvodnom kole
pytagoriády v Senci boli úspešní
riešitelia v kategórii P3 R. Koťka 3. A,
Ľ. Boženík 3. A , N. Ševcechová 3. B,
v kategórii P4 A. Fourque 4. B
a N. Struharová 4. B, v kategórii P5
D. Poór 5.B, v kategórii P6 S. Skrypets,
M. Kvasnica, B. Beutelhauser, v kategórii P7 L. Palkovičová, B. Koššová.

Celoslovenskej súťaže Všetkovedko pre žiakov
III. a IV. ročníka sa v tomto roku zúčastnilo 14 žiakov.
Kniha je hlboká studňa vedomostí a nových
zážitkov. V duchu tejto myšlienky sa niesol jeden
z dní mesiaca marec na 1. stupni našej školy.
Čítací maratón je jednou z najobľúbenejších
akcií medzi žiakmi a aj ich učiteľkami. Celý deň
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prajeme k ich sviatku pevné zdravie, rodinnú
pohodu a čo najviac veselých chvíľ v živote. Pani
učiteľky a pani vychovávateľky spoločne so žiakmi oslávili ich veľký deň, hoci to bolo trošku
neskôr. Pani učiteľky 1. stupňa pripravili deň
a noc zábavy, smiechu, tanca, súťaží a mnohých
prekvapení – NoC v škole. Na školskom dvore
sa stretli žiaci, učitelia a rodičia a spoločne prežili
jedno pekné popoludnie. Potom rodičia zaželali
svojim ratolestiam dobrú noc a pani učiteľky
strávili celú noc vo svojich triedach so svojimi
žiakmi. Aj večer na žiakov čakali prekvapenia.
Zaujala ich nielen súťaž Koľko chutí poznáš?, ale

ju prácu vykonávala zodpovedne, s pekným prístupom k žiakom aj kolegom. Nastal však čas,
kedy treba aj oddychovať, venovať sa svojej
rodine. Ťažko sa dá len jedným slovíčkom vysloviť
vďaka za všetko, čo v školských službách dokázala. Napriek tomu úprimne ďakujeme a želáme jej
v prvom rade pevné zdravie a veľa šťastných dní.
Skôr ako zazvoní zvonček na začiatok nového
školského roka, prídu dni oddychu, prázdniny
a dovolenky. Kdekoľvek budete, prajeme všetkým,
aby ste si tieto dni užili v zdraví. Ďakujeme všetkým pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom školy, rodičom, žiakom, OZ ZRPŠ Školáčik, sponzorom a všetkým priateľom školy
za spoluprácu.
Mária Ondrušková,
Ivana Tallová, Ľubomíra Reindlová

2/2012
Blíži sa koniec školského roka a každá škola
hodnotí svoje úspechy i neúspechy. Pre nás bol
tento rok komplikovaný po organizačnej stránke.
Bolo náročné zosúladiť dochádzku tých istých
žiakov do dvoch školských budov/budovy starej
školy a budovy bývalej PTŠ/, takisto ťažké bolo
navzájom spolupracovať, viazla aj včasná informovanosť učiteľov i žiakov v prípade akejkoľvek
priebežnej zmeny.
Medzinárodný deň žien naša škola oslávila koncertom. Pod záštitou starostu obce Ing.
Ľubomíra Poóra, v spolupráci so zborom pre
občianske záležitosti, klubom dôchodcov a ZO
Zväzu protifašistických bojovníkov sme v nedeľu
11. marca usporiadali pre všetky ženy z Bernolákova pestrý program. Úvodom sa prítomným
prihovoril zástupca starostu
Judr. Stanislav Bečica. Na pódiu sa striedali
spevácke skupiny, spevácke zbory, komorné
zoskupenia i najlepší sólisti hudobného odboru,
nechýbalo dramatické vystúpenie ani tanečné
skupiny. Tentoraz na programe spolupracovala
materská škola – vystúpil folklórny súbor Prvosienka a krúžok moderného tanca.
Moderátorská úloha tentoraz pripadla zástupcovi riaditeľky ZUŠ, pedagógovi literárno-dra-

nárová, Júlia Meňhertová, Dana Gracová a violončelistka Dominika Oravcová. Skvelým vyvrcholením koncertu bola klavírna skladba v presvedčivom podaní Kristíny Švrčkovej. Napriek
horúčave a početnému obecenstvu v preplnenej
zasadačke podali všetci žiaci mimoriadne dobré
výkony, čo všetci ocenili dlhotrvajúcim potleskom.
Dňa 4.5. 2012 bola slávnostne otvorená
výstava dvoch najstarších absolventov výtvarného odboru zUŠ – Kataríny Jancurovej
a petra Horvátha z triedy akademickej maliarky
Štefánie Ábelovej, ktorá bola inštalovaná v zasadačke kultúrneho domu. Peter Horváth absolvoval druhý stupeň štúdia, predstavil sa dizajnérskym riešením spoločenského stola. Katarína
Jancurová je absolventkou výtvarného štúdia pre
dospelých a prezentovala sa výberom maliarskych prác za posledné obdobie. Obaja prekvapili
návštevníkov výstavy výnimočnými výtvarnými
prácami na takmer profesionálnej úrovni.
absolventský koncert a výstava absolventov v školskom roku 2011/2012 sa konali
v nedeľu 13. 5. v kultúrnom dome. Zasadačka
ožila hudbou, spevom a vtipnými hereckými
výkonmi, na chvíľu bola predvádzacím mólom
pre staršie žiačky, ktoré predviedli kolekciu mode-

... a prichádzajú prázdniny
matického odboru Romanovi Müllerovi, Dis art.
Dovolím si citovať niekoľko krásnych podobenstiev z jeho príhovoru : „a preto Boh spojil oblosť
mesiaca, chvenie trávy, štíhlosť prúta, vôňu kvetov, prítulnosť a veselosť slnečného lúča, slzy
rosy, jemnosť páperia, plachosť vtáčaťa, sladkosť
medu, hrkútanie hrdličky, ale i márnivosť páva
a všetky tieto vlastnosti vložil do bytosti zvanej
žena“. Veľká sála kultúrneho domu priam
praskala vo švíkoch a verím, že okrem kvietku
a blahoželania si každý účastník tejto milej
slávnosti odnášal domov pekný umelecký zážitok.
Deň učiteľov si náš kolektív uctil prácou.
V predvečer 27. marca sa
v zasadačke kultúrneho domu konal milý koncert.
Spevom sa nám prihovorili
Ema Bognárová, Ema Burzová, Barbora Jakubovičová, Viktória Hodvan a Tatiana Danková. Mahagónové pianíno tentoraz
rozozvučali svojimi skladbami Ema Turkovičová, Silvia
Monosiová, Tabita Káčerová, Sofia Sopúchová, Peter
Hudák, Samuel Sopúch,
Petra Valčeková a malé
nadané klavírne dueto –
Kamila Kováčová a Paulína
Rajecová. O pestrosť programu sa postaral malý
akordeónista Jakub Hudák, flautistky Ester
Pavlejová a Zuzana Sekerková, nechýbala ani
gitara, na ktorej si zahrali Filip Sekerka a Jakub
Liba. Vo forme vydarených vystúpení nám naše
deti dali ten najkrajší darček.
interný koncert 24. 4. sa niesol v novátorskom duchu. Svoju premiéru mal malý
klavirista Jakub Berčík, malý huslista Marek
Podobný, muzikálové piesne zazneli v podaní
Viktórie Bordácsovej a Kataríny Veinhardtovej.
Klavírnymi skladbami sa predstavili Matúš
Šimončič, Tadeáš Pobjecký, Júlia Čechovičová,
Klára Pavlejová, Kamila Kováčová, Lana Zupan,
Sofia Sopúchová, Viktória Bordácsová, Samuel
Sopúch, Kristína Kraljiková a Petra Valčeková,
spevom nás potešili Emma Bognárová, Viktória
Valentová, Ariane Fourquet, Patrícia Plešková
a Miriam Hergovičová. Program spestrili flautisti
Noemi Káčerová, Ema Haláthová, Patrícia Ščas-

lov šiat . Vstupná hala sa premenila na výstavnú
sieň rôznorodých výtvarných prác, hýriacich
všetkými farbami. Fotografie aj zvukové ukážky
z absolventského koncertu budú zverejnené
na webovej stránke našej školy.
V tomto školskom roku ukončilo štúdium 12
žiakov. V hudobnom odbore Michaela Antoniová a Tatiana Danková z triedy pani uč. Zlatice
Šatkovej, Veronika Donáthová z triedy pani uč.
Žofie Šokovej, Tamara Ondrušková z triedy pani
riad. Jarmily Boškovej, Petra Valčeková z triedy
pani uč. Lucie Benkovič a Miroslava Zbitáková
z triedy pani uč. Beáty Štorcelovej.

Vo výtvarnom odbore Nikoleta Špaleková
a Katarína Veinhardtová z triedy pani uč. Emílie
Steinhübelovej, Peter Horváth a Katarína
Jancurová z triedy pani uč. Štefánie Ábelovej.

V literárno-dramatickom odbore Tatiana
Danková a Miriam Hergovičová z triedy pani uč.
Lucie Letkovej.

Naša škola dosiahla skvelé výsledky aj v príprave žiakov na stredné a vysoké školy
umeleckého zamerania. adam pipíška bol
prijatý na Školu úžitkového výtvarníctva Jozefa
Vydru, odbor kamenosochárstvo a peter Horváth bol prijatý na Slovenskú technickú univerzitu, odbor záhradná architektúra. Obaja pracovali
pod umeleckým vedením akademickej maliarky
Štefánie Ábelovej. Žiačka pani učiteľky Lucie
Letkovej Viktória Hodvan bola prijatá na hudobno-dramatický i spevácky odbor Cirkev-ného
konzervatória v Bratislave.
Darilo sa nám i na súťažiach. Skvelým umiestnením prekvapili žiačky speváckej triedy pani
učiteľky Zlatice Šatkovej na súťaži Slávik
Slovenska 2012. V okresnom kole v Senci získala
ester Jezberová I. miesto v prvej kategórii,
Viktória Valentová I. miesto v druhej kategórii
a Miriam Hergovičová II.miesto v tretej
kategórii. V krajskom kole súťaže Slávik Slovenska
2012 v Bratislave získala ester Jezberová
III.miesto.

Na klavírnej súťaži Schneiderova Trnava získalo
III. miesto klavírne duo Kamila Kováčová
a paulína rajecová z triedy pani riaditeľky
Jarmily Boškovej. Na súťaži Klavír v modernom
rytme v Bojniciach sa na II. mieste umiestnila
Veronika Donáthová z triedy pani učiteľky
Žofie Šokovej.
V mene celého kolektívu učiteľov ďakujem
za sponzorské dary Bratislavskej metrologickej
spoločnosti, pani Emílii Bučekovej, Ing. Márii
Bordácsovej, pánovi Ľubošovi Hudekovi, firme
BMS servis s.r.o. a pani Kataríne Veinhardtovej.
Za množstvo koncertných vystúpení, súťaží
a iných mimoškolských podujatí sa chcem
poďakovať nielen našim učiteľom, ale i našim
žiakom, ktorí namiesto veľmi populárneho sedenia pred obrazovkou počítača venujú svoje voľné
chvíle krásnym záľubám – hudbe, tancu, výtvarnému a dramatickému umeniu. Verím, že
mnohí využijú svoje vedomosti aj vo svojom
ďalšom živote a k láske k umeniu budú viesť
i svoje deti. Záverom si dovolím citovať anonymného autora: Učitelia žijú navždy v srdciach, ktorých sa dotkli.
Jarmila Bošková,
riaditeľka školy
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proSBa
Ján Kyncl z Brna touto cestou prosí občanov Bernolákova o zapožičanie
nepoškodených fotografií mramorových sôch /Jar, LeTo, JeSeŇ, ziMa/
pred rokom 1945, ktoré boli umiestnené v bernolákovskom kaštieli.
Fotografie potrebuje k dokončeniu svojej diplomovej práce.
odmena za vybraté fotky sôch je nasledovná:
JAR 40 €, LETO 40€, ostatné fotky po 20 €. Za pomoc a spoluprácu vopred ďakuje.
Info na obecnom úrade osobne alebo telefonicky na t.č. 45993 763.

Autor:
Juraj
Mitošinka
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rozmaznano

zápal
kože
a sliznice

rubelán,
po česky

História Bernolákova do roku 1526 bola poznamenaná najmä údajmi o jeho majiteľoch, ich životným príbehmi a okolnosťami, za ktorých získali Bernolákovo
do ....................................(tajnička).
Riešenie krížovky č. 4 môžete zaslať na Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo pod označením „Časopis – Krížovky“ alebo osobne odovzdať na uvedenej adrese do konca júna. Výherca bude odmenený peknou vecnou cenou. Za riešenie krížovky z minulého čísla boli odmenení dvaja výhercovia.
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Bernolákovský káder mužov dohrával súťaž so siedmimi futbalistami z dorastu

Chýbali skúsenosti i väčšia túžba po víťazstve
Bernolákovský futbal na jar poriadne omladol. V kádri novej trénerskej dvojice Barkol – Chríbik sa pre odvetu v regionálnej lige objavilo
až sedem dorastencov: prikopský, Donáth, Husár, Bognár, Drinka, Jakub Senaši a Bremser. zmeny priniesli do mužstva poriadny prievan
a znížili jeho vekový priemer na 20 rokov.
Priveľký výkonnostný skok do vyššej súťaže a neskúsenosti spôsobili, že mužstvo získalo do predposledného kola iba 10 bodov za dve víťazstvá
a štyri remízy, čím sa zaradilo na chvost jarnej
tabuľky. Našťastie, bojom o záchranu sa vyhlo,
pretože takmer trojnásobok získalo v jeseni
mužstvo, ktoré sa udržalo po vypadnutí z II. ligy.
Napriek rozčarovaniu fanúšikov, zvyknutých
predtým najmä na domáce víťazstvá (teraz sme
vyhrali doma iba so Slovenským Grobom 4:1),
nemožno vidieť všetko v čiernom. Chlapci získali
ďalšie skúsenosti, ktoré by v dorasteneckej III. lige
nikdy nenadobudli. Navyše, sporadicky museli
vypomáhať aj svojim bývalým spoluhráčom
v doraste. Tí tiež viac ako so súpermi bojovali
s vlastnými problémami: nedostatočne širokým
kádrom kvôli zraneniam, trestom, či študijným
povinnostiam. V hernom prejave však chlapci
väčšinou nesklamali. Chýbala im len väčšia túžba
po víťazstve. Takmer vo všetkých zápasoch boli
minimálne rovnocenným súperom, zápasy
prehrávali v posledných minútach už kvôli spo-

mínanej neskúsenosti
a vzhľadom na svoju
mladosť aj slabším fyzickým predpokladom voči
súperom.
Jedno je však isté. V Bernolákove sa stále rodia
talenty. Potvrdzujú to už
malí prípravkári a najmä
chlapci, ktorí v nasledujúcej sezóne prechádzajú
pod vedením trénera
Mira Gála k žiakom.
Ak vydržia, možno počítať s tým, že onedlho sa
objaví silná generácia aj
pre dorast, ktorý už roky
systematicky vedie
Roman Heriban a z jeho Kolláth (v bielom)
práce začína profitovať atakuje hráča Jablonca, za ním ešte stále dorastenec Donáth.
prvé mužstvo.
Uplynulú sezónu v klube sme ešte pred jej za- Nasledujúca sezóna bude ozajstnou skúškou, ako
čiatkom nazvali konsoli- dokážeme využiť za daných podmienok potenciál
dačnou nielen z pohľa- mladého mužstva, ktoré zrejme čakajú ďalšie
du stabilizácie ekonomi- zmeny...
ky klubu, ale aj hráčske1. Jablonec
29 18 6 5 37 25 60
ho kádra, čo sa aj napl2. Domino
29 17 8 4 57 22 59
nilo. S pomocou obce
3. p. Štvrtok 29 18 4 7 82 25 58
a nového člena výboru
4. Stupava
29 12 10 7 51 41 46
Maroša Mačaia sa po5 Dúbravka 29 13 5 11 46 53 44
darilo riešiť finančné
6. rača
29 12 6 11 50 41 42
a materiálne problémy,
7. Svätý Jur
29 12 6 11 51 44 42
s ktorými bojujú všetky
8. ivanka
29 11 9 9 51 46 42
kluby nielen v Berno9. rovinka
29 11 8 10 47 42 41
lákove. Dobre sa svojej
10. Kráľová
29 11 7 11 39 43 40
úlohy zhostil aj nový
11. ŠKB
29 10 8 11 50 49 38
správca areálu Mário
12. ružinov
29 9 2 18 25 49 29
Stanko a ďalší dobro13. Limbach
29 8 4 17 33 55 28
voľníci, ktorí pomáhali
14. Lozorno
29 7 6 16 35 60 27
pri príprave ihriska
15. iskra
29 7 5 17 28 62 26
Erik Takáč (v bielom)
i samotných zápasoch
16. Sl. Grob
29 6 6 17 35 60 24
patril v jarnej časti medzi našich najlepších hráčov.
ako usporiadatelia.

Bernolákovskí hokejisti oslavujú jubileum
BerNoLÁKoVo - Hokejbalový klub HBK Bernolákovo oslavuje malé jubileum. Už piaty rok reprezentuje obec v Seneckej lige a na rôznych
turnajoch najmä vďaka obecnému úradu a spoločnosti eNGe tech s.r.o., ktorí hokejbalistov finančne podporujú.
Sezónu 2011/2012 ukončili na 9. mieste so ziskom
29 bodov a so skóre 83:96. Nešťastne im uniklo ôsme miesto
o 3 body a po predchádzajúcich troch úspešných rokoch tentoraz zostali pred bránami play off. Najlepším strelcom tímu
sa stal Jaroslav Frindrich s 12-timi úspešnými zásahmi.
Métou na nadchádzajúcu sezónu je účasť v play off a umiestnenie do 6. miesta. Tento ambiciózny cieľ nebude ľahké
splniť, a preto už teraz hľadajú hokejbalisti ďalších nových
hráčov z Bernolákova, ktorí by mohli posilniť mužstvo.
"Ak si niekedy hral hokej, hokejbal
alebo rád športuješ na čerstvom vzduchu,
máš tímového ducha a máš chlapský šport rád,
si medzi nami vítaný,"
- pozýva HKB Bernolákovo ďalších záujemcov o túto hru.
Tých, ktorí nevedia, čo je hokejbal, pozývajú na tréning
do Športového areálu Jána Popluhára v utorok o 18.30
a v piatok o 19.30 h. Dobrá nálada a príjemná atmosféra
na každom tréningu je garantovaná.
Info o klube možno nájsť aj na stránke:
www.hbk07bernolakovo.sk
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V Bernolákove oslávili 50-ročné jubileum
strieborných medailistov z MS v Čile a 90 rokov futbalu v obci

Medaily odovzdával prezident Gašparovič
BerNoLÁKoVo - Ktovie, či sa to ešte niekedy niekomu podarí. Deň
obce Bernolákovo 2.6. 2012 vojde do histórie nezmazateľnými písmenami. V Športovom areáli Jána popluhára sa totiž zišla
spoločnosť bývalých elitných futbalistov, ktorí boli účastníkmi
MS´62 vo futbale v Čile. Bývalé Československo získalo strieborné
medaily po finálovom súboji s Brazíliou. pri tejto príležitosti sa na
bernolákovskom ihrisku odohral exhibičný zápas bývalých internacionálov s kombinovaným mužstvom starých pánov ŠK Bernolákovo
a fanklubu slovenskej reprezentácie. Vo večerných hodinách sa
na pôde obecného kultúrneho domu uskutočnila videoprojekcia
k pamätnej udalosti. Celé podujatie zastrešila návšteva prezidenta
Slovenskej republiky ivana Gašparoviča, ktorý oslávencom odovzdal
pred kamerami slovenskej televízie pamätné medaily.
Futbaloví internacionáli Jozef Štibrányi, Jozef
Adamec, Adolf Scherer, Jiří Tichý a Titus Buberník
prijali pozvánku do Bernolákova, ktoré zároveň
oslavovalo 90 rokov organizovaného futbalu
v obci. Hrdinovia z Čile najprv absolvovali jazdu
na dobovom autobuse pripomínajúcom slávne
časy po triumfálnom návrate z MS. V bernolákovskej Kaplnke sv. Anny si potom pripomenuli
svätou omšou pamiatku zosnulého spoluhráča,
rodáka z Bernolákova, Jána Popluhára. Ani bývalý obávaný strelec a tvrdý chlap Adolf Scherer,
ktorý pricestoval až z Francúzska, sa pri spomienkach na slávne chvíle z mladosti neubránil
slzám dojatia.
Internacionáli si pozreli zápas bývalých reprezentantov, medzi ktorými nechýbali slávne mená ako
Tittel, Pecko, Tomaschek, Krištofík, Juriga či Glonek a prevzali ocenenia z rúk prezidenta republiky. Potom si pochutili na špecialitách kuchyne

bernolákovskej reštaurácie Pálenica, odkiaľ sa
vybrali na akadémiu
k MS v Chile, ktorú moderovali známi komentátori Karol Polák a Marcel Merčiak. Jozef Ščibrányi, strelec pamätného gólu do siete Španielska, ktorý náš tím naštartoval k nevídanej jazde až
do finále šampionátu, hýril vtipom. V spomienkach sa vrátil k detailom, ktoré na verejnosť ešte
neprenikli. Zaplnená sála sa napríklad až teraz
dozvedela, že na jeho pamätný gól do španielskej
siete prihrával kanonier Adolf Scherer. "Päťdesiat rokov som musel čakať, aby som sa to
dozvedel," vtipkoval Štibrányi. Ocenení sa dočkali
aj bernolákovskí futbaloví nadšenci, ktorých
odmenil starosta obce Ľubomír Poór nielen ako
bývalých skvelých hráčov, ale aj funkcionárov.

Dôstojná spomienka
na Jána popluhára
Päťdesiat rokov uplynulo od zisku strieborných medailí na Futbalových
majstrovstvách sveta 1962 v Čile, na ktorých sa zúčastnil aj bernolákovský rodák Ján Popluhár, ktorý sa žiaľ už týchto osláv nedožil.
V spomienkach prítomných účastníkov MS však natrvalo zostal zapísaný,
čo niekoľkokrát zaznelo práve z ich rozhovorov. Program Dní obce svojou
prítomnosťou spestrili žijúci účastníci MS Jozef Adamec, Titus Buderník,
Adolf Scherer, Jozef Štibrányi, Jiří Tichý a bývalý televízny komentátor
Karol Polák. Na besede v kultúrnom dome, ktorú moderoval športový
televízny komentátor Marcel Merčiak a v rámci ktorej bol premietnutý
dokument Slovenskej televízie z MS 1962, si účastníci besedy zaspomínali, ako to bolo pred päťdesiatimi rokmi. Hovorili nielen o priebehu MS,
ale aj o ubytovaní, komickom cestovaní z ubytovne na futbalové štadióny,
o zážitkoch po skončení MS, odmene, ktorú dostali za získanie
strieborných medailí a pod. Manželka Jozefa Štibrányiho predstavila historické kopačky svojho manžela, v ktorých hral proti Španielsku
a v ktorých strelil víťazný gól. Podujatie malo pozitívny ohlas nielen u samotných futbalových internacionálov, ale aj na Slovensku, pretože to bola
spomienka, ktorá oslovila širokú futbalovú verejnosť tým, že ani po päťdesiatich rokoch sa na nich nezabudlo. Za toto výnimočné stretnutie a besedu s ľuďmi, s ktorými sa len tak ľahko nestretneme, si dovoľujeme touto
cestou poďakovať Romanovi Táborskému, prezidentovi oficiálneho fanklubu slovenskej reprezentácie, ktorý celé toto podujatie zorganizoval.

Ocenenia dostali úspešní prvoligoví hráči:
Ľudovít Cvetler, Erik Chytil, Stanislav Baláž,
tréneri: Ľudovít Kebis, Ľudovít Chytil, Dušan
Zemánek a funkcionári: Jozef Barci, Karol Donáth, Ladislav Jača.
Vynikajúca nálada pokračovala až do neskorých
večerných hodín, takže hlavní organizátori, fanklub futbalovej reprezentácie a obec Bernolákovo
v spolupráci s ŠK Bernolákovo mohli spokojne
konštatovať, že celá tá námaha s prípravami
jubilea stála za to.
M.W.

ocenenie bernolákovským
športovcom
Pri príležitosti 90 rokov vzniku športu v Bernolákove boli po ukončení besedy
ocenení Cenou starostu obce bývalí hráči, tréneri a funkcionári futbalu, ktorí
sa zaslúžili o rozvoj športu a futbalu v Bernolákove a ktorí si z rúk starostu
osobne prevzali ocenenie.
V kategórii hráč boli ocenení:
Ľudovít Cvetler, Stanislav Baláž a erik Chytil.
V kategórii tréner boli ocenení:
Ľudovít Kebis, Dušan zemánek a Ľudovít Chytil.
V kategórii funkcionár futbalu boli ocenení:
Ladislav Jača, Karol Donáth a Jozef Bárci.
Všetkým oceneným blahoželáme a ďakujeme za ich aktívnu prácu pre rozvoj
športu v Bernolákove.
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Naši
jubilanti

Prišli
na svet:
Dominika Fuksová
Adela Morongová
MáriaSopúšková
Tina Tomašková
Martin Zátek
Marko Hraško
Sofia Miklošová
Sophia Krajčovičová
Tamara Tamerová
Daniel Hudík
Jozef Lukááč
Miriam Višňovská
Max Bureš
Lucia Šimončičová
Alica Trubačová
Romina Vačoková
Adam Jajcaj
Timotej Rusnák

Vitajte medzi nami!

Odišli
na večný
odpočinok:
Jozef Štica
MáriaSopúšková
Anežka Bartová
Jozef Javorka
Antonia Zmeškalová
Ján Štiglic
Štefan Zachar
Adela Koníková
Anton Tulner
Mária Pažitná
Ladislav Žigo
Františka Ilušáková
František Bobáň
Albína Karászová
Viera Polerecká
Filip Sečkáš
Judita Čierna

91
91
91
87
83
83
82
82
81
81
77
73
71
69
67
23
83

marec
Ján Holováč
Helena Šmihlová
Mária Šimoničová
Alena Kotlárová
Želmíra Veselovská
JUDr. Eduard Veterník
Eugen Zbiták
Jozef Janiš
Ing. Stanislav Bánsky
Mariana Biskupičová
Jozefína Ďuricová
Ružena Čaputová
apríl
Ivan Strečanský
Arpád Nagy

70
70
70
70
70
70
70
70
75
75
80
80
70
70

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

Všetkým jubilantom
srdečne blahoželáme!

Svoje „áno“
si povedali:

90 rokov oslávilia
pani etela Takáčová,
ktorej osobne popriali
veľa zdravia a spokojnosti pán starosta a členky
zboru pre občianske
záležitosti.

Peter Milan a Miroslava Tibenská
Lukáš Mader a Klára Gömöriová
Jozef Csövari a Mária Filová
Vojtěch Kühn a Júlia Kalnovičová
Martin Hajzok a Veronika Boršová
Ladislav Mésároš a Žaneta Salayová
Martin Resek a Miriam Kuběnová
Mladomanželom prajeme veľa lásky, zdravia,
šťastia, spokojného spolunažívania.

Česť ich pamiatke!

POĎAKOVANIE

SPOMIENKA

„Nezomrel som, lebo viem,
že budem žiť v srdciach tých,
ktorí ma milovali.“
Prekrásny život, nenaplnené sny,
nevypovedané slová...
Smútok a bolesť navždy zahalili naše srdcia.
Ďakujeme všetkým príbuzným, známym a priateľom, ktorí sa prišli
rozlúčiť a odprevadiť môjho milovaného synčeka, nášho vnúčika,
blízkeho priateľa, krstného syna, synovca, bratranca a kamaráta

Viera Matušová
Teodor Múčka
Pavlína Chrťanová
Štefánia Satúryová
Žofia Novotná
Štefan Peko
Anna Baďurová
Viliam Múčka
Kamila Kelebercová
Gizela Maárová
máj
Kamil Albrecht
Viera Pláteníková
Helena Ambrová
Jolana Volentičová
Ján Trubač
František Maloch
Leopold Maár
Emil Viktorín
Anna Budovská

Sú chvíle v živote, keď nám
prítomnosť drahého veľmi chýba,
stále by sme ho chceli mať
pri sebe.

V marci uplynulo 5 rokov,
čo nás opustila pani

14. 6. 2012 uplynul rok,
čo nás navždy opustil náš
milovaný otec a dedko

Dňa 17. 6.2012 uplynie 20
rokov, čo nás navždy opustil
milovaný manžel a otec

alžbeta Kováčová.

Filipa Sečkáša

p. pavol paulus

na jeho poslednej ceste životom, ktorý nás dňa
16. apríla 2012 navždy opustil.
Touto cestou ďakujeme dôstojnému pánovi farárovi
a Pohrebnej službe p. Švardovej za vykonanie obradu.
Ďakujeme tiež za úprimné slová sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca rodina a priateľka Veronika
Dňa 13.3.2012 nás navždy
opustil náš drahý manžel,
otec a starý otec

V hlbokom zármutku ďakujeme
všetkým príbuzným, priateľom
a známym za prejavy sústrasti,
účasť a kvetinové dary
na poslednej rozlúčke s naším
drahým, nenahraditeľným
manželom, krstným otcom,
švagrom a strýkom

pán ing. peter polgár
vo veku 76 rokov.
Touto cestou ďakujeme dôstojnému pánovi farárovi za vykonanie obradu, konaného dňa
15.3.2012. Srdečne ďakujeme
všetkým príbuzným, priateľom
a známym za prejavenú
sústrasť a kvetinové dary
pri poslednej rozlúčke.

Jánom Štiglicom,
ktorý nás dňa 21. marca 2012
vo veku 84 rokov po ťažkej
chorobe navždy opustil.

Smútiaca rodina

Smútiaca rodina
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I keď srdce biť prestane,
spomienka na teba navždy
v našich srdciach zostane.

Jaroslav pavleje.
Kto ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
V júli uplynie 5 rokov,
čo nás opustil pán
Fridrich Kováč.
Kto ste ich poznali,
venujte im tichú spomienku.

S láskou spomínajú manželka
Anna a deti Mirka, Jarko, Katka
a Andrejka.

S láskou spomínajú
syn Vladimír
s rodinou, dcéra Erika
s rodinou,
vnuci Martin a Andrej

ROZLÚČKA

Smútiaca rodina

Dňa 14. mája 2012 sme sa rozlúčili s pani
Dňa 27. mája uplynú 4 roky,
čo nám odišiel do večnosti
náš drahý manžel,
otec, dedko

Anežkou Bártovou
ktorá nás opustila dňa 11. mája 2012 vo veku 91 rokov.
Pani Anežka Bártová patrila k zakladajúcim členkám SČK v
Bernolákove a dlhé roky pracovala ako členka predsedníctva
miestneho spolku a desiatkarka. Bola dobrovoľnou opatrovateľkou
a členkou zdravotnej družiny SČK.
Hlboko sa skláňame pred prácou, ktorú pani Bártová pre MS
SČK vykonala. Srdečne ďakujeme aj za ňou zachránené životy
a vyjadrujeme úprimnú ľútosť nad jej odchodom.

pán alexander Švarda.
S láskou spomínajú manželka
a deti s rodinami.

Predsedníctvo Miestneho spolku SČK v Bernolákove vyjadruje
aj touto formou úprimnú sústrasť pozostalým rodinám.
Predsedníctvo MS SČKv Bernolákove
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Dňa 23. mája 2012 sa dožil
životného jubilea 50 rokov
ing. Ľubomír poór,
starosta obce.
V roku 1992 nastúpil pracovať
na obecný úrad do funkcie
prednostu obecného úradu.
Štvrté volebné obdobie vykonáva funkciu starostu obce.
Počas pôsobenia v uvedených
funkciách sa jeho zásluhou
podarilo nielen zveľadiť našu
obec, ale aj oživiť a skrášliť
niektoré časti a lokality v obci, čo v nemalej miere prispelo
k zvýšeniu úrovne životného prostredia. Jeho zásluhou sa
podarilo získať finančné prostriedky na vyčistenie koryta
Čiernej vody. Upravil sa priestor v lokalite „Žabák“ so zázemím
pre deti, voľnočasový priestor pre občanov, vybudovalo sa centrálne detské ihrisko na Školskej ulici. Skultúrnilo sa centrum
obce, uskutočnila sa prestavba materskej školy, skvalitnilo sa
prostredie v materskej škole i v budovách základnej školy, bola
zriadená základná umelecká škola. Pre mládež vytvoril podmienky na rozvoj športu vybudovaním športového areálu,
vytvoril a vytvára podmienky v sociálnej oblasti, činí mnoho
ďalších pre život obyvateľov obce dôležitých vecí.
Do jeho ďalšieho života mu prajeme veľa zdravia, osobnej
a pracovnej pohody.
redakčná rada

Svätá omša za Jána popluhára
Počas Dní obce sa konala v Kaplnke sv. Anny svätá omša za Jána Popluhára, ktorú
celebroval pán dekan z Modranky Ján Lackovič. Legendárny červeno-biely autobus
Škoda 706 RTO priviezol strieborných futbalistov z MS 1962 až pred kaplnku, kde ich
privítal Ján Popluhár mladší, Ľudovít Cvetler a dekan Ján Lackovič. Pán dekan
v úvode sv. omše povedal: „Pred rokom sme tu pochovávali vášho kamaráta Jána
Popluhára. Zaňho a za ostatných chlapcov z Čile, ktorí už sú na druhom brehu vo
večnosti, je táto omša.“ K mikrofónu podišiel prezident Oficiálneho fanklubu
slovenskej reprezentácie Roman Táborský, ktorý dôstojne vymenoval tých, ktorí sa
stretnutia po 50 rokoch nedožili: „Viliam Schrojf, Andrej Kvašňák, Pavel Kouba,
Tomáš Pospíchal, Ivo Smucker, Jozef Bomba, Svätopluk Pluskal, Ladislav Novák
a Ján Popluhár”. Adolf Scherer si dal dolu okuliare, utrel si slzy a povedal:
„Bohužiaľ, je nás čoraz menej a menej. Spomienka na tých, ktorí už nie sú medzi
nami, býva smutná ...“ Cez slzy počúval kázeň o hodnotách v živote človeka, ktoré boh
nadelil aj športovcom.

Svätú omšu sprevádzal spevokol pod vedením Tatiany Dankovej, ktorému ďakujeme.
Ďakujeme aj pánovi farárovi Jurajovi Kormuthovi za poskytnutie Kaplnky sv. Anny na
vykonanie sv. omše.
OcU

1. máj
pred kultúrnym
domom

Naše krásne nové „námestíčko“ v centre obce zdobil pestrofarebný máj. Počasie bolo ako stvorené na posedenie vonku.
Kultúrny program, ktorý začal o 16.00 hod., prilákal starších i
mladších, ostali i tí, čo mali naplánovanú iba podvečernú
prechádzku. Program otvorili roztomilé detičky z folklórneho
súboru Prvosienka. Pásmo venované ľudovým zvykom potešilo
všetkých divákov. Cimbalová kapela Jožka Petríka navodila
pohodovú atmosféru a pri domácej dychovej hudbe Čeklísanka
už viacerých „mykalo“ k tancu... Úsmev na tvárach zúčastnených
po skončení programu naznačoval, že to bolo príjemné spestrenie voľného sviatočného dňa.

pódium pred kultúrnym domom v Bernolákove
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Súťažvovareníguláša
afazuľovice
Aj v tomto roku na Dňoch obce prebiehala súťaž vo varení guláša,
fazuľovice a držkového perkeltu. Organizoval ju Klub bernolákovských
podnikateľov. 11 súťažiacich bolo rozdelených do týchto 4 kategórií:
guláš, fazuľovica, detský guláš a držkový perkelt. Súťažiaci vytvorili pravé
súťažné prostredie, ktoré spestrili aj ponukou pagáčov, sladkých,
ale i slaných koláčov a iných dobrôt. Počas súťaže ich prišiel povzbudiť aj
prezident SR Ivan Gašparovič. Za účasť a najmä výbornú pohodu
a kvalitu výrobkov touto cestou ďakuje všetkým súťažiacim Klub
bernolákovských podnikateľov a obecný úrad.
V súťaži boli jednotlivé kategórie vyhodnotené nasledovne:
Guláš:
1.JánTopor,Senec
2.Sloboda,Chalani,pleško-Bernolákovo
3.TeamLiba-Sekerka-Bernolákovo
Fazuľovica:

1.TeamLiba–Sekerka–Bernolákovo
2.ozpNádej–Bernolákovo
3.pánTrávniček

Detskýguláš:

1.TerezkaChromčáková–Bernolákovo

Držkovýperkelt:

1.ĽubošSenáši,radkorajter-Bernolákovo

XXiV.výstavavín
vBernolákove

Stalo sa už tradíciou, že ZO SZZ v Bernolákove organizuje každoročne výstavu vín. Vzorky na výstavu sa preberali 2.a 3. marca 2012. Výstavy sa
zúčastnilo 48 vystavovateľov. Spolu priniesli 116 vzoriek, z toho biele
odrody 78 a červené odrody 38 vzoriek. Domácich vystavovateľov bolo 26
so 60 vzorkami. Odborná degustácia sa uskutočnila 13.3.2012.
Tri nezávislé degustačné komisie rozhodli a ocenili vína dodané na výstavu nasledovne:

DivadloWest
zavítalo do Bernolákova 21. apríla. Priaznivci tohto žánru mali možnosť vidieť
v kultúrnom dome komédiu Zúfalé manželstvo v réžii Ľuba Romana.
Jednalo sa o bláznivý príbeh dvoch ľudí životných partnerov, ktorých zaskočila
absurdná situácia, kedy sa jeden z nich
vrátil z nemocnice preoperovaný zo ženy
na muža.
Hlavní predstavitelia Ivan Vojtek ml. a Jožo Pročko (mimochodom, veľmi mu chutila bernolákovská zmrzlina ☺) v ženských
parochniach nepretržite rozosmievali publikum, za čo ich na záver odmenilo dlhým
potleskom.
AG

Šampiónvýstavy:
BIELE VÍNO
Jaroslav Korbaš, Rulandské biele, roč.2011
ČERVENÉ VÍNO
SZZ - Firma Ulrichvíno, Dunaj, roč. 2011
Zlatú medailu (od 88-100 bodov)
dostalo 18 vín
striebornú medailu (80 – 87.99 bodov)
dostalo 55 vín
bronzovú medailu (72 – 79.99 bodov)
dostalo 34 vín
Dňa 24. marca 2012 sa konala výstava a posedenie spojené
s ochutnávkou vín za bohatej účasti miestneho obyvateľstva
a návštevníkov z okolitých dedín.
ZO Slovenského zväzu záhradkárov
Bernolákovo

FutbalovýštadiónvDunajskejLužnej
savnedeľu24.júna zmení
nakoncertnépódium.
Na gala večere nazvanom

NA KOLESÁCH
PROTI RAKOVINE
podporia túto myšlienku známi umelci:
skupinaCampanaBatucada,
SmolaaHrušky,spevácizuzanaSuchánková,
Lazaro,peterLipa a lákadlom pre mladšie vekové skupiny
bude MikeSpirit.
Okrem toho sú pripravené sprievodné akcie pre deti
a odprezentujú sa aj historickí šermiari.
podujatiesazačne o14.30tradičnou symbolickou jazdou
na bicykloch od evanjelického kostola.
Vstupzdarma.
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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