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september/2007
ROâNÍK XIII.

úvodník
3. septembra sme sa po prázdninách opäÈ stretli na ‰kolskom dvore na ·kolskej ulici.
Privítali sme prvákov, nov˘ch Ïiakov z in˘ch ‰kôl aj dve
nové pani uãiteºky. Rodiãovská rada a pani uãiteºky pripravili
pre prvákov pekné prekvapenia. Deviataci priviedli prváãikov
na ‰kolsk˘ dvor, priniesli im pripravené darãeky a po slávnosti ich odprevadili do ich pekn˘ch tried. Prvákov v triedach
ãakali úplne nové lavice, ktoré sme zakúpili z peÀazí OZ
·koláãik a z prenájmov priestorov Z·.

novanému sponzorovi, ktor˘ sãasti doplnil na‰e finanãné
prostriedky získané z Jarnej akadémie a my sme si mohli
koneãne zakúpiÈ aparatúru na ozvuãenie.
BliÏ‰ie informácie o získan˘ch finanãn˘ch prostriedkoch a
o ich ãerpaní podá predsedníãka Rady rodiãov OZ ·koláãik
Katarína Donáthová na plenárnej schôdzi. Touto cestou vás,
milí rodiãia, zároveÀ poz˘vame na plenárnu schôdzu rodiãov,
ktorá bude 18. 9.2007 o 18.00 v Kultúrnom dome v Bernolákove. Je to zmena oproti minul˘m ‰kolsk˘m rokom.
Pripravujeme pre vás prekvapenie.
Novinkou v tomto ‰kolskom roku je v rámci zdravej v˘Ïivy
ponuka desiatej pre Ïiakov II. stupÀa. Rodiãia, ktorí nemáte

September opäÈ otvoril brány ‰kôl
ëakujeme v‰etk˘m, ktorí sa podieºali na získan˘ch
finanãn˘ch prostriedkoch / 2% z daní/ , sponzorom, menovite
firme Doprastav , Hydrovrt a pani Tvaro‰kovej, firme Mido
plus, firme Stavpet a pani Chromãákovej, pánovi Felixovi
Baarovi, pani Donáthovej a pani Grúberovej. TaktieÏ neme-

Pred zaãiatkom ...
September 2007 je zaãiatkom druhého roka ãinnosti ZU· v Bernolákove. Pri jej zakladaní nikto nepredpokladal tak˘ kvantitatívny
ohlas v bernolákovskej verejnosti, ak˘ sa prejavil uÏ v v prv˘ deÀ prihlasovania Ïiakov. Z poãiatoãného stavu 170 Ïiakov sme konãili prv˘
‰kolsk˘ rok s poãtom 234 Ïiakov. Samozrejme, Ïe samotná kvantita
nie je najpodstatnej‰ím ukazovateºom, no je jedn˘m z predpokladov
dosahovania kvalitn˘ch umeleck˘ch v˘konov vo v‰etk˘ch odboroch
o.i. aj vìaka zdravej súÈaÏivosti Ïiakov a kvalitnej a zodpovednej práci
uãiteºov. Nazdávam sa , Ïe o problémoch i spôsoboch ich rie‰enia uÏ
bolo v‰etko potrebné povedané a pokiaº budú ìal‰ie, vyrie‰ime ich
v záujme skvalitÀovania umeleckého vzdelávania na‰ich Ïiakov
i skvalitÀovanie a technického a materiálneho vybavenia ‰koly.

ráno ãas pripravovaÈ desiatu, prihláste svoje deti do ‰kolskej
jedálne. S˘te deti sa lep‰ie uãia. RaÀajky sú dôleÏité nielen pre
‰tíhlu líniu, ale aj preto, aby sa deÈom dobre darilo.
Na záver chcem na‰im uãiteºom, Ïiakom, ich rodiãom a
star˘m rodiãom zaÏelaÈ pevné zdravie, veºa trpezlivosti, úzku
spoluprácu a dobrú vzájomnú
komunikáciu
s nami. Îiakom veºa
chuti do uãenia. Spolupracujme ako jedna
veºká, dobre fungujúca
rodina. âaká nás veºa
peknej, zaujímavej a
tvorivej práce. Nech je
pre nás ‰kolsk˘ rok
2007/2008 radostn˘ a
úspe‰n˘.
PaedDr. Mária
Ondru‰ková
riaditeºka ‰koly
Do nového ‰kolského roku pribudlo po talentov˘ch skú‰kach
38 Ïiakov (vrátane elokovan˘ch tried v Bratislave), z toho 20 do
hudobného odboru. Preto bolo potrebné angaÏovaÈ dvoch nov˘ch
pedagógov na externé úväzky, ãím sa celkov˘ poãet uãiteºov
zv˘‰il na 15.
Veríme, Ïe aj v tomto ‰kolskom roku sa nám podarí v˘razne
prispievaÈ k rozvoju kultúrneho Ïivota obce i kultúrnej verejnosti
v okruhu na‰ich Ïiakov elokovan˘ch tried v Bratislave. Dobré v˘sledky dosahujeme aj vìaka ochotnej spolupráci s vedením a pracovníkmi kultúrneho domu, vedením Z·, v ktorej priestoroch trávime väã‰inu
svojej pracovnej ãinnosti, a samozrejme so Ïiãlivou ãasÈou bernolákovskej verejnosti.
Do nového ‰kolského roku 2007/08 si Ïelajme pevné zdravie,
usilovn˘ch Ïiakov a veºa publika na na‰ich koncertoch.
PhDr. J. Holiãka
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poslancov, organizácií
a
spoloãností
pôsobiacich v obci a ìal‰ích subjektov pôsobiacich v obci.
Obec Bernolákovo mala 5059 obyvateºov k 31. decembru 2006, jeho katastrálne územie tvorí 2843 ha, ão je po okresnom meste Senec druh˘m najväã‰ím katastrálnym územím v rámci okresu. Má 23 km
obecn˘ch komunikácií a dnes hospodári
s majetkom v hodnote viac ako 150,- mil.
Sk, ão nie je zanedbateºná ãiastka. Je to
majetok v‰etk˘ch obãanov obce, preto je
potrebné, ba aÏ nevyhnutné hºadaÈ spôsob,
ako tento majetok ochraÀovaÈ pred nezodpovedn˘mi osobami, ktorí sa ho snaÏia znehodnocovaÈ, niãiÈ a in˘m spôsobom zniÏovaÈ jeho hodnotu. Sme takmer kaÏdodenne
svedkami toho, ão v‰etko sa dokáÏe zniãiÈ,
odcudziÈ, a to nielen veci verejné, teda
obecné, ale aj veci, ktoré patria do súkromného vlastníctva obyvateºov na‰ej obce. Je
preto namieste otázka zaoberaÈ sa tak˘mto
problémom a najmä hºadaÈ rie‰enie, ako
t˘mto nekal˘m veciam zamedzovaÈ a nedovoliÈ páchateºom pokraãovaÈ v páchaní
trestnej ãinnosti.
ëal‰ím dôvodom pre zriadenie obecnej polície je skutoãnosÈ, Ïe boli prijaté
zákony a v‰eobecne záväzné predpisy na
úseku Ïivotného prostredia, ochrany vôd,
verejného poriadku, ktoré treba realizovaÈ
najmä z dôvodu ich nedodrÏiavania nielen
fyzick˘mi, ale aj právnick˘mi osobami. Bez
preventívnej a kontrolnej ãinnosti sa tieto
právne predpisy nedajú do dôsledku realizovaÈ. Veºmi váÏna je aj otázka dodrÏiavanie noãného pokoja, najmä na
diskotékach a po nich, kontrola
mladistv˘ch na t˘chto akciách, kontrola
verejn˘ch priestranstiev a in˘ch zákutí, kde
sa vykonáva rôzna nekalá ãinnosÈ /drogy,
krádeÏe/ a pod. Tieto, ale aj ìal‰ie iné skutoãnosti /napr. rie‰enie drobn˘ch susedsk˘ch sporov, vniknutia cudzích zvierat na
súkromné pozemky a pod./ nás vedú
k tomu, Ïe ãinnosÈ obecnej polície v na‰ich
podmienkach je uÏ nevyhnutnou záleÏitosÈou.
Obecná polícia v súlade s citovan˘m
zákonom plní najmä tieto úlohy:
•
zabezpeãuje verejn˘ poriadok
v obci, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateºov a in˘ch osôb pred ohrozením ich
Ïivota a zdravia,
• spolupôsobí s príslu‰n˘mi útvarmi
Policajného zboru pri ochrane majetku
obce, majetku obãanov, ako aj iného

Informácie Obecného úradu
„Bezpeãná
obec
Bernolákovo“

Obecné zastupiteºstvo na svojom
zasadnutí 27. 6. 2007 schválilo Koncepciu
Obecnej polície v Bernolákove, ktorej
cieºom je dosiahnuÈ zámer obce „Bezpeãná
obec Bernolákovo“. Touto cestou informujeme obyvateºov obce o hlavn˘ch ãastiach
koncepcie.
Obecná polícia podºa zákona ãíslo
564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení
neskor‰ích predpisov je poriadkov˘ útvar
pôsobiaci pri zabezpeãovaní obecn˘ch
vecí verejného poriadku, ochrany Ïivotného prostredia v obci a plnení úloh vypl˘vajúcich zo v‰eobecne záväzn˘ch nariadení obce, z uznesení obecného zastupiteºstva a z rozhodnutí starostu obce.
Zriadenie obecnej polície v obci je nároãná
ãinnosÈ, ktorá si vyÏaduje aj nároãnosÈ
v plnení úloh kaÏdého jedného príslu‰níka
obecnej polície, zodpovednosÈ pri dodrÏiavaní zákonov a in˘ch v‰eobecne záväzn˘ch
právnych predpisov a schopnosÈ riadiÈ sa
pokynmi svojich nadriaden˘ch. Je teda
vecou kaÏdej obce, ako sa rozhodne rie‰iÈ
veci ochrany obecného majetku, Ïivotného
prostredia, zabezpeãovaÈ verejn˘ poriadok
v obci, spolupôsobiÈ pri ochrane obyvateºov
a in˘ch osôb pred ohrozením ich Ïivota a
zdravia. Táto nároãná a zodpovedná úloha
sa v‰ak nedá zabezpeãovaÈ bez súãinnosti
‰tátnej polície, orgánov obce a jej obyvateºov, ale aj ìal‰ích fyzick˘ch a právnick˘ch osôb.
Pre plnenie t˘chto úloh a pre neru‰en˘
a plnohodnotn˘ v˘kon obecnej polície je
potrebné vystrojiÈ ju nevyhnutn˘m technick˘m vybavením, aby mohla svoje
zákonné úlohy realizovaÈ predov‰etk˘m k
spokojnosti obyvateºov obce. Preto je
potrebné nájsÈ pre jej dokonalú ãinnosÈ
dostatok finanãn˘ch prostriedkov, kvalifikované a personálne obsadenie na jednotlivé
funkãné miesta tak, aby bola nielen ochrancom obce, ale aj oporou jej obyvateºov.
V˘konu ãinnosti obecnej polície preto
môÏe pomôcÈ verejná kontrola ich kaÏdodennej práce, spolupráca obyvateºov obce,

majetku v obci pred po‰kodením,
zniãením, stratou alebo pred zneuÏitím
i s vyuÏitím ústrední zabezpeãujúcich signalizáciu a in˘ch zabezpeãovacích systémov /pulty centrálnej ochrany/,
• dbá o ochranu Ïivotného prostredia
v obci,
• dbá o dodrÏiavanie poriadku, ãistoty
a hygieny v uliciach, in˘ch verejn˘ch priestranstvách a verejne prístupn˘ch miestach,
• vykonáva v‰eobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteºstva a rozhodnutia starostu obce,
• ukladá a vyberá v blokovom konaní
pokuty za priestupky ustanovené osobitn˘m
právnym predpisom /zákon o priestupkoch/
a tieÏ za priestupky proti bezpeãnosti
a plynulosti cestnej premávky spáchané
neuposlúchnutím zákazu, ktor˘ vypl˘va
z úpravy cestnej premávky vykonávanej
dopravn˘mi znaãkami alebo dopravn˘mi
zariadeniami, objasÀuje priestupky, ak to
ustanovuje zákon,
• oznamuje príslu‰n˘m orgánom
poru‰enie právnych predpisov, ktoré zistí
pri plnení svojich úloh a ktor˘ch rie‰enie
nepatrí do pôsobnosti obce,
• plní úlohy na úseku prevencie
v rozsahu pôsobnosti ustanovenej t˘mto
zákonom.
Obec môÏe vymedziÈ obecnej polícii
aj ìal‰ie úlohy, ak to ustanovujú osobitné
zákony.
Obecná polícia bude sídliÈ v suterénnych miestnostiach Domu sluÏieb. Poãiatoãné náklady zriadenia obecnej polície
budú predstavovaÈ cca 6,5 mil. Sk. Nie je to
malá ãiastka, ktorá bude musieÈ byÈ
zabezpeãená z obecného rozpoãtu. Treba
v‰ak braÈ do úvahy niãenie obecného
majetku, ale aj majetku obyvateºov obce,
vlámania do bytov, rodinn˘ch domov
a pod. Tu si treba spoãítaÈ a porovnaÈ
napáchané ‰kody, ktoré sú ãoraz väã‰ie,
a náklady na zriadenie obecnej polície
a prídeme k záveru, Ïe aspoÀ ãasÈ zo ‰kody
spôsobenej vandalmi by pri existencii obecnej polície mohla byÈ uchránená.
Zriadenie obecnej polície sa predpokladá od 1. 4. alebo 1. 7. 2008. V‰etko
bude závisieÈ najmä od personálneho
obsadenia tabuºkov˘ch miest policajtov.

Ing. ªubomír Poór
starosta

becn˘ úrad uÏ niekoºkokrát apeloval na Îeleznice SR, aby

O

zabezpeãovali údrÏbu Ïelezniãného pozemku. Poãas letn˘ch mesiacov

UpozorÀujeme obãanov,

pristúpili Îeleznice SR po predchádzajúcej dohode s obecn˘m úradom

aby venovali pozornosÈ úpravám

k úprave ãasti Ïelezniãného pozemku oproti areálu Ïelezniãnej stanice, ktor˘ bol

t˘kajúcim sa zmeny poplatkov za

dlhé roky neudrÏiavan˘ a spustnut˘. Îiaº, finanãné problémy zo strany Îelezníc SR
zatiaº neumoÏnili dokonãiÈ údrÏbu v takej miere, ako bola dohodnutá. V súãasnosti sa obnovuje náter Ïelezniãného plota.

2

v˘voz komunálneho odpadu, ktoré
budú uverejnené v nasledujúcom
ãísle Bernoláka.
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·portov˘ areál
a jeho vyuÏívanie

Revitalizácia potoka
âierna voda
Urãite uÏ väã‰ina obyvateºov zaznamenala, Ïe v mesiaci
auguste sa zaãala ìal‰ia etapa revitalizácie potoka âierna voda,
o ktorej sme informovali v predchádzajúcom ãísle Bernoláka.
Revitalizácia potoka teda ìalej pokraãuje od ãistiãky na
Trnavskej ulici, priãom cieº ukonãenia revitalizácie je na Záhradnej ulici. V rámci celého preãistenia toku potoka bude uskutoãnená aj zásadná revitalizácia lokality, známej ako Îabák, ktorú
si mnohí z nás z detstva pamätajú ako zimné korãuliarske „eldorado“ a ktor˘ v súãasnosti predstavuje len nepreniknuteºnú
dÏungºu s mnoÏstvom náletov a odpadu. Plánujú vytvoriÈ aj
priestory pre hniezdenie vodného vtáctva.
V rámci ãistenia sú z toku a z brehovej línie odstraÀované
staré, prehnité a suché dreviny a zvy‰ky koreÀov.
Bagrovaním sa odstraÀujú mnoÏstvá biomasy a dlhoroãn˘ch nánosov z dna potoka, ãím sa v znaãnej miere zniÏuje koncentrácia metánu vo vode a uskutoãÀuje sa proces jej
oÏivenia.
Upravujú a zarovnávajú sa brehy, aby boli prichystané pre
budovanie súvislého udrÏiavaného chodníka popri toku potoka,
s realizáciou ktorého poãítame v budúcom roku.
Pri úprave brehov sa prihliada na vytvorenie inundaãn˘ch
terás na ochranu obyvateºstva pred prípadn˘mi prívalov˘mi
vodami /je vypracovaná protizáplavová ‰túdia pre obec Bernolákovo/.
Revitalizácia âiernej vody je dlhodob˘ proces, na ktor˘
bude treba vynaloÏiÈ e‰te nemalé úsilie, ale sme presvedãení, Ïe
jej v˘sledok ocenia a bude prospe‰n˘ pre v‰etk˘ch obãanov Bernolákova.
- má -

Splav âiernej vody
DÀa 22. septembra 2007 o 14.00 hodine sa uskutoãní ukáÏka ãlnkovania na âiernej vode, ktorú
predvedú ‰portovci z Fakulty telesnej v˘chovy a ‰portu
UK v Bratislave. Nástup lodí bude v priestore na Trnavskej ulici pri Ïeleznom moste. Poz˘vame obãanov a
mládeÏ obºubujúcu tento druh ‰portu. Ponúkame
moÏnosÈ priniesÈ svoje kajaky, lode, pramice a pripojiÈ
sa k splavovaniu âiernej vody.
V roku 2006 sa obec ujala iniciatívy zaãaÈ s ãistením
koryta âiernej vody. Podarilo sa nám vyãistiÈ cca 800
bm koryta na úseku ulíc Potoãná a ãasti Topoºov˘ rad.
V tomto roku sme získali z Enviromentálneho fondu
ìal‰ie finanãné prostriedky a v mesiaci auguste a septembri sa pokraãuje s jej ãistením po Topoºovom rade aÏ
po koniec Záhradnej ulice (b˘v. Gephás/. Chceme
vyuÏiÈ vodn˘ tok pre t˘ch, ktorí holdujú vodáckemu
‰portu. MládeÏ má moÏnosÈ získaÈ ìal‰iu motiváciu na
‰portovanie.
- sb-

·portov˘ areál Jána Popluhára bol odovzdan˘ do prevádzky pred vy‰e
rokom pri príleÏitosti organizovania 1. roãníka Dní obce, ktoré sa konali 2.
aÏ 4. júna 2006. V tomto ‰portovom areáli spoloãnosÈ Spofin s.r.o. Bratislava vybudovala ìal‰ie ‰portoviská. SlúÏia nielen pre na‰ich obyvateºov, ale
aj pre ‰portovcov a ìal‰ích záujemcov z blízkeho okolia. Je to vhodn˘ a
najmä bezpeãn˘ priestor aj pre vyÏitie detí, kde môÏu s nimi tráviÈ voºn˘ ãas
aj ich rodiãia. Je teda urãen˘ pre ‰ir‰ie vyuÏívanie a nie tak, ako si to niektorí z nás vysvetºujeme, Ïe ‰portov˘ areál patrí len futbalistom a títo majú
v˘hradné právo o Àom rozhodovaÈ. T˘mto ãlánkom chceme daÈ do povedomia v‰etk˘m na‰im obyvateºom, Ïe ‰portov˘ areál patrí obci, a teda je prístupn˘ pre ‰irokú verejnosÈ za predpokladu dodrÏiavania urãit˘ch pravidiel,
ktoré sú uvedené v „Prevádzkovom poriadku“. Predpokladáme, Ïe o rok sa
budeme te‰iÈ z ìal‰ieho roz‰irovania areálu. Pôjde o roz‰írenie tribúny,
vybudovanie kolkárskej dráhy a novej re‰taurácie s ubytovaním. Sme
presvedãení, Ïe ‰portov˘ areál sa postupne stane centrom ‰portového a
spoloãenského vyÏitia obyvateºov na‰ej obce.
Tento ‰portov˘ areál, ktor˘ nesie meno slávneho futbalistu a ná‰ho
rodáka Jána Popluhára, by sme si mali váÏiÈ a ctiÈ aj preto, Ïe vytvára a dáva
moÏnosti nielen ‰portového ale aj spoloãenského stretávania sa ºudí a slúÏi
predov‰etk˘m nám. Je pravdou skutoãnosÈ, Ïe ‰portov˘ areál je najviac
vyuÏívan˘ futbalov˘m klubom, ktorému slúÏi na tréningy a zápasy muÏstiev
od prípravky aÏ po muÏov, a preto hracia plocha nemôÏe byÈ prístupná pre
verejnosÈ z dôvodu opotrebovania trávnika na hracej ploche. Tréningová
plocha na prípravu futbalistov zatiaº ch˘ba a futbalov˘ klub sa snaÏí vyuÏívaÈ futbalové ihrisko v Strednej poºnohospodárskej a priemyselnej ‰kole na
Svätoplukovej ulici. Na druhej strane po získaní licencií pripravujeme aj pre
verejnosÈ poskytovanie sluÏieb, ktoré sú súãasÈou vybavenia prevádzkovej
budovy: sauna, perliãkov˘ a vaÀov˘ kúpeº a masáÏe. Tieto sluÏby budú
poskytované teda nielen pre futbalistov ,ale aj pre verejnosÈ v urãen˘ch
dÀoch a za poplatok podºa schváleného cenníka. Oãakávame, Ïe aj zo
strany vedenia a futbalistov futbalového klubu bude korektn˘ a hospodárny
prístup k hodnotám, ktoré im zverila obec do doãasného prenájmu za symbolickú 1,- Sk. Obec bude sledovaÈ a kontrolovaÈ ich prístup a správanie, a
v prípade zistenia nedostatkov bude vyvodzovaÈ aj patriãné opatrenia.
Správu celého areálu zabezpeãuje správca, ktor˘ okrem in˘ch úloh zodpovedá za poriadok a ãistotu areálu.
·portov˘ areál Jána Popluhára podºa vyjadrenia viacer˘ch predstaviteºov ‰portového a spoloãenského Ïivota patrí medzi najkraj‰ie ‰portoviská v rámci Bratislavského kraja. Preto by sme sa mali v jeho prostredí
správaÈ tak, aby sme si ho udrÏali a cítili sa v Àom príjemne. T˘mto chceme
daÈ do povedomia v‰etk˘m obãanom, mládeÏi a deÈom, Ïe rozvoj ‰portu
v Bernolákove má zelenú, je treba vyuÏívaÈ poskytované moÏnosti, ktoré
obec pre obãanov vytvára.
Ing. ªubomír Poór, starosta

Várdomb –
vyhodnotenie pripomienok
V ãase od 1.6. do 30.6.2007 boli v kultúrnom dome vyloÏené dva návrhy
zámeru rie‰enia okolia b˘valej vodárenskej nádrÏe VÁRDOMB a hradného návr‰ia
zrúcanín b˘valého hradu âeklíz, ku ktorému sa mohli obãania vyjadriÈ. Poãas uvedenej prezentácie bolo vznesen˘ch spolu 13 písomn˘ch pripomienok a námetov.
K zachovaniu hradného návr‰ia, vodárenskej veÏe a celej lokality od rímskokatolíckeho Kostola sv. ·tefana aÏ po golfov˘ areál sa vyjadrilo 8 obãanov. Dvaja obãania sú proti predloÏenému zámeru, dvaja sa vyjadrili neurãito v tom zmysle, Ïe by
bolo pekné nieão podobné v obci vybudovaÈ, ale nie v tomto priestore, jeden obãan
podporil zámer rie‰enia hradného vrchu. Obecn˘ úrad uverejnením zámerov rie‰enia okolia vodárenskej veÏe VÁRDOMB oãakával väã‰í záujem obãanov na rie‰enie
uvedenej lokality. Je na ‰kodu veci, Ïe o návrh neprejavilo záujem viacej obãanov,
aby sa mohlo postupne hºadaÈ komplexné rie‰enie celej tejto ãasti obce pre vyuÏívanie voºného ãasu nás v‰etk˘ch. Vyhodnotenie pripomienok bude prerokované na
zasadnutí obecného zastupiteºstva 19. 9.2007.
OcÚ
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Starosta obce Bernolákovo v súlade s § 5 zákona ãíslo 552/2003 Z.z. o
v˘kone prác vo verejnom záujme vyhlasuje v˘berové konanie

na obsadenie miesta „správcu majetku obce.“
Na obsadenie uvedeného miesta sa stanovujú tieto podmienky:
- vysoko‰kolské alebo stredo‰kolské vzdelanie ekonomického, resp. tech. smeru
- 5 rokov praxe v uvedenom alebo príbuznom odbore
- prax vo verejnej správe je vítaná.
Uchádzaãi o pracovné miesto svoje Ïiadosti predloÏia v zalepenej obálke do
15. októbra 2007 osobne do podateºne Obecného úradu v Bernolákove alebo po‰tou.
Uchádzaã k písomnej Ïiadosti predloÏí :

-

osobn˘ dotazník
krátky profesijn˘ Ïivotopis
overenú kópiu dokladov o vzdelaní
potvrdenie bezúhonnosti /odpis registra trestov nie star‰í ako 3 mesiace/.

ÎiadosÈ treba adresovaÈ na Obecn˘ úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo.
Informácie je moÏné získaÈ na ã.t. 02/45993920.

Starosta obce Bernolákovo v súlade s § 5 zákona ãíslo 552/2003 Z.z.
o v˘kone prác vo verejnom záujme vyhlasuje v˘berové konanie

na obsadenie funkcie
náãelníka Obecnej polície v Bernolákove.
V súlade s § 25 zákona ãíslo 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskor‰ích
predpisov sa na obsadenie uvedenej funkcie vyÏaduje:
- V· alebo S· vzdelanie s maturitou,
- minimálne 3 roky praxe vo funkcii náãelníka obecnej polície alebo 5 rokov
práce vo funkcii obecného policajta, resp. prax u ‰tátnej polície,
- odborná spôsobilosÈ u uchádzaãov je vítaná.
ëalej vyhlasujem v˘berové konanie

na obsadenie príslu‰níkov
Obecnej polície v Bernolákove
Podmienky:
- úplné stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie s maturitou,
- prednosÈ majú uchádzaãi s praxou v obecnej polícii, resp. u ‰tátnej polície.
Uchádzaãi svoje Ïiadosti predloÏia v zalepenej obálke do 31.10. 2007 osobne
do podateºne obecného úradu alebo po‰tou
-

ÏiadosÈ o prihlásenie sa do v˘berového konania
osobn˘ dotazník
profesijn˘ Ïivotopis
overenú kópiu o odbornej spôsobilosti /ak ju uchádzaã má/
potvrdenie o praxi u obecnej polície, resp. ‰tátnej polície
overené kópie dokladov o vzdelaní
potvrdenie bezúhonnosti (odpis z registra trestov nie star‰í ako 3 mesiace)

ÎiadosÈ treba adresovaÈ na Obecn˘ úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo.
Informácie je moÏné získaÈ na t.ã. 02/45993920.

Chodník pre cyklistov
V mesiaci júl sa zaãali prípravné práce na projektovú dokumentáciu cyklotrasy Bernolákovo – Ivanka pri Dunaji. Bude viesÈ z Bernolákova od ·portového areálu J. Popluhára do obce Ivanka pri
Dunaji. Trasa je v súlade s koncepciou rozvoja
cyklotrás v Bratislavskom samosprávnom kraji pod
názvom „Cyklotrasy bez hraníc“. Po spracovaní
projektovej dokumentácie a následného vydania
stavebného povolenia budú obce ÏiadaÈ o poskytnutie finanãnej podpory z fondov Európskej únie.
Trasa bude dlhá okolo 3 km a umoÏní pohodlné
cyklistické prepojenie dvoch susedn˘ch obcí.

4

VáÏení spoluobãania,
dovoºte mi informovaÈ Vás o skutoãnosti, Ïe
V˘bor pre finanãn˘ mechanizmus EHP a Ministerstvo zahraniãn˘ch vecí Nórskeho kráºovstva
schválili projekt Odrazové mostíky Detského domova Nádej v Bernolákove.
Tento projekt bol spracovan˘ v marci roku 2005
a jeho realizácia bude prebiehaÈ v rokoch 2007 aÏ
2011.
Cieºom projektu je zlep‰iÈ podmienky pre deti
z detského domova pri ich prechode z domova do
beÏného Ïivota, ako aj vytvoriÈ podmienky pre
zachovanie väzieb medzi dieÈaÈom a jeho biologickou rodinou.
Projekt má názov Odrazové mostíky a zah⁄Àa tri
podprojekty.
Prv˘ podprojekt je zameran˘ na prácu s biologickou rodinou dieÈaÈa, prípadne náhradnou rodinou.
Druh˘ podprojekt je zameran˘ na pomoc tehotn˘m Ïenám, ktoré sú v zlej sociálnej situácii a má im
vytvoriÈ priestor, aby boli schopné rie‰iÈ svoju situáciu a v koneãnom dôsledku sa rozhodnúÈ pre svoje
dieÈa.
Tretí podprojekt je zameran˘ na prácu s mlad˘mi
dospel˘mi, aby získali také zruãnosti, ktor˘mi by boli
schopní postaviÈ sa na vlastné nohy a zaãleniÈ sa do
beÏného Ïivota.
Projekt má niekoºko na seba nadväzujúcich
aktivít, priãom nosn˘mi je vybudovanie priestorov˘ch kapacít (kúpu rodinn˘ch domov, vybudovanie jednoizbového bytu) a ich sprevádzkovanie.
SúãasÈou projektu je vzdelávanie zamestnancov
detského domova, ale hlavne vy‰kolenie dobrovoºníkov, ktorí by na realizácii projektu participovali,
ako aj informovanie ‰irokej verejnosti.
Aj napriek skutoãnosti, Ïe riadenie projektu nemá
iného formálneho partnera, dovoºujem si touto cestou poìakovaÈ za podporu vedeniu obce Bernolákovo, najmä Ing. ªubomírovi Póorvi, ktorí nás pri spracovaní projektu podporili.
Podrobnej‰ie informácie o projekte Odrazové
mostíky Vám sprostredkujeme v nasledujúcich ãíslach ãasopisu Bernolák. Budeme Vás informovaÈ aj o
moÏnosti zúãastniÈ sa na vzdelávaní v rámci tohto
projektu.
Mgr. Iva Pipí‰ková
spoluautorka projektu
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Stalo sa
Druhá nedeºa v máji je uÏ tradiãne DÀom matiek.
Aj v Kultúrnom dome v Bernolákove sme si tento deÀ
pripomenuli a pripravili sme pre mamy príjemn˘ nedeºn˘ podveãer s
programom,
kde sa predstavilo ãi uÏ

vil prítomné
mamiãky a
poprial
im
veºa zdravia
a síl pri plnení matersk˘ch povinností. Asi najzaujímavej‰ím a najúsmevnej‰ím

na pódiu alebo na premietacej ploche takmer deväÈdesiat detí z Bernolákova. Tanec,
vÏdy dynamizujúci prvok v kaÏdom
pódiovom programe, predviedli deti z folklórneho súboru Stromãek, country súboru Niagara, hiphopová skupina H&T a najmen‰ie deti z taneãného odboru
ZU·. Nádherne zaspievala Tatiana Danková, Ïiaãka miestnej ZU· a preplnenú sálu niekoºkokrát roztlieskal mlad˘
sympatick˘ spevák, víÈaz speváckej súÈaÏe Coca cola popstar, Bystrík. V mikrosúÈaÏi o prítomnú mamu s najväã‰ím
poãtom detí si cenu, kozmetick˘ balíãek od firmy Oriflame
a gratuláciu od pána starostu odniesla p. Kolaroviãová, ktorá
sa prihlásila k ‰iestim deÈom. ZároveÀ pán starosta pozdra-

prvkom tohto skutoãne príjemného popoludnia boli
videovstupy
natoãené
v materskej ‰kole a na
prvom stupni Z·. Deti sa
z veºkoplo‰nej projekcie
prihovárali svojim mamám,
odpovedali na otázky, niektoré aj tro‰ku ,,na telo”.
Deti pri odpovediach boli
milé, úÏasné, niektoré aj
mimoriadne zhovorãivé. ·kôlkari predviedli aj kratuãké
ukáÏky svojej umeleckej tvorby, spevu i tanca. Predtoãené
vstupy boli popretkávané klipmi s vynikajúcou ãeskou
hereãkou Helenou RúÏiãkovou a jej matersky dokonalou
postavou z filmu Slunce, seno, jahody. Diváci po skonãení
programu opú‰Èali kultúrny dom s úsmevom na tvári a
mamiãky si okrem kvetu, ktor˘ im poãas závereãnej piesne
Bystríka rozdali úãinkujúce deti, odná‰ali pocit, Ïe najkraj‰ími kvetmi sú aj tak ich deti.

DeÀ matiek

STRA·IDELN¯
MY·KOLÁâIK

súťaže.
e
n
z
ô
r
li v škole Noc v škole.
a
m
e
m
s
Zasa kcia sa volala
Celá a

Sp˘tali sme sa rodiãov, detí aj uãiteºov, ako to
preÏívali. Chcete vedieÈ, ako nám odpovedali?
V‰etci sa te‰ili, Ïe ich rodiãia pustili na túto
akciu. SúÈaÏili ako o Ïivot. Hrali futbal, ãloveãe,
hádzali tenisov˘mi loptiãkami na cieº, kreslili na
asfalt, pretekali na utekajúcom chodníku a tancovali bru‰né tance s obruãou na bruchu. Niektorí
odváÏlivci si dali zmaºovaÈ tváre. Ale ani my sme
nezaháºali. Bombardovali sme v‰etk˘ch otázkami.
Niektorí chlapci nám utiekli. Asi sa nás báli.
Dievãatá zo 4.A oslavovali, lebo vyhrali nad 4.B 3:1.
Chlapci zo 4.A prehrali vo futbale nad 4.B 1:0, lebo im
ch˘bal najlep‰í hráã Filip Klein. Chlapci z 3.A koneãne
zvíÈazili nad 3.B vo futbale 1:0. Gratulujeme! Pri hre
âloveãe sa kaÏd˘ desil ãísla 6. Preão? Tipnite si! Tí,
ktor˘ch dnes bolia nohy, vedia odpoveì...
Popritom sa opekalo na ohnisku v‰etko, ão sa dalo.
Pani riaditeºke ale ‰pekáãiky vôbec nechutili. Rad‰ej si
dala cigánsku.

Keì sme pri‰li dnu, bola dlho oãakávaná tombola.
KaÏd˘ si odniesol mal˘ darãek. Potom pri‰la cviãiteºka
aerobiku a dala nám riadne do tela. Boli sme spotení ako
my‰i. Tancovalo sa aÏ do polnoci. Dokonca si zatancovali aj pani uãiteºky.
O polnoci sa kaÏd˘ zaãal obávaÈ, Ïe príde ‰kolské
stra‰idlo, preto si pre istotu zaãali opakovaÈ vybrané
slová. Jedine tie ich mohli zachrániÈ.
Je nieão po polnoci, ‰kola pomaly utícha... BAF!!!
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Stalo sa
Volejbalov˘ turnaj
v mixe Trnava 2007
DÀa 26. 05. 2007 sme sa po dvoch rokoch neúãasti
koneãne vybrali do Trnavy, kde na‰i kamaráti, ktorí sa
zúãastÀujú ná‰ho turnaja, organizujú turnaj v mix-volejbale
(na ihrisku musia byÈ minimálne 2 Ïeny).
Tento turnaj má veºmi dobré meno, kvalitnú a bohatú
úãasÈ (druÏstvá z Trnavy, ·ale, Serede a Pie‰Èan, dokonca 1 aÏ
z Talianska).
Turnaj prebiehal nasledovne : V skupine sme v prvom
zápase prehrali so STOCKOM, ktor˘ sa kaÏdoroãne bije o prvé
miesta, tesne 1:2. V druhom zápase sme porazili Sereì Seniori
2:1 a t˘m sme si vybojovali postup do skupiny o 5. – 8. miesto.
Tu sme sa stretli s Galantou a prehrali sme 0:2. V stretnutí
o 7. miesto sme zvíÈazili nad domácim usporiadateºom TJ Elán 2 : 0.
MôÏeme skon‰tatovaÈ, Ïe úroveÀ trnavského turnaja je veºmi dobrá a radi sa tam opäÈ o rok vrátime.

36. roãník medzinárodného
turnaja vo volejbale
v Berlíne
Rok sa s rokom zi‰iel a my sme sa opäÈ vypravili do Nemecka na volejbalov˘ turnaj, ktor˘ sa konal v dÀoch 18. - 19. 5.
2007. Znovu sme sa stretli so známymi z druÏstiev z Nemecka
a ·vajãiarska. Pricestovali sme v piatok ráno a po ubytovaní
v hoteli a po krátkom odpoãinku sme poobede vyrazili do ulíc
Berlína, pretoÏe niektorí z v˘pravy tu boli prv˘krát. Prezreli sme
si expozíciu „Záhrady sveta“, kde sa nachádza rastlinstvo
a architektúra v˘chodn˘ch krajín – japonská, kórejská a ãínska.
Niektorí sa vydali aj do centra. Veãer sa konala grilovaãka
v klubovom areáli, kde sme spoloãne s Nemcami konzultovali
taktiku na turnaj.
Turnaj prebiehal 19. 5. 2007 v novej ‰portovej hale, ktorá
bola e‰te väã‰ia a kraj‰ia ako tá predo‰lá. MuÏsk˘ turnaj bol
rozdelen˘ na skupiny A a B. Na‰i muÏi boli v skupine A, kde
bolo 6 druÏstiev, v‰etky tie najlep‰ie. Îeny hrali v jednej
skupine po 5 druÏstiev.
Îensk˘ turnaj: Hralo sa systémom kaÏd˘ s kaÏd˘m na
2 hrané sety, to znamená, Ïe kaÏdé druÏstvo odohralo ‰tyri
zápasy. Na‰e dievãatá sa uÏ v prvom zápase rozbehli a zvíÈazili
2:1 nad druÏstvom Tex Color Berlín. ëal‰ie zápasy: Annaberg –
Vatek 1:2, Klingenthal – Vatek 0:2, Vatek – WSW 2: 0. Tak sme
uÏ tretíkrát za sebou získali prvé miesto.
MuÏsk˘ turnaj: Na‰i muÏi v skupine urputne bojovali
s kaÏd˘m svojím súperom. NebyÈ zranenia jedného z nich, ão
ovplyvnilo v˘kon a pohodu celého druÏstva, mohli skonãiÈ na
vy‰‰ej prieãke. Vo veºmi kvalitnom turnaji sa im u‰lo nakoniec
5. miesto. Pre niekoho moÏno sklamanie, ale tí, ktorí tam boli,
by vám potvrdili, Ïe v takej konkurencii, aká sa tam schádza, je
to úspech.
Myslíme, Ïe aj napriek slab‰iemu umiestneniu muÏov sa
nám podarilo zanechaÈ opäÈ dobr˘ dojem. Na na‰om turnaji,
ktor˘ sa bude v˘nimoãne konaÈ aÏ 20. 10. 2007, srdeãne privítame na‰ich priateºov z Berlína. Radi by sme privítali aj vás,
obãanov Bernolákova, aby ste pri‰li povzbudiÈ na‰ich volejbalistov. Te‰íme sa na stretnutie s vami.

6

KONE & COUNTRY
V horúcu nedeºu 15. júla sa v jazdeckom areáli Bernolákovo konalo podujatie, kde sa spojila dobrá country hudba
s krásnymi jazdeck˘mi koÀmi. Organizátori spolu s obcou
pripravili veºmi pohodov˘ letn˘ podveãer. Do areálu jazdil od
obecného úradu konsk˘ povoz, zdarma bol k dispozícii elektrick˘ rodeo b˘k, na ktorom si mnohopoãetné, najmä detské
osadenstvo, mohlo vyskú‰aÈ svoju ‰ikovnosÈ. Náv‰tevníci sa
mohli previezÈ na krásnych koÀoch z chovu pána Hanulaya.
TieÏ si mohli v pekne upraven˘ch stajniach pozrieÈ mnoÏstvo
ìal‰ích u‰ºachtil˘ch koníkov. O dobrú náladu sa zväã‰a
známymi ãesk˘mi a slovensk˘mi pesniãkami starala country
kapela SAKURY a Robo ·imek, spevák, ktor˘ zahral a zaspieval
pesniãky z repertoáru legendárneho amerického country
speváka Johnyho Casha. O ãapovanú kofolu a pivo bol
samozrejme pri takom teplom dni obrovsk˘ záujem. Napriek
neobvykle horúcemu poãasiu v jazdeckom areáli panovala
v˘borná
atmosféra
a kone, dobrá hudba a
atrakcie spríjemnili ‰kolákom prázdniny.
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BERNOLÁKOVSK¯ ORIE·OK 2007
V nedeºu 22. 7. 2007 sa v areáli futbalového ihriska
konal 2. roãník súÈaÏe BERNOLÁKOVSK¯ ORIE·OK. Toto
podujatie zorganizovalo Obãianske zdruÏenie BODKA,
ktoré sa venuje problematike zvierat. Aj v tomto roku sa
stretli milovníci psíkov, najmä prázdninujúce deti, ale aj
dospelí so svojimi ‰tvornoh˘mi miláãikmi. Vydarilo sa aj
poãasie, takÏe sa v‰etci zabavili a strávili príjemné nedeºné
popoludnie.
Prítomn˘ bol aj zaujímav˘ hosÈ – canisterapeutka Lenka
Martináková z Trnavy so svojím ‰peciálne vycviãen˘m
psíkom, s ktor˘m pomáha chor˘m a postihnut˘m deÈom
v nemocniciach a in˘ch zariadeniach. Psíkovia boli ocenení v 4 kategóriách a hlavnú cenu a titul pre rok 2007 si
odniesol iba 4,5 roãn˘ ·imon ·trompach so svojou
kamarátkou Belou.
Veríme, Ïe sa stretneme aj v budúcom roku.
Za OZ BODKA Antoniová

Futbalov˘ zápas Ïien
V nedeºu po nároãn˘ch DÀoch obce sa na ihrisku v ‰portovom
areáli e‰te ako bonus k tejto udalosti konal futbalov˘ zápas
Ïien medzi v˘berom zo západného Slovenska, v ktorom
reprezentovalo 5 hráãok z Bernolákova, a druÏstvom Slovana
Bratislava. Zápas skonãil tesn˘m v˘sledkom 4:3 pre západoslovensk˘ v˘ber. Poãas prestávky sa diváci mohli zabaviÈ
pri súÈaÏi o najdlh‰ie vlasy. Titul získala sleãna Blatnerová
/103 cm/. Na druhom
mieste sa umiestnila
sleãna Drinková /85 cm/
a tretia sleãna Conortová
/ 71 cm/. Urãite aj tento
zápas a súÈaÏ prispeli
k vydaren˘m DÀom
obce 2007.

Hody 2007
Tak ako kaÏd˘ rok, aj
v tomto roku sa v tradiãnom
termíne súvisiacom s menom
sv. Anny konali v obci miestne
hody. Od piatku do nedele sa
uskutoãnili s hodmi súvisiace
tradiãné
podujatia.
V ‰portovom areáli J.
Popluhára premávali
pre mal˘ch kolotoãe a
iné atrakcie. Priaznivci futbalu sa pote‰ili
zápasu ,,A,, muÏstva
ale aj star˘ch pánov a
dorastu. V niektor˘ch
pohostinsk˘ch zariadeniach hrali rôzne
hudobné zoskupenia.

V nedeºu dopoludnia sa konala slávnostná bohosluÏba pri kaplnke sv. Anny za úãasti biskupa J. E. Mons. Petra Dubovského
a kÀazov-rodákov z na‰ej obce d. p. ·. Walnera a d. p.
S. Somoru. Nedeºné hodové popoludnie spríjemÀoval na‰im
spoluobãanom aj program pred kultúrnym domom, kde na
poãúvanie hrala kapela Con spirito Imina Nováka. Najmen‰ie
detiãky sa mohli zdarma povoziÈ na elektrick˘ch autíãkach, ão
aj hojne vyuÏili.
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Stalo sa
Folklórny festival
V sobotu 30.6.2007 sa Bernolákovo stalo malou V˘chodnou. Paralelne so svetoznámym podtatransk˘m festivalom sa v Bernolákove
uskutoãnil minifestival slovenského ºudového tanca, spevu, hudby a
zvykov.
Veºká slávnosÈ sa zaãala krásnym sprievodom, ktor˘ od 14. hodiny
prechádzal od kultúrneho domu ulicami obce. Koníky Èahali rebriniak,
na ktorom hrala ºudová hudba súboru âeãinka, a za povozom ‰iel krojovan˘ sprievod asi 60 detí spievajúcich slovenské
ºudové piesne. Pred obecn˘m úradom privítal a
povzbudil úãastníkov festivalu pán zástupca
starostu JUDr. Beãica. Po malom obãerstvení a
úprave nasledovali vystúpenia detí. Moderátor v
originálnom kokavskom kroji uviedol domáci
súbor Stromãek, ktor˘ po dlhom ãase prezentoval
na domácej pôde takmer kompletn˘ súãasn˘
repertoár. Deti boli veºmi spontánne a svojím
v˘konom pote‰ili nielen svojich priaznivcov, ale aj
hostí z Bratislavy. Následné vystúpenie súboru
âeãinka dosahovalo uÏ temer profesionálnu
úroveÀ. KeìÏe súbor jestvuje takmer tridsaÈ rokov a
patrí na Slovensku naozaj k absolútnej ‰piãke, nie je to niã prekvapujúce. Vlastná detská Ïivá kapela, spevácka zloÏka a temperamentné tance roztlieskali sálu
bernolákovského kulturáku. Na záver krojovan˘ moderátor ohlásil hlavného
hosÈa, doma, no najmä vo svete známy folklórny súbor Ekonóm. Tento súbor
predviedol vynikajúce predstavenie plné piesní a tancov z rôznych regiónov
Slovenska. V‰etci prítomní mohli spoznaÈ nielen rozmanitosÈ a pestrosÈ krojov,
krásne piesne a úÏasné temperamentné tance, ale mohli vidieÈ na pódiu mnoÏstvo mlad˘ch ºudí, ktorí pestujú tradície, reprezentujú Slovensko vo svete a
rozdávajú ºuìom skutoãnú radosÈ. Tento mal˘ festival spríjemnil prvú prázdninovú sobotu, priblíÏil Bernolákovãanom ºudové tradície a moÏno poloÏil základ
podobnému podujatiu v budúcnosti.

Koncert kapiel
Grobiani
a Syndróm
10

Vzhºadom na to, Ïe poãasie je nevyspytateºné, koncert punkov˘ch
Grobianov a hardrockovej kapely Sydróm, ktor˘ sa mal konaÈ na
‰kolskom dvore, sa pre istotu premiestnil do priestorov kultúrneho
domu. MládeÏ sa dobre zabavila aj napriek tomu, Ïe v KD bola
atmosféra komornej‰ia ,ako by bola na otvorenom priestranstve.
Mladuãkí hudobníci z pomerne neznámej skupiny Syndróm zahrali
na svoj vek pomerne ‰iroké spektrum skladieb s poriadnym elánom.
Po nich nastúpili na pódium v Bernolákove
dobre známi Grobiani.
Spevák Alex nezabudol
na
úvod
koncertu
pripomenúÈ smutné v˘roãie pripadajúce na deÀ konania
koncertu, deÀ vpádu okupaãn˘ch vojsk do âeskoslovenska 21.augusta 1968. Potom zahrali Grobiani to, ão publikum oãakávalo, dobre zahraté, sviÏné punkové skladby
star‰ej i nov‰ej produkcie. Koncert bol príjemn˘m
spestrením poslednej fázy prázdnin pre mládeÏ v Bernolákove.
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Poìakovanie darcom krvi
DÀa 12. 4. 2007 mal Jozef Gura ÈaÏkú autonehodu pri Ïelezniãnom
priecestí na motorke. Utrpel veºmi váÏne, Ïivot ohrozujúce zranenia
s vnútorn˘m krvácaním. NebyÈ duchaprítomnosti spoluobãanov by na
zranenia v krátkom ãase podºahol.
Úprimná vìaka patrí najmä Ronymu, ktor˘ mu poskytol prvú pomoc,
zabezpeãil privolanie záchranky. Kamarátom, najmä Filipovi, ktor˘
okamÏite prostredníctvom rozhlasu zabezpeãil darovanie krvi. SpoluÏiakom z SPoP·, ktorí boli autobusom darovaÈ krv.
Vìaka patrí aj dobrovoºn˘m darcom krvi, ktorí v ten deÀ darovali krv
v motorizovanej jednotke v Bernolákove, pretoÏe nepriamo mu urãite
pomohla pri ÈaÏkej operácii. V‰etk˘m príbuzn˘m, známym aj neznámym
z rôznych miest na Slovensku, ktorí e‰te cel˘ ìal‰í t˘ÏdeÀ po nehode
chodili darovaÈ svoju krv, pretoÏe jeho stav si vyÏadoval ìal‰iu ÈaÏkú
operáciu, veºké mnoÏstvo krvi a krvn˘ch derivátov.
S tak˘m veºk˘m poãtom darcov sa na transfúzke uÏ dávno nestretli.
V prv˘ deÀ bolo cca 100 darcov, najmä motorkárov. Za cel˘ ìal‰í t˘ÏdeÀ
sa ich nazbieralo e‰te vy‰e stovky.
Sama z vlastn˘ch skúseností vidím, akí sú motorkári super partia. Jedna
z nich je aj tu v Bernolákove.
Vìaka Vám v‰etk˘m!
M. Gurová

Rozlúãka
DÀa 31. mája 2007 odi‰la z na‰ich radov na‰a b˘valá spoluobãianka
p. Irena Cvoligová. Opustila nás dlhoroãná ãlenka âSâK, ktorá v sedemdesiatych rokoch bola predsedníãkou MS âSâK v na‰ej obci a priãinila sa
o zaloÏenie zdravotnej druÏiny âSâK v obci. Pani Cvoligová bola tieÏ
ãlenkou predsedníctva okresnej organizácie âSâK Bratislava-vidiek. ëakujeme jej za v‰etko, ão pre veºk˘ ãervenokríÏsky spolok vykonala. âesÈ jej
pamiatke! Smútiacej rodine dodatoãne aj touto cestou vyjadrujeme úprimnú sústrasÈ.
Predsedníctvo MS SâK

Pripravujeme
Pozvanie na ,,DeÀ úcty
k star‰ím spoluobãanom,,
KaÏdoroãne v októbri si obec Bernolákovo pripomína
DeÀ úcty k star‰ím spoluobãanom. Pri tejto príleÏitosti sa
v nedeºu 21.10.2007 o 16. hodine bude konaÈ posedenie
star‰ích obyvateºov Bernolákova v kultúrnom dome, kde
bude pre nich pripraven˘ program a malé obãerstvenie. Na
toto stretnutie v mene pána starostu poz˘vame ão najsrdeãnej‰ie v‰etk˘ch dôchodcov z obce Bernolákovo.
- pq-

Darcovstvo
krvi
DÀa 7. augusta 2007 zorganizoval miestny
spolok Slovenského âerveného kríÏa v Bernolákove
bezpríspevkov˘ odber krvi. Odber sa uskutoãnil
v Kultúrnom dome v Bernolákove mobilnou
odberovou jednotkou. Odberu sa zúãastnilo celkom
66 darcov.

EDUARD ·AJDA
KATARÍNA KOPORCOVÁ
MARTIN DEHELÁN
MONIKA BUâEKOVÁ
ANDREA GREBEâIOVÁ
JANA NAGYOVÁ
JÁN BR≈ÁK
PAVOL HANUSKA
MILAN ANTALIâ
LENKA NAGYOVÁ
MARTIN BERâÍK
MIROSLAV KOLLÁR
PETER UHER
MICHAL MAZÁâEK
MÁRIA UHROVÁ
MARCELA TURINIâOVÁ
HELENA âAMBÁLOVÁ
JANA KA··OVÁ
ANNA BARKOLOVÁ
PETER HOBLÍK
JARMILA GÁLOVÁ
ZUZANA NOGOVÁ
PETER JAJCAJ
ANNA VALENTOVÁ
ZOLTÁN KÖVESI
KATARÍNA HAJTMÁNKOVÁ
MARTIN KÖVESI
JÁN BOTKO
MICHAL KÖVESI
ZUZANA BETÁKOVÁ
ONDREJ LAUKO
MÁRIA NAGYOVÁ
JANA BUâEKOVÁ
MARO· VI·≈OVSK¯

MILAN BUâEK
BARBORA KUCHTOVÁ
ANNA VITÁLO·OVÁ
MIROSLAVA MATÚ·KOVÁ
KATARÍNA NAVAROVÁ
IVANA ôAMBÁLOVÁ
JARMILA BO·KOVÁ
RUDOLF HEIZER
MARTA KLECHOVÁ
JÁN DULAJ
JAKUB KLECH
PETER BORKO
MÁRIA PRIECELOVÁ
SLAVOMÍR JEDLOVEC
PETER PRIECEL
JÁN ANTAL
MONIKA NAGYOVÁ
EVA SIVâÁKOVÁ
ªUBOMÍR CSÖVARI
PAVOL BRANICK¯
MARTINA CSÖVARIOVÁ
ZUZANA ·TICOVÁ
VLADIMÍR HERGOVIâ
TÁ≈A SMOLARâUKOVÁ
EVA ANTONIOVÁ
ANDREA KÚTYOVÁ
GUSTÁV ANTONI
PETER HUDEK
MARTIN HLUBÍK
ªUBOMÍR POÓR
VIKTOR CONORTO
MIROSLAV ·VARDA

Na odbere sa zúãastnili aj obãania Chorvátskeho
Grobu:
Predsedníctvo miestneho spolku SâK v Bernolákove a starosta obce Bernolákovo ìakujú
v‰etk˘m darcom krvi za ich humánny a ‰ºachetn˘
ãin.
ëal‰í bezpríspevkov˘ odber krvi sa uskutoãní
18. decembra 2007 mobilnou odberovou jednotkou
v Kultúrnom dome v Bernolákove.
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Spoločenské organizácie
V Bernolákove máme PRÍSTAV
Ak ste o Àom e‰te nepoãuli, radi vám ho
predstavíme.
Prístav je obãianske zdruÏenie, ktoré sme
zaloÏili v roku 2004. Jeho ãinnosÈ je
postavená na kresÈansk˘ch hodnotách.
Cieºom je rozvoj komunitného Ïivota v
obci. Poskytujeme priestor mamiãkám na
materskej dovolenke, deÈom, mládeÏi a
rodinám. Usilujeme sa o prevenciu
negatívnych spoloãensk˘ch javov. Usilujeme sa o rozvoj spolupráce, zbliÏovanie
ºudí, zniÏovanie anonymity a zlep‰enie
komunikácie medzi obyvateºmi obce.
Centrum Prístav – miesto pre deti,
mládeÏ a rodinu
Centrum Prístav je miesto, kde môÏu deti,
mládeÏ a rodiny z Bernolákova zmysluplne tráviÈ ãas. Na‰ou túÏbou je, aby Centrum Prístav bol unikátnym miestom, kde
sa ºudia môÏu zastaviÈ, porozprávaÈ sa s
priateºmi, nauãiÈ sa nieão nové, zahraÈ si
spoloãenské hry, za‰portovaÈ si, ãi len tak
posedieÈ pri hudbe (bez alkoholu, tabaku
a drog). SúãasÈou centra je miesto na
opekanie, prístre‰ok na sedenie, detské
ihrisko a tieÏ ihrisko na pláÏov˘ volejbal.
Centrum je otvorené pre v‰etk˘ch, bez
ohºadu na ich vek a svetonázor.
Centrum Prístav nájdete na Po‰tovej 55/A
v budove b˘valého zdravotného strediska. Donedávna budova slúÏila ako
zariadenie chráneného b˘vania pre
muÏov závisl˘ch od psychotropn˘ch
látok, ktorého prevádzkovateºom bolo
diakonické zdruÏenie Rodina.
Klub mamiãiek
Klub je otvorenou aktivitou Prístavu pre
mamiãky, ktoré túÏia po kolektíve, kde by
mohli spolu so svojim deÈmi a ìal‰ími
mamiãkami tráviÈ voºn˘ ãas. Po troch
rokoch ãinnosti klubu sa te‰íme z toho, Ïe
priná‰a radosÈ a nové pohºady na problémy, ktoré matky na matersk˘ch dovolenkách alebo pri v˘chove detí musia
rie‰iÈ. Viac o tomto klube priná‰ame v
samostatnom príspevku.

Deti sú budúcnosÈ
Pre nov˘ ‰kolsk˘ rok pripravujeme
viacero aktivít pre deti – zaujímavé
„párty“ (napr. ãokoládovú) pre deti od 5
do 11 rokov a dievãensk˘ a chlapãensk˘
klub pre dospievajúcu mládeÏ od 11 do
14 rokov. Deti sa tu budú môcÈ zahraÈ,
zabaviÈ, ale aj zoznámiÈ s kresÈansk˘mi
hodnotami.
Klub pre mládeÏ K-7
K-7 je klub pre mlad˘ch ºudí z Bernolákova a okolia zastre‰en˘ na‰ím obãianskym
zdruÏením Prístav. Okrem pravideln˘ch
stretnutí a rôznych akcií robíme aj „veºké
párty“ v Kultúrnom dome v Bernolákove.
Ich súãasÈou je hudobn˘ hosÈ, extrémne
video z domácej produkcie, aktuálna
téma s pozvan˘m hosÈom a aktivita, do
ktorej sa môÏu zapojiÈ v‰etci úãastníci.
ëakujeme
Na‰a vìaka patrí v‰etk˘m, ktorí sa doteraz zapojili do realizácie projektu Prístav:
cirkevnému zboru Bratskej jednoty baptistov za priestory centra; firme KAPP za
finanãnú podporu; obecnému úradu za
podporu z projektu ochrany a podpory
detí a mládeÏe; mnoh˘m jednotlivcom,
ktorí venovali svoj ãas, energiu, prostriedky a formou dobrovoºníckej práce podporujú fungovanie projektu Prístav.
„Tento projekt sa uskutoãnil aj vìaka podpore z fondu Citibank, zaloÏenom
v Komunitnej nadácii Bratislava. Zakladateºom fondu je spoloãnosÈ Citibank
(Slovakia) a.s.“
Ak vás tento projekt zaujal a radi by ste
sa o Àom dozvedeli viac, chceli by ste nás
nav‰tíviÈ, alebo by ste nás chceli
ak˘mkoºvek spôsobom podporiÈ, prosíme,
kontaktujte nás:
OZ Prístav, Po‰tová 55/A
Bernolákovo 900 27
e-mail: pristav@post.sk
mobil: 0910 915 585
Za obã. zdruÏenie Prístav
Mgr. Tomá‰ Kováã

Klub
mamiãiek pod
obãianskym
zdruÏením
Prístav funguje v Bernolákove uÏ
tretí rok. Prvé stretnutie
sme mali v
októbri 2004
a odvtedy sa
stretávame
prakticky
kaÏd˘ t˘ÏdeÀ
poãas celého
roka. Cirkevn˘ zbor Bratskej jednoty baptistov,
nachádzajúci sa vedºa zdravotného strediska,
nám poskytol svoje priestory, v ktor˘ch sme
spolu strávili tri roky. A ão je to Koráb ? To nov˘
názov ná‰ho klubu. Dali sme si ho len
prednedávnom a pevne dúfam, Ïe si ho na‰e
mamiãky obºúbia.

KORÁB V PRÍSTAVE
Klub je otvoren˘ pravidelne kaÏd˘ pondelok
a stredu od 9.30 do 12.00 hod. (okrem sviatkov). Na t˘chto stretnutiach mamiãky spolu so
svojimi deÈmi spievajú, kreslia, cviãia, hrajú sa a
z ãasu na ãas majú moÏnosÈ zúãastniÈ sa
odbornej predná‰ky na rôzne témy. V prípade
pekného poãasia sa hrajú na na‰om detskom
ihrisku s dreven˘m domãekom, hojdaãkami,
‰mykºavkou a pieskoviskom. Piatkové veãery
boli doteraz venované len mamiãkám, ktoré
spolu piekli, varili, aranÏovali, vyrábali triãká a
rôzne doplnky do domácnosti. Minul˘ rok spolu
niekoºko mamiãiek absolvovalo tzv. Alfa kurz,
kde sa oboznámili so základmi kresÈanstva. Od
októbra tohto roku plánujeme piatky pre matky
preloÏiÈ na ‰tvrtok veãer od 20.00 do 22.00 hod.
Naìalej sa budeme stretávaÈ v kuchyni,
v tvoriv˘ch dielÀach a pri spoloãnom ‰túdiu.
Okrem toho chceme v piatok od 16.00 do 18.30
hod. otvoriÈ herÀu pre mamiãky s deÈmi, ktor˘m
viac vyhovuje podveãerné stretnutie.
Toto leto sme mali v klube niekoºko pracovn˘ch brigád, ktor˘ch sa zúãastnili nielen
mamiãky so svojimi deÈmi, ale aj ich manÏelia a
priatelia z obce. Pracovali sme na detskom
ihrisku a zároveÀ sme pripravovali nové priestory, v ktor˘ch budeme fungovaÈ uÏ túto jeseÀ.
Chcela by som touto cestou poìakovaÈ predov‰etk˘m t˘m, ktorí pri‰li pomôcÈ - odviedli
ste kus práce! ëakujeme aj za finanãnú pomoc
firme Kapp, obecnému úradu a osobn˘m darcom. Projekt sÈahovania do nov˘ch priestorov
sme mohli zrealizovaÈ aj vìaka podpore z fondu
Citibank, zaloÏeného v Komunitnej nadácii
Bratislava. Zakladateºom fondu je spoloãnosÈ
Citibank (Slovakia) a. s. ëakujeme!
Na záver mi e‰te dovoºte pozvaÈ do Korábu
v‰etky mamiãky a oteckov, ktorí sú na materskej
dovolenke a hºadajú v Bernolákove miesto, kde
by mohli so svojimi deÈmi uÏitoãne tráviÈ ãas.
Nebojte sa prísÈ, aj keì ste tu noví a nikoho
nepoznáte. V klube sa spoznáte a moÏno sa aj s
niek˘m spriatelíte. Te‰íme sa na vás!
Za klub mamiãiek Bc. Zuzana Kováãová
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Zo života škôl
Kto uãí v Materskej
‰kole v Bernolákove?
ÚÏasné Ïeny plné entuziazmu, trpezlivosti
a lásky k deÈom. A to nehovorím o ich kreativite
a zjavnom talente pracovaÈ s deÈmi. Nie v‰etko sa dá
totiÏ nauãiÈ, s nieãím sa musia ºudia narodiÈ.
Môj ‰tvorroãn˘ syn absolvoval prv˘ rok
v Materskej ‰kole v Bernolákove. Musím priznaÈ, Ïe
spoãiatku sa mi predstava dvadsiatich detí v triede ‰tátnej ‰kôlky príli‰ nepozdávala a uvaÏovala som nad
in˘mi rie‰eniami. Dnes musím skon‰tatovaÈ, Ïe tak úÏasnú
‰kôlku som si ani nevedela predstaviÈ. Nádherné prostredie
s neodmysliteºn˘m p.
Marcelom, skvelé pani
uãiteºky, mnoÏstvo aktivít, individuálna práca
s deÈmi a v˘borné
- alternatíva materskej ‰koly - v˘sledky.
starostlivosÈ o deti
Moje dieÈa urood 2 do 6 rokov
bilo za tento rok úÏasné
pokroky, kaÏd˘ deÀ sa
v Bratislave - Vajnoroch
te‰í do ‰kôlky a vidím,
/v prípade voºn˘ch miest
ako svoje pani uãiteºky
aj krátkodobá/
zboÏÀuje. A ja som
kapacita: 2 triedy po 7-8 detí nesmierne spokojná, Ïe
môj syn dostáva skvel˘
www.predskolacik.sk
základ a prípravu do
telefón: 0905 312 280
Ïivota.

Detské centrum
PRED·KOLÁâIK

SpievajÏe si, spievaj,
spevavé stvorenie...
radia nám prvé slová
známej piesne.
A my, ãlenky Ïenského spevokolu
spievame a te‰íme sa , keì sa nám darí.
Dnes má ná‰ spevokol, ktor˘ sme nazvali
“âeklisanky“, 26 ãleniek. Prv˘ rok
pôsobenia, pravidelné nácviky i viacero
vystúpení máme uÏ za sebou, preto by
sme radi spolu s vami pospomínali na
na‰e zaãiatky.
ZároveÀ t˘m odpovedám na otázky,
ako sme k organizovaniu pristupovali.
V roku 2006 sa mnohé teraj‰ie
ãlenky spevokolu a tieÏ predsedovia
spoloãensk˘ch organizácií obracali na
komisiu kultúry, aby sa ujala zaloÏenia
spevokolu.
Starosta obce Ing. ªubomír Poór
i vtedaj‰í prednosta JUDr. Stanislav Beãica podporovali na‰e snahy, preto sme
zaãali s náborom. Pomohla nám p. uã.
Bo‰ková, ktorá uÏ 25 rokov pracuje
v základnej umeleckej ‰kole, a má
najväã‰í prehºad o moÏnostiach. Základ
kolektívu tvorila spevácka skupina

Nedá mi nespomenúÈ ãerstv˘ záÏitok - Akadémiu
v kultúrnom dome, na ktorej som bola prv˘krát. Neverila som
vlastn˘m oãiam, aké veºkolepé podujatie sa dá aj v nízkorozpoãtov˘ch podmienkach vytvoriÈ. Obrovsk˘ kus práce na
choreografiách, úÏasn˘ch maskách a nápaditom programe
musel dojaÈ kaÏdého rodiãa. Bolo to nádherné.
T˘mto by som sa veºmi rada poìakovala v‰etk˘m, ktorí
v ‰kôlke pracujú a odvádzajú skvelú prácu. Vìaka, p. riaditeºka,
Ïe dokáÏete viesÈ ‰kôlku spôsobom, ktorému by sa mnohé, aj
súkromné ‰kôlky mohli uãiÈ. Zdá sa, Ïe filozofiou, ktorú prezentujete, „aby kaÏdé dieÈa bolo chápané ako jedineãná osobnosÈ
a cel˘ kolektív smeroval pedagogickú prácu vo svojej podstate
k tomu, aby deti ãas stráven˘ v materskej ‰kole preÏili zmysluplne, radostne a naplno “, aj skutoãne Ïijete, ão je v˘nimoãné.
Vìaka pani uãiteºkám – ‰peciálne Martu‰ke Hajzokovej
a Janke Hlubíkovej, ktoré majú vÏdy úsmev na tvári a svoj optimizmus kaÏd˘ deÀ prená‰ajú na na‰e deti. Skladám klobúk
a prajem veºa ìal‰ích úspechov.
Barbara Baloghová

zdruÏenia ZPOZ- ãlovek ãloveku, ku
ktor˘m sme získali ìal‰ie. Prvá zostava
bola nasledovná: J. Bo‰ková, L. Bo‰ková,
T. Vareãková, H. âernayová, K. Koporcová, K. Valãeková, A. Baìurová, H. Grebeãiová, E. Va‰icová, E. ·ticová, M.
Kováãová, A. Fi‰erová a M. Katulincová .
Zvolala som prvé stretnutie, kde sme sa
dohovorili, koho e‰te oslovíme. Po relácii
v obecnom rozhlase, listoch a telefonátoch som s pote‰ením kon‰tatovala, Ïe
na prvej skú‰ke 4. IX. 2006 sa k nám
pripojili ìal‰ie ãlenky. Dnes sú uÏ ãlenkami spevokolu aj p. A. Káãerová, M.
Kováãová, B. Poórová, E. Hekelová,
R. Cedulová, J. Vi‰váderová, H. Jurãová,
E. Piterová, M. ·ticová, V. âuká‰ová,
E. Bugoviãová, M.Biskupiãová, A. Bezáková. Starosta obce Ing.ªubomír Poór nás
podporil aj vydaním súhlasu, aby ãlenky
spevokolu boli prihlásené do ZU·, kde sa
nám zaãal venovaÈ skúsen˘ pedagóg,
vynikajúca speváãka a dirigentka p. uã.
Eugénia Sklenková. Na akordeóne nás od
zaãiatku sprevádza p. uã. Mgr. Zuzana
Marikoviãová.

ovocie. Prvé vystúpenie spevokolu bolo
uÏ v októbri – na DeÀ úcty k star‰ím.
Potom v r˘chlom slede nasledovali
ìal‰ie. Mikulá‰ske posedenie OZ Nádej,
vystúpenia na v˘roãn˘ch schôdzach
spoloãensk˘ch organizácií, vystúpenie na
Vianoãnom koncerte s pásmom kolied,
verejné koncerty a závereãn˘ koncert
ZU·, vystúpenie na DÀoch obce a v neposlednom rade úãasÈ na prehliadke záujmovej ãinnosti v Modre, kde sme získali
prvé ocenenie. Starosta obce odmenil
na‰e snaÏenie bielymi blúzkami, v ktor˘ch sme mohli vystúpiÈ na Vianoãnom
koncerte. V‰etci sa veºmi snaÏíme
a te‰íme sa na kaÏdé stretnutie. Uvítali by
sme, keì by sa do spevokolu prihlásilo
viac mlad‰ích Ïien a dievãat, aby bolo
ãím viac t˘ch, ktorí si váÏime tradície,
ktorí ºudové piesne uãíme svoje deti a
vnúãatá, aby aj ich Ïivot hudbou a
piesÀami skrásnel, aby sa hudba stala ich
du‰evnou potrebou. To v‰etko robíme pre
reprezentáciu obce a ‰koly na rôznych
vystúpeniach, v snahe pote‰iÈ seba i
na‰ich spoluobãanov.

Nad‰enie, zanietenie a ochota
v‰etk˘ch zainteresovan˘ch priniesli svoje

Terezia Vareãková
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Spoločenské rubrika

marec, máj, august
Prišli na svet

Bronislava Rajecová
Peter Luknár
Samuel Kalinay
Nella Heizerová
Denisa Miklo‰íková
Hana Bognárová

Juraj Sedlák
Zoja Múãková
Stella Faltejsek
Andrej Jambrich
Jakub Lukáã
Miriam Mi‰incová

Katarína Bognárová
Eva Bilická
Natália Tencerová
Nela Kolaroviãová
Petra Me‰ková
Ben Mcwilliam

VITAJTE MEDZI NAMI !

Svoje “áno” si povedali
Steven Saxonberg a Dana Jankoviãová
Tomá‰ Koporec a Silvia KrchÀavá
Pavol Lukáã a Zuzana Daxnerová
Andrej Slovák a Zuzana Kabe‰ová
Peter Páleník a Eva Pastuchová
Vladimír Jurãa a Erika Orbánová
Martin Komada a Iveta Záhorská
Radko Ka‰iar a Adriana Sene‰iová
Pavol Chalani a Katarína Polgárová
Luká‰ La‰‰ák a Kristína Vojaãková

Peter Balciar a Eva Nagyová
Samy Sublard a Katarína Suchá
Viktor Kaka‰ a Mgr Barbora Lenárdová
Ing. Miloslav Weizer a Mgr. Janka Klimová
Mgr. Michal Daubner a MUDr. Eva Macajová
Franti‰ek Jamri‰ka a Petra Ne‰tická
Andrej Foltín a Lucia ·korvagová
Hezy Mordehaev a Karolína Farka‰ová
Marcel Kaba a Daniela Ondru‰ková
Peter Kmotrik a Mariana Nezbedová

MLADOMANÎELOM PRAJEME VEªA LÁSKY, ZDRAVIA, ·ËASTIA, SPOKOJNÉHO SPOLUNAÎÍVANIA.

V˘znamného Ïivotného jubilea - 90rokov - sa v uplynul˘ch t˘ÏdÀoch doÏili na‰e
spoluobãianky

pani AlÏbeta Drusová, Etela Náprstková a Anna Jurãová.
Starosta obce a ãlenky zboru pre obãianske záleÏitosti im osobne zablahoÏelali.
Aj touto cestou Vám, milé jubilantky, prajeme do ìal‰ích rokov veºa zdravia a
pohody v kruhu svojich najbliÏ‰ích.

Poďakovanie

Spomienka

DÀa 25. 4. 2007 dotæklo statoãné srdce
a navÏdy nás opustil ná‰ drah˘ manÏel, otec a star˘ otec

ERIK BEZÚR
*8.1.1981
+ 28.8.2005

p. ·tefan Polgár
vo veku 79 rokov.

Spomienky dnes sú
ãerstvé ako v deÀ,
keì si nás opustil.

Touto cestou ìakujeme p. MUDr. Edite ·imkovej za jej príkladnú
a obetavú starostlivosÈ poãas cel˘ch 6 rokov trvajúcej ÈaÏkej
choroby ná‰ho drahého zosnulého. Od samého zaãiatku aÏ do
konca poskytovala neoceniteºnú starostlivosÈ, lekársku ãi ºudskú,
a svojimi dobr˘mi radami a nev‰ednou ochotou nám vÏdy v t˘ch
najÈaÏ‰ích chvíºach bola tou najlep‰ou oporou.
Milá pani doktorka, z celého srdca Vám patrí na‰e veºké
ëAKUJEME.
ManÏelka Oºga a syn ·tefan s rodinou.

ZároveÀ ìakujeme aj v‰etk˘m príbuzn˘m a známym, ktorí sa
zúãastnili pohrebného obradu a odprevadili ná‰ho drahého zosnulého na jeho poslednej ceste. ëakujeme za kvetinové dary.
Smútiaca rodina Polgárová

14

S láskou Ëa neprestajne nosia v srdciach
rodiãia, starí rodiãia a sestra Karin.

DÀa 25.8.2007 uplynul
rok, ão nás navÏdy
opustil ná‰ drah˘
manÏel, otec, dedko
a pradedko
p. Rudolf SRNKA.
Kto ste ho poznali,
spomínajte s nami.
ManÏelka, dcéry Marta
a Magda s rodinami

Naši
jubilanti
MÁJ
Leopold Maár
70
Emil Viktorín
75
Alexander Pivarãi
75
Anna Budovská
80
JÚN
Viera Jankoviãvá
70
Mária Saturyová
70
Franti‰ek Vojáãek
70
Ján Dulai
75
Mária Nagyová
75
Amália Kusá
80
Anna Polgárová
80
Ján Sabo
85
Anna Noskoviãová
85
JÚL
·tefan ·mihla
70
Emília Gajdo‰ová
70
Marta Kocková
70
Anna Kováãová
75
ªudovít Fehér
75
Viera ·tiglicová
75
ªudovít Fülöp
80
Anna Kollárová
85
August
Brigita Navarová
70
Eli‰ka Uhrová
70
Helena Rakická
70
Franti‰ek Beník
70
L˘dia Ga‰parová
70
Juraj Kurucz
75
Karol Kocka
75
Milan Stredansk˘
75
Valéria Horváthová
80
Helena Gálová
85
V·ETK¯M JUBILANTOM
SRDEâNE BLAHOÎELÁME!
V·ETK¯M JUBILANTOM
SRDEâNE
BLAHOÎELÁME!

Odišli na večný
odpočinok
AlÏbeta Slimáková
Gejza Szalay
ªudovít Jankoviã
Anna Kapustíková
Karol Tóth
Margita Záhorská
Matej Vanãík
Miroslav Brnick˘
Fridrich Kováã
Richard Kalivoda
·tefan Kováã
ªudovít Príkopsk˘
Eugen ·uhajda

89
86
76
75
74
63
63
60
56
33
59
59
68

âESË ICH PAMIATKE!
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Máme Ïatvu
I keì je Ïatva väã‰inou spojená s
kláskami obilia a letom, ktoré je uÏ zdá sa
za nami, jesenná Ïatva sa e‰te neskonãila.
V ponímaní mnoh˘ch Bernolákovãanov
ide najmä o vinohradnícku Ïatvu. Ukazuje
sa, Ïe v túto jeseÀ bude zaujímavá. Pokiaº
ide o poãet tepl˘ch dní, bolo leto pre
vinohrady vydarené. Av‰ak niekoºko
búrkov˘ch ºadovcov narobilo na viniãi
riadnu ‰arapatu. Veru neraz sa vinohradníci naháÀali urobiÈ r˘chlo postrek, aby e‰te
zachránili, ão sa dá. Mnohí dnes kon‰tatujú, Ïe zachránili len zlomok toho, ão sa
ukazovalo zaãiatkom leta pred spomínan˘mi búrkami. Vinohradnícka Ïatva je pre
mnoh˘ch priam duchovn˘m rituálom. S
prírodou spojen˘ ãlovek si pri nej spomenie na v‰etko, ão s dopracovaním sa k
úrode a jej zberu súvisí. Spomenie na to,
ako viniã sadil jeho dedo a on, mal˘
vnúãik, mu pri tom pomáhal. Alebo ho od
vysadenia ‰tepu, cez chránenie pred
slnkom, vedenie na drôt, strihanie, aÏ po
dne‰n˘ krásne urasten˘ viniã so zdrav˘m

drevom a bohatou úrodou vypestoval sám.
Keì zasadíte ‰tep, e‰te neviete presne, ako
sa chytí, ãi je naozaj zdrav˘, ãi bude pekne
rásÈ. Preto mu venujete zv˘‰enú
starostlivosÈ. Tak ako s dieÈaÈom. Ak ãlovek
chce, aby bolo pekné, zdravé, múdre,
úspe‰né a dobré, urobí pre to v‰etko.
StarostlivosÈ pokraãuje rokmi.
Vo
vinohrade strihaním, viazaním, postrekovaním, v Ïivote ãloveka kaÏdodenn˘m
venovaním sa dieÈaÈu, jeho v˘chove,
vedením k poznávaniu, vzdelaniu...
Kolobehy v prírode a v Ïivote majú veºa
spoloãného.
Poãas vinohradníckej Ïatvy zaãína
‰kolsk˘ rok. Prichádzajú kaÏdodenné
starosti, pravidelné denné vychovávanie
detí k získavaniu vedomostí, k poznaniu,
vzdelaniu. ·kolská Ïatva po desiatich mesiacoch ukáÏe, ako sme sa starali. Na‰e deti
sú citliví, z lásky na svet privedení
tvorãekovia. Aká „úroda“ z na‰ej
starostlivosti z nich bude? Viem, ãasto pri
dennom náhlení, povinnostiach v práci sa
ÈaÏko dá v‰etko stihnúÈ a rie‰iÈ. V ãom je
ale na‰a priorita? Práca? Dom? Záhrada?
Peniaze? Deti? Asi nikto z nás netúÏi po
tom, aby raz zistil, Ïe má síce peknú prácu,

POëAKOVANIE

Oznamy / Inzercia
POëAKOVANIE
VáÏení obãania, dovoºte mi , aby som sa
touto cestou poìakoval za ‰ºachetn˘, vysoko
humánny ãin na‰im obãanom, manÏelom p.
Anne a Milanovi Stredansk˘m, b˘vajúcim na
Tajovského ulici ã. 23 v Bernolákove.
DÀa 19. júna v rann˘ch hodinách cestou
k autobusu som stratil väã‰í obnos peÀazí.
Stratu som zistil aÏ v Bratislave. Vrátil som sa
a skutok som ohlásil na obecnom úrade so
ÏiadosÈou vyzvaÈ rozhlasom nálezcu vrátiÈ
peniaze s prísºubom vysokej odmeny. Na
v˘zvu ihneì reagovali manÏelia Anna a Milan
Stredanskí a ohlásili nález pánovi starostovi.
Nestáva sa ãasto, je to skôr vzácna v˘nimka,
aby takto reagoval nálezca. Preto si vysoko
váÏim, Ïe Ïijú medzi nami aj obãania,pre
ktor˘ch mravné a ºudské hodnoty znamenajú
viac ako uÏívanie nájden˘ch cudzích peÀazí.
Vyzdvihujem aj tú skutoãnosÈ, Ïe za Ïiadnych
okolností nechceli odo mÀa prijaÈ sºúbenú
peÀaÏnú odmenu. Preto im opätovne veºmi
ìakujem, nesmierne si ich váÏim a ich ãin
t˘mto spôsobom zverejÀujem.
Rastislav Str˘ãek
Aj starosta obce vyslovuje manÏelom
Stredansk˘m poìakovanie za tento humánny
ãin.ZaslúÏia si úctu a uznanie za statoãnosÈ a
‰ºachetné konanie.

pekn˘ dom, krásnu záhradu a z nej bohatú
úrodu, veºa peÀazí, ale jeho dieÈa.....
Sme v práci takmer cel˘ deÀ a deti sú
v ‰kole.... ? Je na mieste si pripomenúÈ, Ïe
aj ‰kola nám veºa pomáha s v˘chovou
dieÈaÈa. A to je dôvod na uÏ‰iu spoluprácu
s uãiteºom a ‰kolou vôbec. Je ideálne, ak je
o dieÈa postarané po cel˘ ãas, k˘m sa mu
nemôÏe venovaÈ rodiã. ·kola má v tomto
smere rôzne moÏnosti. Vytvára priestor od
umeleck˘ch cez ‰portové, turistické, aÏ po
jazykové a iné vzdelávacie aktivity. Veºa
jej pri tom pomáha obec. Okrem iného
‰kolsk˘m autobusom a spolupracuje so
‰kolou poãas celého roka aj ìal‰ími aktivitami. Asi by bolo vhodné uÏ na zaãiatku
‰kolského roka si so ‰kolou dohodnúÈ
pravidlá pre Ïivot na‰ich detí v ‰kole, aby
okrem iného rodiãovi ubudlo viacero
stresov a nedorozumení.
SkúsenosÈ ukazuje, Ïe vo vinohrade v búrkach i v neãase je vÏdy moÏné urobiÈ
nieão na záchranu a dosiahnutie dobrej
úrody, aby Ïatva bola príjemná a mali sme
z úrody radosÈ. Urobme podobne vãas a
v‰etko pre deti...
Alena Melichárková

Touto cestou si dovoºujem vysloviÈ
poìakovanie t˘m obãanom, ktorí podporujú na‰u obecnú kniÏnicu formou
kniÏn˘ch ãi vecn˘ch darov.
Z mnoh˘ch spomeniem napríklad
pani Kockovú, MUDr. Katarínu Bánsku,
p. Dobroviãovú, p. Jursu, p. Hanica.....
V‰etk˘m – i t˘m, ktor˘ch meno som
nespomenula - vyslovujem srdeãné
ëAKUJEM .

Z dôvodu rozsiahlej rekon‰trukcie ná‰ho rodinného
domu hºadáme na obdobie
marec - september prenájom
men‰ieho rodinného domu
v Bernolákove.
BliÏ‰ie informácie vo veãern˘ch
hodinách
a cez víkend na adrese:
Po‰tová 36, Bernolákovo

Andrea Grebeãiová
pracovníãka kniÏnice

t.ã. 4599 41 82

Futbalov˘ klub „Baliston Bernolákovo dáva do pozornosti futbalov˘m priaznivcom rozpis jednotliv˘ch futbalov˘ch zápasov
III. ligy - A. muÏstvo
Kolo

Dátum

Hodina

Domáci

Hostia

V˘sledok

1. 12.8.
2. 19.8.
3. 26.8.
4.
2.9.
5.
9.9.
6. 16.9.
7. 23.9.
8. 30.9.
9. 7.10.
10. 14.10.
11. 21.10.
12. 28.10.
13. 4.11.

17.00
17.00
17.00
16.30
16.30
16.30
16.00
16.00
15.30
15.30
15.00
14.00
13.30

Bernolákovo
Bernolákovo
Dun. LuÏná
Bernolákovo
PetrÏalka
Bernolákovo
Grinava
Bernolákovo
Stupava
Bernolákovo
Lamaã
Bernolákovo
Svät˘ Jur

Jablonec
Blatné
Bernolákovo
âunovo
Bernolákovo
Malacky
Bernolákovo
Trnávka
Bernolákovo
RuÏinov
Bernolákovo
Lozorno
Bernolákovo

0:1
0:1
5:0
3:2
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j v tomto ãísle pokraãujeme v reprodukcii ãlánkov pani Zdenky âaãanej,
v ktor˘ch zhrnula dejiny obce Bernolákovo.

A

V minulom ãísle ste sa dozvedeli, Ïe história
na‰ej obce je veºmi bohatá. O v˘znamnom
postavení âeklísa v dávnych dobách svedãí
aj fakt, Ïe sa spomína v rôznych Ïánroch
ºudovej slovesnosti.
V obecnej kronike si môÏeme preãítaÈ:
„Medzi skromn˘mi pozostatkami hradu,
kedysi veºkopansk˘m sídlom a mocnou
pevnosÈou pasie dnes bos˘ slovensk˘ pasáãik
sliepky a husi a pritom si veselo nôti ãeklísku
ºudovú pesniãku:“

ho deva poãúva, myslí iba na svojho milého.
Zrazu vidí, Ïe tá jeho hviezda sa rúti z nebies
do hæbky. Vtedy Turek posledn˘krát vyslovil
meno devy. Jeho srdce zasiahnuté ‰ípom
Máriinho snúbenca prestalo biÈ.
V povesti o ãeklískej krásnej Helene sa
znova ocitneme v období, keì bolo Slovensko plienené Turkami. Múdra a krásna hradná pani Helena chcela zachrániÈ ãeklísky
hrad pred spusto‰ením. Neobyãajnou milotou okúzlila tureckého veºkovezíra a sama sa
rozhodla zobraÈ spravodlivosÈ do svojich rúk.
Nevítaného hosÈa ponúkla lahodn˘m ãerven˘m vínom. Tento rozhovor s paÀou hradu
a dobré víno veºkovezíra oãarili natoºko, Ïe
zabudol na v‰etky Alahove zákony. To sa mu

Postupne organizovala celú akciu tak, aby
hrad vybuchol presne o polnoci. Predt˘m
opustili tajnou chodbou hrad Ïeny a deti a
zobrali so sebou v‰etky zásoby. O pol
dvanástej odchádzajú i posledné stráÏe,
ktoré oklamali nepriateºa t˘m, Ïe nechali
ãiapky na nízkej palici, aby si Turci mysleli,
Ïe sa neustále modlia. O tri‰tvrte na dvanásÈ
veliteºka, brtník a pu‰kár zapálili ‰núry a
odi‰li tajnou chodbou. Stra‰n˘ v˘buch
rozmetal hrad po ‰irokom okolí. Tureck˘ beg
Ïalostil za krásnou veliteºkou a nádhern˘m
hradom. Brtník spolu s pu‰károm padli pri
Ivanke do tureckého zajatia. Svojou ºsÈou
e‰te vyrobili veºa tak˘ch „ãeklískych sviec“,
ktoré niãili turecké vojsko. Keì sa skonãilo
turecké pusto‰enie, „ãeklíske sviece“ uÏ

âo vieme o Bernolákove 2
Pod ãeklískym zámkem
veºká huboãina,
padol do nej ‰uhaj
s ãiernyma oãima.
A keì sa on topil,
na chlapcu zavolal,
kamarádzi moji,
uÏ sem se vám skoval.
UÏ sem se vám skoval
do tej huboãiny
bo sem si nev‰imnul
chudobnej dievãiny.
Z povestí o ãeklískom hrade som v skrátenej
podobe vybrala tieto ‰tyri:
V období tureckej poroby prepadol ãeklísky hrad mlad˘ pa‰a Kujan, ktor˘ sídlil na
hlohoveckom hrade. Z âeklísa odviedol krásnu Máriu – snúbenicu slovenského veºmoÏa
zo Svätého Jura. Prenasledoval ju svojou
láskou, veril, Ïe ju ãasom obmäkãí, no ona
bola verná svojmu snúbencovi. Kujan mladú
devu presviedãa o svojej láske, ukazuje jej
pri tom svoju ‰Èastnú hviezdu, ktorá ho sem
doviedla z v˘chodu. Sºubuje, Ïe bude Máriu
milovaÈ, k˘m bude ÏiariÈ jeho hviezda. Hoci

stalo osudn˘m. Hradná pani mu od‰vihla
hlavu a spolu s cel˘m osadenstvom hradu
odi‰la podzemnou chodbou na svätojursk˘
hrad. Nepriateºa chcela oklamaÈ t˘m, Ïe
koÀom dala naopak podkovy. Vojaci, ktorí
potom hrad dobyli, boli zmätení opaãn˘mi
stopami a v bezmocnosti a zlosti hrad
vypálili.
O opaãnom zm˘‰ºaní hradnej panej sa
dozvedáme v povesti J. Domastu âeklíske
sviece. V tomto ãase slúÏil na hrade brtník z
Modry a pu‰kár od Trenãína. Múdra a odváÏna pani hradu Elena sa rozhodla, Ïe Turkom
svoje sídlo nevydá. Hasan beg, ktor˘ hrad
okupoval, v‰ak veril, Ïe hrad i jeho veliteºka
– vdovica Elena -budú jeho. K˘m on sníval o
takomto peknom dni, hradná pani spolu s
brtníkom a pu‰károm vymysleli skvel˘ plán.
Keì sa blíÏila búrka a nad hradom sa
zmrákalo, Turci chceli zaútoãiÈ. Vtedy
zbadali v kaÏdom okne veºkú sviecu. Beg
Hasan vedel, Ïe horiace sviece vraj ochraÀujú pred búrkou. Nechcel preto poru‰iÈ tento
obradn˘ rituál. Mal hrad pod dozorom, lebo
jeho ‰tyria vojaci z najvy‰‰ích stromov sledovali, ão sa deje na hrade. DáÏì bubnoval
po celtovine, hromy a blesky uspávali tureck˘ch vojakov. âeklíska pani v‰ak nespala.

Redakčná rada informuje

nevybuchovali, ale údajne v rozvalinách
ãeklískeho hradu akoby sa neustále mihotalo
svetlo svieãky.
Posledná povesÈ nás zavedie k spustnut˘m múrom ãeklískeho „ºaliového hradu“.
Vtedy, keì z pevnosti zostali iba opustené
múry, i‰la stará Ïeniãka Burgoviãová praÈ ‰aty
na âiernu vodu pri âeklísi. Keì sa ustatá vracala domov, oprela si no‰u o zrúcaniny a
odpoãívala. Zrazu sa pred Àou zatriasla a
roztvorila zem a v jame sa objavilo dvanásÈ
sudov. V nich boli po povrch poukladané
zlaté a strieborné peniaze a na jednom sedel
kohút. Starká sa preÏehnala a r˘chle si zo
sudov nabrala zlat˘ch i strieborn˘ch peÀazí.
·Èastná sa pobrala domov. Keì sa jej v noci
zjavili pod oknom dvaja páni, ktorí mali na
nohách kopytá a volali ju tancovaÈ, vedela,
ão ju ãaká za spoloãnosÈ. Zo strachu sa
vybrala ku kÀazovi, aby jej poradil. Ten jej
povedal, aby polovicu peÀazí dala na kostol
a druhú polovicu aby si nechala pre seba. No
k˘m sa neminuli posledné peniaze, noãné
náv‰tevy sa opakovali.

(pokraãovanie v budúcom ãísle)

Vzhºadom na technické problémy, ktoré sa môÏu vyskytnúÈ pri vydávaní a tlaãi
ãasopisu Bernolák, je moÏné, Ïe niektoré uverejnené ãlánky sú neaktuálne
v dÀoch distribúcie ãasopisu.

Redakãná rada prosí svojich prispievateºov, ktorí ãlánky do Bernoláka pí‰u na poãítaãi, aby svoj príspevok odovzdali i v elektronickej forme – na diskete súbory editora
Microsoft Word (*.doc), ãím umoÏnia r˘chlej‰ie spracovanie a t˘m i skor‰ie vydanie Bernoláka. Svoje príspevky môÏete zasielaÈ i elektronickou po‰tou na adresu:
casopis@bernolakovo.sk a tieÏ písomne do schránky umiestenej v zádverí KD. Za
zapoÏiãanie diskiet vopred ìakujeme.

Redakãná rada Ïiada svojich prispievateºov, aby
príspevky odovzdali do dátumu uzávierky. V prípade
veºkého mnoÏstva materiálu si redakãná rada
vyhradzuje právo na skrátenie, prípadne presunutie
ãlánku do ìal‰ieho ãísla. Za pochopenie ìakujeme.
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