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SEPTEMBER/2009
RoČník XV.

Obec Bernolákovo patrí medzi obce,
ktoré mali svoj erb už v prvej polovici
17. storočia. Vychádzal z erbovej
pečate. Ide o erb historický, ktorý bol
spolu s vlajkou obce, a pečaťou prijatý
a zaregistrovaný na ministerstve vnútra
29.4.1998, a používa sa najmä v
administratívnom styku. Obecná vlajka
sa využíva na označenie obecného

Pripomíname si nimi nielen históriu
obce, osobnosti, ktoré jej históriu tvorili, ale aj symbolom, ktoré vznikali
v tomto historickom období. V rámci
spomínaného výročia prvej písomnej
zmienky o obci Bernolákovo sa dňa
25.októbra 2009 na sv. omši
v rímskokatolíckom kostole

Požehnanie
obecných
symbolov
25.10.2009
úradu, pri rokovaniach obce a
slávnostných príležitostiach obecného charakteru. Štandarda starostu obce je symbolom pri slávnostných príležitostiach obce a pri prijatiach významných osobností politického,
kultúrneho a spoločenského života,
na ktorých je prítomný starosta obce.
V tomto roku si naša obec pripomína
historické 800-sté výročie prvej písomnej zmienky o obci Bernolákovo,
v rámci ktorého sa konajú rôzne
kultúrne, športové a spoločenské akcie.

sv. Štefana o 10.00 hodine uskutoční požehnanie symbolov obce vlajky, obecného erbu, obecnej
pečate a štandardy starostu obce.
Na sv. omši bude prítomný predseda
heraldickej komisie Ministerstva vnútra
SR, ktorý obecné symboly pred
požehnaním predstaví.
OcÚ

Kto bol Ondrej II.
,,Píše sa rok 1209, v Uhorsku vládne kráľ Ondrej II. Ten z vôle svojej rozhodne takto:
„Panstvo Jengurg spolu s dedinou prezývanou Ceki, ale i dedinami Joan, Casteilan a Ybrehart dostane
do svojho vlastníctva správca pivníc Šebeš. ,,
Týmto aktom sa naša obec dostáva do histórie. Šebeš sa stáva zakladateľom grófskeho rodu
z Pezinka a Svätého Jura. Dedina Ceki prináleží do panstva Svätojurského a stáva sa strategickým
miestom na brehu rieky Čierna voda.
Kto bol Ondrej II?
Ondrej II. / maď. II. András alebo II. Endre /, druhorodený syn uhorského kráľa Bella III. a antiochijskej
kňažnej Anny Chatillonskej, sa narodil asi v roku 1177. Dňa 29. mája 1205 ho v Stoličnom Belehrade
(dnes Székesfehérvár, Maďarsko) kaločský arcibiskup korunoval za uhorského kráľa. Na trón nastúpil
po náhlej smrti svojho brata Imricha a následne jeho syna, maloletého Ladislava III. Vládol až do roku
1235.
Mal dobrodružnú povahu. Počas dvadsiatich rokov vlády sa mnohokrát vypravil na čele vojska za
hranice svojho kráľovstva. Roku 1217 sa dokonca zúčastnil na 4.križiackej výprave. Tam aj získal prídomok Jeruzalemský. Časté vojenské výpravy ho však stáli veľa peňazí.
Aby ich získal, začal rozdávať kráľovské majetky.
(dokončenie na str. 2)

K pamätnej pohľadnici
s mincou Ondreja II
(predajný suvenír vydaný pri príležitosti 800 rokov prvej písomnej
zmienky o Bernolákove)
Naša obec pri príležitosti 800 rokov prvej
písomnej zmienky vydala pamätnú
pohľadnicu s motívmi najzaujímavejších
miest v Bernolákove. Replika mince
vydaná našou obcou je vyhotovená presne
podľa originálu u súkromného minciara
v Jablonci nad Nisou, každý kus je ručne
oklopovaný podľa stredovekého manuálu.
Na titulnej strane je motív Esterházyho
kaštieľa a v pohľadnici je osadená
strieborná replika nižšie opísaného
denára Ondreja II. Ide o pekný, zaujímavý
a hodnotný upomienkový a zberateľský
predmet z dielne fotografa a zberateľa
Ivana T. Zemana. Zmyslom vydania
pohľadnice bolo pripomenúť, že my žijeme
a bývame na týchto historických miestach
v kontinuite s dejmi, ktoré sa tu udiali.
A tak, ako sa dnes my nostalgicky dívame
na pekné pohľadnice a obrázky povedzme
sto rokov staré a porovnávame ich so
súčasným stavom, tak aj naši vnuci budú
nostalgicky spomínať pri pekných veciach
vytvorených nami. Naviac je to aj hodnotný zberateľský predmet pre zberateľov
pohľadníc aj mincí.
O denári:
strieborný denár Ondreja II.
averz- kráľ zabíja pantera
reverz-dvojkríž vo venci z rastlín
váha cca: 1,836 g
zberateľská hodnota odhadom 183,- €
Pohľadnicu si možno zakúpiť na
obecnom úrade za 2,- €.

NAŠI ŠKOLÁCI Pre berNOLÁKOvO

Ako si predstavujeme Bernolákovo o 20 rokov
Za 20 rokov sa Bernolákovo tak rozrastie, že z neho
vznikne mesto. Budú sa stavať také vysoké bytovky,
že z nich bude mrakodrap.Chceme, aby tu bolo viacej
parkov pre deti, luxusné školy, nemocnica, viac
lekární, kino, divadlo, múzeum, galéria a knižnice.
Ale predsa tu niečo podstatné chýba - plavárne a
kúpaliská!

Keďže bude Bernolákovo mestom, nemalu by tu
chýbať ani nákupné stredisko. Preprava by bola
rozšírená. Po Bernolákove by jazdili trolejbusy a električky.V škole sa bude všetko vyučovať už len pomocou počítačov. Deti už nebudú písať perami, ale
na klávesniciach.
Vlastne celé Bernolákovo by bolo úplne iné.

Našej obci želáme
veľa šikovných ľudí,
detí, veľa dobrých
nápadov a projektov
a ďalších minimálne
800 rokov existencie.
redaktori časopisu
Myškoláčik

Príspevky sú prevzaté zo školského časopisu ZŠ Komenského v Bernolákove ,, Myškoláčik,,Bernolákovo v budúcnosti očami detí.

dokončenie z titulnej strany
Ako hovorí stará kronika: ,,Zmeniac zriadenie po všetky časy
kráľovstva nášho až dosiaľ od starodávna nepretržite
zachovávané, začali sme udeľovať hrady, župy a iné dôchodky bohatého Uhorska našim barónom a vojakom - šľachticom."
Takáto politika sa napokon nevyplatila, lebo šľachta získala
veľkú moc a oslabila tak pozíciu kráľa. Napokon ho prinútila
v apríli roku 1222 vydať povestnú Zlatú bulu, ktorá ustanovovala
najdôležitejšie šľachtické práva a slobody:
1. Právo osobnej slobody, ktoré zaručovalo šľachticovi imunitu,
čo znamenalo, že bez súdneho predvolania alebo rozsudku nesmel byť žiadny šľachtic zatknutý, okrem výnimky pri vražde a
podobných hrdelných činoch.
2. Šľachtic bol podriadený iba korunnému kráľovi a nikomu
inému.
3. Šľachta bola oslobodená od poddanských povinností
a dávok, takže si mohla slobodne užívať svoje majetky a práva.
4. Šľachta mala právo na odpor proti kráľovi v prípade, ak boli
kráľom porušené šľachtické práva.
Nariadenia Ondreja II. v Zlatej bule boli stále potvrdzované
a šľachta si svoje práva ubránila až do 19. storočia. Meno tohto
panovníka, ktoré sa viaže k Bernolákovu, sa spomína vo všetkých
významnejších historických dokumentoch, ktoré podávajú dosť
rozsiahly obraz o vládnutí Ondreja II. vo vtedajšom veľkom
Uhorsku.
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Kniha ,,Bernolákovo 1209-2009, Dejiny obce,,
Cena : obyvatelia Bernolákova 5,- € , ostatní 10,- €
DVD – dokumentárny film ,,Bernolákovo 800 rokov,,
Cena: 4,- €
DVD – krátený záznam slávnostného galapredstavenia
uskutočneného 13.6.2009 pri príležitosti 800 rokov
prvej písomnej zmienky o obci
Cena: 4,- €
Pamätná pohľadnica so
striebornou mincou
vydaná pri príležitosti
800 rokov prvej
písomnej zmienky
o Bernolákove
Cena: 2,- €

Všetky pamätné predmety si môžete
zakúpiť na obecnom úrade v stránkových
dňoch.

Voľby do vyšších územných celkov

Starosta obce

hLáSENIE dOMácIch ZABíjAčIEK
na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Senec
Podľa zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti o zabíjaní zvierat pre súkromnú
domácu spotrebu hovädzí dobytok a ošípané možno zabíjať u chovateľa na súkromnú domácu
spotrebu, ak
a/ bolo zabíjanie zvierat nahlásené príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej
správe aspoň jeden pracovný deň vopred,
b/ boli dodržané požiadavky na ochranu zvierat v čase zabíjania,
c/ boli dodržané požiadavky na sústreďovanie a neškodné odstránenie živočíšnych vedľajších
produktov podľa osobitného predpisu,
d/ boli dodržané požiadavky vyšetrenia na povinnú spongiformnú encefalopatiu /BSE/ podľa
osobitného predpisu , ak ide o hovädzí dobytok,
e/ boli dodržané požiadavky na vyšetrenie trichinely podľa osobitného predpisu, ak ide o ošípané.
Nahlasovanie domácich zabíjačiek na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu
v Senci je povinné podľa horeuvedeného zákona
telefonicky: 02/45926212, faxom: 02/45926211, mailom: rvssco@svssr.sk

Tlačivá na nahlasovanie domácich zabíjačiek je možné vyzdvihnúť na obecnom úrade
na ref. ŽP.

Zmena
stránkových hodín
na obecnom úrade
Obecný úrad v Bernolákove pripravuje
zmenu stránkových hodín na obecnom úrade
od 1. januára 2010.
Navrhovaná zmena:
Pondelok 8.00 - 12.00 13.00 – 18.00
Utorok
Zatvorené
Streda
7.30 - 12.00 13.00 – 16.00
Štvrtok Nestránkový deň
Piatok
7.30 - 12.00
Veríme, že návštevníci obecného úradu
navrhovanú zmenu ocenia pozitívnym ohlasom.

Návrhy na ocenenie
V júnovom čísle časopisu Bernolák bolo uverejnené oznámenie o predkladaní návrhov na verejné uznania obce, ktoré môžu v súlade so VZN
obce č.4/2009 predkladať poslanci obecného zastupiteľstva, občania obce, politické strany,
občianske združenia a iné právnické osoby pôsobiace v obci. Termín na predloženie návrhov sa
predlžuje do 31.októbra 2009.
Pri predložení písomných návrhov je treba uviesť :
meno, priezvisko, akademické tituly navrhovaného, stručné zdôvodnenie a návrh, o aké ocenenie ide. Návrh sa predkladá starostovi obce na
adresu: Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27
Bernolákovo. Všeobecne záväzné nariadenie je
uverejnené na stránke obce www.bernolakovo.sk.

Úprava koryta toku
čiernej vody
V auguste sa úspešne zrealizovala úprava
koryta Čiernej vody v jej dolnom toku v dĺžke
cca 1000 m až po kataster Novej Dedinky.
Táto úprava sa uskutočnila v zmysle projektu
„Protipovodňová ochrana k. ú. Bernolákovo
– II. etapa, na ktorý sa obci rozhodnutím
Ministerstva ŽP SR podarilo z Environfondu
získať dotáciu vo výške 35.451,- €, pričom
obec bola povinná uhradiť z celkových nákladov na úpravu toku 5 %, t.j. 1772,55 €.
Úprava koryta, výkop sedimentov, odstránenie padnutých pňov a biomasy, úprava brehov s ich svahovaním tak zabezpečili nielen
výrazne lepšiu prietočnosť toku, ale prispeli
k celkovému aquatickému oživeniu v danej
lokalite.
Touto etapou sa nadviazalo na predchádzajúce úpravy toku v minulých rokoch
a podarilo sa tak dokončiť súvislý upravený
úsek Čiernej vody od konca Záhradnej ulice
až po kataster Novej Dedinky v dĺžke cca
6500 m.
ŽP OcÚ

!!! UPOZORNENIE !!!

SEPAROVANÝ ZBER
V minulom čísle sme uverejnili zmeny
týkajúce sa separovaného zberu v obci,
ktorý zabezpečuje firma EKOLO Senec.
Nakoľko stále u viacerých občanov
pretrvávajú nezrovnalosti s tým, čo
do vriec môže ísť a čo nie, znovu uverejňujeme zoznam odpadov,
ktoré sa do vriec môžu ukladať.
MOdRé VREcIA
– PET fľaše ako malinovky, minerálky,
rôzne sýtené nápoje/pozor, výnimku
tvoria plastové fľaše od piva, ktoré sa
nemôžu do vriec ukladať!/.
PET fľaše je potrebné dávať do vriec
bez vrchnáčikov.
Ukladaním stlačených fliaš
sa zvýši kapacita vriec.
PRIEhľAdNé VREcIA
– neznečistené igelitové tašky,
neznečistené mikroténové vrecká a
igelitové fólie. Z papierového odpadu
sa môžu ukladať len neznečistené
kartónové obaly /pozor, nie tetrapackové obaly ako napr. obaly z džúsov,
mlieka atď/, neznečistené noviny,
časopisy a knihy.
Pri modrých aj priehľadných vreciach
je potrebné využívať kapacitu vriec
a zbytočne nevykladať takmer prázdne
vrecia. Vrecia je potrebné zaväzovať.
Ďakujeme za porozumenie.
ŽP OcÚ
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Dňa 14. novembra 2009 opätovne pristúpime k voľbám. Tentoraz to budú voľby do
Bratislavského samosprávneho kraja, do ktorého budeme voliť predsedu a poslancov.
V Bratislavskom samosprávnom kraji bola obec v rámci okresu Senec zaradená do volebného
obvodu číslo XVII. Patria sem obce Bernolákovo, chorvátsky Grob, Ivanka pri dunaji
a Malinovo. V tomto volebnom obvode sa bude voliť jeden poslanec. Bude len na nás,
voličoch, akého kandidáta si zvolíme, ktobude uvedené obce zastupovať v novom štvorročnom volebnom období v samospráve Bratislavského kraja.
Volebné okrsky a volebné miestnosti v obci sú určené nasledovne.
1. do územia 1. volebného okrsku patria ulice:
Bernolákova, Budovateľská, Bottova, Clementisova, Družstevná, Dukelská, Fándlyho,
Gróbska, Gaštanová alej, Horný dvor, Chalupkova, Jesenského, Kaštieľ, Komenského,
Kukučínova, Orechová, Plemenárska, Pribinova, Sacky, Sládkovičova, Strojárenská,
Svätoplukova, Školská, Tajovského, Viničná.
Volebná miestnosť : Dom služieb, Viničná ul. č. 2, Bernolákovo, t.č. 45993 211
2. do územia 2. volebného okrsku patria ulice:
Kollárova, Krátka, Mostová, Okružná, Poľná, Poľovnícka, Potočná, Slaná, Stredná, Staničná,
Trnavská od č. 89-199, 112-206,Vŕšky, Záhradná, Železničná.
Volebná miestnosť: Obecný úrad, Hlavná č. 111, Bernolákovo, t.č. 45993 920
3. do územia 3. volebného okrsku patria ulice:
Hlavná, Hlinkova, Hviezdoslavova, Kalinčiakova, Kvetná, Lekárenská, Nálepkova, Národného
oslobodenia, Poštová, Priemyselná, Senecká cesta, Štúrova.
Volebná miestnosť: Kultúrny dom, Hlavná č. 107, Bernolákovo, t.č. 45993 922
4. do územia 4. volebného okrsku patria ulice:
Agátová, Borovicová, Broskyňová, Brusnicová, Buková, Čerešňová, Čučoriedková, Dubová,
Dunajská, Hlboká, Hrušková, Jabloňová, Jelšová, Lipová, Lesná, Lúčna, Malinová,
Marhuľová, Mierová, Nevädzová, Obilná, Púpavová, Rezedová, Riečna, Sadová, Slivková,
Smreková, Šalviová, Šípková, Tabaková, Topoľový rad, Trnavská č. 1-87, 2-110, Trnková,
Višňová
Volebná miestnosť: Detský domov, Trnavská 62, Bernolákovo t.č. 0908591959
(platí len v deň volieb)

INfOrmÁCIe ObeCNéhO úrAdu

§ Pod lupou §
Vážení občania, opäť sa vám prihováram po krátkej odmlke.
Chcem vás týmto upozorniť na
blížiaci sa jesenný čas a s tým
spojené práce v záhrade.
Podaktorí občania ešte stále
porušujú platné Všeobecne
záväzné nariadenie č. 3/2008
o verejnom poriadku, v ktorom je
výslovne zakázané pálenie
odpadu. Chcem vás upozorniť, že
príslušníci obecnej polície pri prejednávaní priestupku môžu na
mieste udeliť blokovú pokutu do
výšky 33 €.
V najbližšom čase sa spustí toľko
očakávaná služba chránenia
majetku fyzických a právnických
osôb prostredníctvom pultu centralizovanej ochrany (PCO). Pre
tých, ktorí ešte nezachytili túto
informáciu, zopakujem, čím sa
služba zaoberá:

Obecná polícia Bernolákovo
vyhlasuje prieskum na záujem
o službu pripojenia k pultu
centralizovanej ochrany
(ďalej len PcO)
Je všeobecne známe, že jedným
z následkov hospodárskej krízy
môže byť aj zvýšená kriminalita.
Jej formy sú rôzne. Jednou z nich
je majetková. Obecná polícia
pripravuje pre občanov Bernolákova službu, a to ochranu
majetku fyzických a právnických
osôb. Služba je podmienená
pripojením na PCO. Samozrejmosťou je, že každý záujemca
o takúto službu musí mať namontované elektronické zariadenie,
ktoré nebude zo strany obecnej
polície súčasťou dodávky. Obecná polícia bude sprostredkovávať
napojenia, na základe záväznej
objednávky na PCO, a to prostredníctvom servisnej organizácie.

čo je služba PcO
Služba prostredníctvom PCO je
chránenie majetku občanov –
v tomto prípade bytu, domu,
priestorov na podnikanie – formou elektronického pripojenia na
zariadenie, ktoré vie identifikovať,
z ktorého objektu došlo k hláseniu o narušení. Pracovník túto
správu vyhodnotí a následne ju
odovzdá hliadke obecnej polície,
ktorá ju preverí. V podmienkach
Bernolákova by to nemalo presiahnuť čas dlhší ako 3 minúty.

ktoré bude znášať klient touto
službou, sú nasledovné:

1) Zriaďovací poplatok - jednorazový
a) byt ................................ 33 €
b) rodinný dom ..............100 €
c) priestory
na podnikanie ...........165 €
2) Mesačný poplatok
d) byt ..............
........... 16 €
e) rodinný dom .............. 26 €
f) priestory
na podnikanie ........... 36 €
Samozrejmosťou je, že uvedené
Aké náklady občanov budú poplatky sú maximálne a budú
mesačne na túto službu
závislé od počtu záujemcov
Ako bolo už spomenuté na za- o túto službu.
čiatku článku, každý záujemca
musí mať už namontované za- Kde je možné poslať prihriadenie, ktoré mu bude snímať lášku
pohyb počas jeho neprítomnosti Prihlášku je možné poslať na
v objekte. Takisto nie je zahrnuté adresu: Obecná polícia, Viničzariadenie, ktoré bude posielať ná 2, 900 27 Bernolákovo alebo
informácie na PCO. Náklady, robert.siroky@bernolakovo.sk

Informácia o niektorých riešených prípadoch
Skládka stavebného odpadu
Na základe telefonického oznamu na linku
0918 88 22 22 hliadka Obecnej polície
Bernolákovo vypátrala páchateľa založenia
skládky stavebného odpadu v lokalite národnej kultúrnej pamiatky „Várdomb“. Tohto
páchateľa obecná polícia odstúpila na prejednanie na Obecný úrad Bernolákovo na
priestupkový referát.
Rozkopávky miestnej komunikácie
a cestnej zelene
Hliadka Obecnej polície počas hliadkovej
obchôdzkovej činnosti zaregistrovala dve
rozkopávky miestnej komunikácie a cestnej
zelene. V súčasnosti je vec objasnená a od-
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stúpená správnemu orgánu, ktorý vo veci
vydá rozhodnutie.
Nájdený ukradnutý luxusný Lexus
Hliadka počas hliadkovej činnosti v okolí
lokality Sacky našla podozrivo odparkované
vozidlo značky Lexus. V evidencii ukradnutých vozidiel bolo zistené, že toto vozidlo je
ukradnuté. Bol vyrozumený majiteľ a orgány
činné v trestnom konaní.
Výtržník na futbalovom štadióne
Počas futbalového zápasu medzi ŠK Bernolákovo a Spartak Myjava mladík vbehol na
tribúnu hostí, kde sa zmocnil klubovej zástavy a odcudzil ju. Hliadke sa ho podarilo

vypátrať. Za priestupok proti majetku mu
bola na mieste udelená bloková pokuta vo
výške 33 € a navyše mu bol uložený zákaz
navštevovania futbalových zápasov na dobu
12 mesiacov.
Na záver by som vás chcel požiadať o súčinnosť pri zabezpečovaní verejného poriadku
a tým, že svoje podnety budete oznamovať
na telefónne číslo : 0918 88 22 22. Hliadka
vašu totožnosť neposkytne osobe, voči ktorej
bude vedený zákrok.

Bc. Robert Široký
náčelník OcP

zO žIvOtA NAŠICh ŠKôL

Otvorili sme školský rok 2009/2010
Stalo sa už tradíciou, že nový školský rok otvárame za prítomnosti hostí a rodičov na starej škole. Prázdniny sú už za
nami. Poslúžili nám na oddych a načerpanie nových síl do
opätovnej práce. Na každého z nás čaká množstvo nových
zaujímavých chvíľ, povinností, ale aj radostí. Nech sa so
školou každému spája najkrajšie obdobie života. Obzvlášť
to chcem zaželať našim prvákom a zároveň vám predstavujem prvácke pani učiteľky - I. A Mgr. Silvia Szabóová,
I.B Mgr. Ľubomíra Reindlová.
Rodičovská rada a pani učiteľky pripravili pre našich
prvákov milé balíčky, krásne tričká a zaujímavú knižku. Milí
prváci, prvý deň v škole by mal byť pre vás a vašich rodičov
výnimočný, aby ste naň nezabudli. Spoznali ste tiež vašich
najstarších kamarátov na škole, deviatakov. Aj pre nich je
tento školský rok dôležitý. Deviataci, čaká vás dôležité
rozhodnutie, kam po skončení ZŠ.
Na našej škole som privítala nových žiakov, ktorí prišli
z iných škôl. Zaželala som im, aby si tu našli kamarátov
a hlavne, aby sa dobre cítili. Nemáme len nových žiakov,
ale aj nové pani učiteľky.
Vítam v našich radoch pani učiteľky Mgr. Svetlanu
Vdoviakovú vyučujúcu nemecký jazyk, Ing. Danu Zemanovú
s aprobáciou biológia, Mgr. Katarínu Polákovú vyučujúcu
geografiu a telesnú výchovu. Do školského klubu prišla
Bc.Zuzka Kováčová.
I. stupeň
Vzdelávacia oblasť

Predmety

Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra
Tvorivé čítanie
Dramatická výchova
Anglický jazyk
Matematika a práca Matematika
s informáciami
Informatická výchova
Príroda a spoločnosť Prírodoveda
Vlastiveda
Človek a hodnoty
Etická /náboženská výchova
Umenie a kultúra
Výtvarná výchova
Hudobná výchova
Zdravie a pohyb
Telesná výchova
Pohybová príprava
Spolu
18 +5=23
II. stupeň
Vzdelávacia oblasť

Predmety

Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra
Prvý cudzí jazyk
Druhý cudzí jazyk
Matematika a práca Matematika
s informáciami
Informatika
Človek a spoločnosť Dejepis
Geografia
Občianska výchova
Človek a príroda
Biológia
Fyzika
Chémia
Človek a hodnoty
Etická / náboženská výchova
Umenie a kultúra
Výtvarná výchova
Hudobná výchova
Zdravie a pohyb
Telesná výchova
Spolu
23 +6=29

V tomto školskom roku na škole nevyučuje naša vitálna
Lidka Gašparová. Touto cestou sa chcem pani učiteľke čo
najsrdečnejšie poďakovať za dlhoročnú a obetavú prácu.
Len málokto z nás vydrží toľko rokov s takým nasadením
pracovať v školských službách ako pani učiteľka Gašparová.
Týmito niekoľkými vetami sa nedá vyjadriť vďaka za všetko,
čo pre školu a žiakov urobila, a ja verím, že ešte urobí.
Jej krúžok zdravej výživy bude pokračovať.
Školský rok 2009/2010 prináša veľa zmien.
V prvom rade pre našich druhákov a šiestakov,
Poč. hod. Poznámky
II. ročník
ktorí sa budú učiť podľa nového výchovno6+ 1
pridaná hodina
vzdelávacieho programu, ktorý pokračuje
1
nový predmet
už druhý rok.
1
nový predmet
Mnohí naši pedagógovia počas prázdnin pracov2
0,5 II.A, 0,5II.B
ali na tvorbe nášho Školského vzdelávacieho pro4
1
gramu. Pre vašu informáciu zverejňujeme učeb1
ný plán.

1
1
1+1
1
2
1

Poč. hod.
VI.. ročník
4+ 1
3+ 1
1+ 1
4+ 1
0,5 + 0,5
1
1
1
1+ 1
1
0,5 +0,5
1
1
1
2

0,5 II.A, 0,5 II.B

0,5 II.A, 0,5 II.B

Poznámky
pridaná hodina
pridaná hodina
pridaná hodina
pridaná hodina
pridaná 0,5 hodina

pridaná hodina
pridaná 0,5 hodina

Vážení rodičia,
práca pedagógov je z roka na rok náročnejšia.
Nemáme nové učebnice, metodický materiál, ale
učíme po novom. Nemáme dostatok finančných
prostriedkov na nové pomôcky, obnovu techniky,
náročné je spravovanie už niekoľko rokov používaných počítačov. Pri kopírovaní rôznych materiálov pre žiakov minieme množstvo papiera,
toneru. Touto cestou chcem poďakovať všetkým
vám, ktorí nám pomáhate a verím, že v každej
triede triedni učitelia nájdu pochopenie a že nás
potešíte akoukoľvek sponzorskou pomocou.
Vďaka rodine Tvaroškovej máme novú podlahu
v jedálni a spoločenskej miestnosti ŠKd, OZ
Školáčik zakúpilo stolíky a stoličky do počítačovej
triedy na starej škole. Pán Pavol donáth a pán jača
urobili elektrické rozvody, zriaďovateľ obec
Bernolákovo pod vedením pána starostu Ing.
ľubomíra Poóra prispel na zakúpenie počítačov
a stoličiek do ŠKd. Pán Smyčka sa postaral o technickú stránku zapojenia počítačov. Rodina
jedlovcová už po viaceré roky sponzoruje školu.
Vďaka vám.
Aj v školskom roku 2009/2010 si zaželajme veľa
dobrého zdravia, vzájomnej ústretovosti
a spolupráce.
Mária Ondrušková
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ZUŠ - jej úspechy
a plány do budúcna
Mesiac máj sa niesol v celej našej obci
v znamení krásneho výročia –
800 rokov od prvej písomnej zmienky
o obci Bernolákovo. Naša škola
prispela k oslave tohto významného
sviatku štyrmi krásnymi a hodnotnými
podujatiami.
Prvým bol Absolventský koncert
a výstava žiakov našej školy.
Svoje štúdium absolventskými výkonmi ukončilo päť talentovaných žiakov
hudobného odboru, ktorí boli ozdobou mnohých školských i mimoškolských podujatí v predchádzajúcich
rokoch.
Štúdium ukončili Tatiana
danková, Teodor Kolarovič, Petra
Feketová a Tatiana Vokounová
z klavírnej triedy Mgr.jarmily
Boškovej,
Lucia Kancírová z flautovej
triedy pani učiteľky daniely
Novákovej.
Poslucháči tohto koncertu sa mohli
započúvať do precízne vypracovaných
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skladieb skladateľov všetkých štýlových období, okrem sólových
výkonov nám klaviristi otvorili toto
dôstojné podujatie Diabelliho
Sonátou v štvorručnej úprave, záver
koncertu strhujúcim klavírnym spracovaním árie z Rossiniho opery uzavrelo
taktiež klavírne duo. Zvukové ukážky
z celého koncertu si môžete vypočuť
na internetovej stránke našej školy.
Priestory koncertnej sály zdobili
záverečné práce absolventov
výtvarného odboru z triedy
ak.mal. Štefánie ábelovej :
Soničky Rajskej, davida csöváriho a Martina Kurňavu.
Krása hudobnej reči sa tak snúbila
s ich subjektívnymi výtvarnými
výpoveďami .
Ako pedagóg, ktorý vyučuje
v Bernolákove už 27 rokov, s radosťou
konštatujem, že úroveň našich žiakov
sa neustále zvyšuje a som hrdá, že
naša škola už na konci tretieho roku
svojho krátkeho života
prekvapila obecenstvo
takým umelecky hodnotným koncertným podujatím.
800.výročiu založenia
Bernolákova bola venovaná i výstava prác
žiakov výtvarného
odboru pod vedením
akademickej maliarky
Štefánie ábelovej.

Počas dvoch rokov boli postupne
vytvorené veľmi hodnotné práce
malých i tých starších žiakov, ktoré
spracovávali témy z histórie
bernolákovského kaštieľa. Výstava
bola inštalovaná v priestoroch bývalej
starej materskej školy – z opustených
škôlkarských tried pani učiteľka vykúzlila čarovnú atmosféru, ktorú vytvorili svojimi výtvarnými prácami rôznou technikou naše deti. Verejnosti
bola prístupná počas letných mesiacov. Touto cestou ďakujem všetkým,
ktorí pomohli pri jej inštalovaní i systematickom sprístupnení našej verejnosti.
Časť tejto expozície bude prezentovaná aj na výstave prác žiakov výtvarného odboru v priestoroch
Metodického centra na Tomášikovej ulici v Bratislave v septembri.
Literárno-dramatický odbor našej
školy pripravil pre svoje obecenstvo
pod vedením pani učiteľky Lucie
Letkovej muzikálové predstavenie Perníková chalúpka. Za krátky
čas, počas niekoľkých mesiacov,
vzniklo malé milé hudobno-slovné
dielko, ktoré potešilo deti Základnej
školy
v Bernolákove i návštevníkov
nedeľného predstavenia. Pri jeho realizácii nám pomohol obecný úrad,
hodnotným finančným darom prispel
Klub bernolákovských podnikateľov,
prípravy scény sa ujala Mgr.Zdenka
Březovjaková, tvorivú korepetíciu si
mohli poslucháči vypočuť v podaní
Mgr.art.Ilony Takácsovej, texty piesní
a hudbu zložila a sama sa zhostila
jednej z úloh pani učiteľka Lucia
Letková. Veľmi peknými výkonmi prekvapili daniel Kastl, Tatiana
danková, dominika conortová,
Michaela Antoniová, Miriam

hergovičová a Zuzka Šticová.
Toto predstavenie bolo prvou las
tovičkou v tvorbe dramatického
odboru našej školy. Verím, že v tomto
školskom roku nás žiaci potešia ďalším
malým muzikálom a budú tak pokračovať v úspešne začatej sérii dramatickej
tvorby na našej škole.
Vrcholným podujatím venovaným
osemstému výročiu založenia našej
obce bol slávnostný koncert. Svoje
umenie nám predstavili žiaci hudobného a literárno-dramatického odboru.
Pod vedením pedagógov pripravili
malí i tí skúsenejší žiaci svojim
poslucháčom hodnotný umelecký program. Svojimi výkonmi zaujal detský
spevácky zbor, ženský spevácky zbor
Čeklísanky, spevácka skupina VOX
ROSE, nechýbala nádejná malá violončelistka Dominika Oravcová, klavír
sa rozoznel pod šikovnými prstami
Dominika Poóra, Kristínky Kraljikovej,
Kristínky Švrčkovej, Veroniky
Donáthovej a Tatiany Dankovej.
Gitarovými skladbami sa predviedli
Milan Švrček, Štefan Danko a Gabriela
Kastlová, kvalitnými výkonmi potešili
obecenstvo flautisti Soňa Rajská,
Tomáš Kastl a Michaela Kalivodová.

V minulom školskom roku
bol prvýkrát udelený titul
absolvent roka.
Za svoje dlhoročné účinkovanie na interných a verejných koncertoch, za účasť
na súťažiach, komorných
klavírnych vystúpeniach
a za kvalitný klavírny
doprovod žiakov flautovej
triedy ho získala Tatiana
Vokounová z klavírnej
triedy Mgr. jarmily
Boškovej.
Základná umelecká škola
v Bernolákove postupne rozširuje obzory svojho pôsobenia. Svojimi koncertnými a dramatickými vystúpeniami i
vý*stavami žiakov výtvarného odboru
sa pravidelne zúčastňuje kultúrneho života v našej obci. V tomto školskom
roku bol znova otvorený tanečný odbor,
postupne pribúda počet žiakov štúdia
hry na husliach, akordeóne, vytvárajú
sa menšie komorné zoskupenia.
V mene všetkých žiakov i učiteľov
pozývam spoluobčanov na naše podujatia, s ktorými vás oboznámime na
internetovej stránke školy i formou

plagátov a osobných pozvánok.
Pripravujeme interný, verejný
a vianočný koncert, pre žiakov základnej školy a pre deti materskej školy
výchovné koncerty, pedagógovia ZUŠ
budú účinkovať na otvorení plesu podnikateľov. Aj v tomto školskom roku
budú mať naši žiaci pripravený pestrý
program, ktorý môžeme poskytnúť pre
potreby spoločenských organizácií i
kultúrno-spoločenských podujatí v obci.
Neoceniteľnú pomoc poskytli aj
v minulom roku našej škole sponzori:
Klub bernolákovských podnikateľov,
Ing.Andrea Poórová, pán Milan Kúty,
pani Katarína Veinhardtová, pani Eva
Šticová, pán Pavol Kešjar, Ing. Michal
Merva, pán Dušan Boško, pán Jozef
Buček, Mgr.Zdenka Březovjaková,
Ing.arch.Jozef Hipš, pán František
Kaán, ktorým aj touto cestou úprimne
ďakujem.
Vďaka podpore obecného úradu sa
nám podarilo vyriešiť mnohé naše
problémy a verím, že v budúcnosti
spoločne vyriešime i ten najpálčivejší –
potrebu samostatných priestorov,
ktoré by našim deťom poskytli
možnosť ešte kvalitnejšieho umeleckého rastu.
Mgr. Jarmila Bošková
riditeľka ZUŠ
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Pes Rex, charlie, dunčo...
Zdravý, veterinárne i administratívne
ošetrený, milovaný svojou rodinou.
Z rôznych dôvodov na chvíľu opustí
svoj milovaný domov, svoju búdku,
svoj dvor, svojho pána. Plánuje sa čo
nevidieť vrátiť......
DOKONALÝ SVET PODĽA REXA
Trošku som zablúdil, zlákala ma
susedova sučka, utekajúca mačka,
vôňa čohosi neznámeho... Nevadí.
Mierne vystrašený stretnem človeka,
ktorý má upokojí, odvedie, kam
patrím, prípadne o mne rozpráva
ďalším dobrým ľuďom. Po chvíľke
neistoty som opäť doma. Väčšinou to
zvládnem sám, ale vďaka si, človek,
keď mi pomôžeš a ukážeš cestu.
NEDOKONALÝ SVET
PODĽA CHARLIEHO
Trošku blúdim, tuším som sa
zatúlal, stretnem postavu, ktorá drží

v ruke bič, zbraň, sekeru. Niečo
z tohto arzenálu plánuje použiť pri
stretnutí so mnou. Ja nepoužijem
svoje zbrane, chcem ho len pokojne
obísť, nedá sa... Netvor bije, strieľa,
besnie. Nepoznám ho a som vlastne
rád, že som ho ani nikdy nepoznal.
V bolestiach dokonávam... Stretol som
niekoho, komu imponujú primitívne
pudy. Brutalita prejavená na zvierati
nevylučuje použiť zákerný ťah aj proti
človeku...
Stalo sa v Bernolákove 2. 9. 2009

Vážení spoluobčania,
stalo sa vám, že ste prišli do kontaktu so zatúlaným psom ?
Postupujte, prosím, nasledovne :

V žiadnom prípade neriešte situáciu „ šarhovským spôsobom“,
nakoľko sa vystavujete riziku jednak morálnemu, jednak protizákonnému, pretože svojvoľný
odstrel sa považuje za týranie
zvieraťa.

- ak poznáte majiteľa, oslovte
ho, bude vám nesmierne vďačný,

Pozvánka
na bezpríspevkový
odber krvi
Miestny spolok
Slovenského Červeného kríža
v Bernolákove pozýva občanov,
na bezpríspevkový odber krvi,
ktorý sa uskutoční
dňa 13. októbra 2009
od 8,00 hod. do 10,30 hod.
v Kultúrnom dome v Bernolákove.
Pred odberom je treba dodržať obvyklú diétu!

Klub dôchodcov
pripravuje:
október
Výborovka – príprava žiadosti na 2%z daní
(6. 10.)
Návšteva divadelného predstavenia v SND
Deň úcty k starším v KD (25. 10.)
november
Výborovka – (3. 11.)
Spomínajme spolu – posedenie pri hudbe,
jubilanti – (7. 11.)
december
Výborovka – (1. 12.)
KD na Vajnorskej v Bratislave
Návšteva imobilných členov klubu s balíčkami
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- ak je to možné, poskytnite psovi
krátkodobý azyl /pokoj, misku
s vodou, príp. stravu/
- s nálezom oboznámte svoje
okolie, susedov, deti,
- informujte inštitúcie /OcÚ,
obecná polícia, veterinárni lekári,
OZ BOdKA /
- požiadajte o vyhlásenie v obecnom rozhlase,
- na frekventovaných miestach
vyveste oznamy,
- ak sa majiteľ nenájde a psík
vám medzičasom prirástol k srdcu, osvojte si ho.

OZ BODKA

„Prebúdzate silu, čo vo vašich žiakoch drieme,
a ukazujete im, ako žiť dychom tejto zeme.
Láska k žiakom bude vaše kroky viesť,
ako to káže učiteľská česť“
Tento úryvok je z básne, ktorú som pred mnohými desaťročiami
recitovala na začiatku školského roka. Pripomenula som si ho pri
príležitosti, keď učiteľka Základnej umeleckej školy - zástupkyňa riaditeľky p. Eugénia Sklenková nastupuje v tomto školskom roku pred
katedru, ku klavíru už päťdesiaty rok. Nie každý pedagóg má to
šťastie, že aj po 50-tich rokoch práce v umeleckom školstve môže pri
plnom zdraví začať ďalší školský rok. Počas dlhých rokov práce nielen pred katedrou, ale aj v Zbore pre občianske záležitosti v Ivanke
pri Dunaji, v Pezinku, v Bratislave či v Bernolákove sme mohli obdivovať jej spevácke umenie. Keďže sa jedná aj o dirigentku ženského
spevokolu ZUŠ „Čeklísanky“, dovoľte mi vysloviť v mene svojom
i v mene členiek spevokolu k tomuto krásnemu výročiu želanie:
„Ešte dlho chceme počúvať tvoje rady, tvoj hlas, milá Žeňka,
keď v spevokole s hudbou a piesňou obnovujeme krásne tradície.
Verím, že s piesňami dlho pôjdeme spolu v živote,
hudba a pieseň bude dlho hrať hlavnú rolu, raz v radosti,
raz v clivote.”
Za roky trpezlivosti, ktoré si svojim žiakom venovala,
za náruč melódií, za potešenie a radosť v tvári,
tebe dirigentka naša, veľká vďaka patrí.

Za členky spevokolu“Čeklísanky“
pri Základnej umeleckej škole
v Bernolákove
T.Varečková

Včera vzniknuté ochotnícke divadlo, pôsobiace pri Kultúrnom dome v Bernolákove,
pripravuje pôvodnú autorskú komédiu.
Za týmto účelom vypisuje

konkurz na jednotlivé postavy z radov amatérskych hercov
dospelého i nedospelého veku.
Základné požiadavky :
- chuť hrať divadlo
- nájsť si čas
(extratalenty nehľadáme, tie hľadá Národné divadlo)
Prihlásiť sa môžete v KD telefonicky na č. 02/45993922, 0903 186334, 0907 510612,
e-mailom: peter.quarda@bernolakovo.sk , príp. osobne v KD
(každý miestny nadšenec divadla vie, kde to je).
Heslo teátra: Úsmev v tvári diváka do divadla priláka !
Športový klub VATEK - oddiel aerobiku oznamuje, že organizuje opäť cvičenie aerobiku vždy v utorok a štvrtok o 19.00 hod. v priestoroch motelu KOTVA vo Veľkom
Bieli. Všetci záujemcovia sú srdečne vítaní.
Volejbalový klub oznamuje, že dňa 10.10.2009 sa bude konať XIV. ročník turnaja o Putovný
pohár starostu obce v telocvični základnej školy.
Oddiel aerobiku oznamuje, že dňa 14.11.2009 sa bude konať "Maratón v aerobiku" v Kultúrnom dome v Bernolákove.
Tešíme sa!

Touto cestou chceme
vysloviť poďakovanie p. starostovi obce Ing. Ľubomírovi
Poórovi, zástupcovi starostu
JUDr. Stanislavovi Bečicovi
a duši kultúrneho života
v našej obci p. Petrovi
Quardovi za prípravu a nádhernú, dôstojnú realizáciu
osláv 800. výročia od prvej
písomnej zmienky o našej
obci. Tak veľkolepá oslava
tohto významného jubilea bola
náročná nielen na financie,
(za ktoré bolo poďakovanie
sponzorom v poslednom čísle
„Bernoláka“), ale aj na mimoriadnu osobnú angažovanosť
menovaných.
Ešte raz srdečná vďaka
za nezabudnuteľné zážitky
spojené s touto oslavou i za
krásnu publikáciu a DVD
o našej obci.
Vďační občania Bernolákova

deň úcty k starším

V príjemnom a netradičnom prostredí objektu bývalej MŠ na Hlavnej ulici
sa budú konať komorné koncerty menšinových žánrov, najmä šansón,
ale aj poézia a ďalšie hudobné, baletné a literárne večery spojené so stálou
expozíciou výtvarného odboru ZUŠ.
Najbližší koncert sa uskutoční v stredu 30. 9. 2009 o 19.00 hod.
Účinkujú: tanečná skupina pod vedením Michaely Motlochovej - Bratislava,
hudobná produkcia Con spirito – Imino Novák, prednes Števa Ábelová
Vstup voľný.

PrIPrAvuJeme

Komorné stredy v škôlke

Poďakovanie

OzNAmY

BOT
(Bernolákovské ochotnícke teátro)

25.októbra o 16:00 sa v kultúrnom
dome uskutoční tradičné podujatie pre
skôr narodených spoluobčanov ,,Deň úcty
k starším,,. Pri malom občerstvení a programe, v ktorom im prídu zaspievať aj
populárni speváci z televízneho Repete,
môžu dôchodcovia stráviť príjemné jesenné popoludnie.

Adventný hudobný bazár a príchod Mikuláša
December sa nezadržateľne blíži a s ním aj tradičné podujatia súvisiace s časom predvianočným. Tak ako v minulých
rokoch, príde deti potešiť vľúdny Mikuláš s darčekmi a pre
dospelých pripravujeme tradičný Adventný hudobný bazár.
V tomto roku oboje v jeden deň. Mikuláš príde za
bernolákovskými deťmi v sobotu 5. decembra.
Pretože v minulom roku zmokol a nachladol, tentokrát
bude vítať deti v priestoroch kultúrneho domu. Deti si
môžu po darček a milé slovo od Mikuláša prísť kedykoľvek
v čase od 15:00 do 18:00. Mikuláš má pripravených dosť
darčekov pre všetky bernolákovské deti. Potom Mikuláš
rozsvieti vianočný strom pred kultúrnym domom a vyberie
sa za deťmi v iných mestách a obciach.
Medzitým si v priestoroch kulturáku budú môcť dospelí
obzrieť a zakúpiť vianočné darčeky, drobné predmety,
ozdoby, knižky, vianočné pečivo a podobne, ako po minulé
roky bude pre návštevníkov pripravená živá hudba.
Tentokrát v Bernolákove známa (Dni obce 2009) vynikajú-

ca francúzsko-slovenská kapela Roc' hann. Hudba tejto
netradičnej skupiny bude znieť od 16:00 vo veľkej sále KD,
kde bude aj spomínaný predaj drobných vianočných predmetov. Samozrejme, návštevníci si budú môcť zakúpiť aj
varené víno, mastné chleby s cibuľou aj iné špeciality typické pre vianočné trhy.
Príďte si posedieť pri príjemnej hudbe, varenom vínku,
dobrotách so svojimi známymi a susedmi. Príďte si pozrieť
a vybrať nejaký drobný darček pre blízkych do kultúrneho
domu v Bernolákove.
Zároveň týmto vyzývame všetkých záujemcov
s nekomerčným tovarom o predajné stoly na tomto podujatí, aby svoje žiadosti o poskytnutie stolov adresovali najneskôr do 30. 11. 2009 na adresu
peter.quarda@bernolakovo.sk alebo si telefonicky rezervovali na t.č. 02/45993922, prípadne osobne priamo v KD.
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sPOLOčeNsKÁ rubrIKA JÚN - AUGUST

Svoje „áno“
si povedali:

Prišli
na svet:
Vanda Slobodová
Ján Dulai
Lucia Kašiarová
Matúš Múčka
Juraj Rašla
Nella Méryová
Nina Méryová
Alex Luis Šutka
Natanael Matejov
Nela Mezovská
Teodor Rusnák

Kiara Trubačová
Šimon Uríček
Petra Maďarová
Tomáš Cigánik
Martin Sopúšek
Andrej Gál
David Lang
Noemi Kalová
Vanesa Klinková
Emma Jurčová

Vitajte medzi nami!

Odišli
na večný
odpočinok:
Zuzana Kováčová
Michal Sabo
Mária Benková
Vladimír Sakaláš
Alžbeta Barusová
Helena Kocáková
Mariana Viteková
Edita Vančíková
Silvia Viršíková

87
85
84
78
87
66
60
56
53

Naši jubilanti
Milan Maruškanič a Gabriela Várošová
Libor Bombala a Dana Múčková
Ľuboš Diňa a Jarmila Blehová
Juraj Horváth a Ivana Čambalová
Roman Mačovský a Daniela Šebová
Peter Guldan a Romana Pinterová
Fridrich Kováč a Katarína Poništová
Jaroslav Antal a Miriama Ballonová
Roman Beleš a Denisa Holková
Daniel Ban a Libuša Liptáková
Matúš Píš a Kristína Malochová
Pavol Strapoň a Barbora Fiedlerová
Mikuláš Takáč a Lucia Suchoňová
Michal Šárnik a Jarmila Petríková
Pavol Garaj a Mariana Lasicová

Česť ich pamiatke !

Z iných obcí:
Martin Uherek a Daniela Šmelková
Kamil Mikulčík a Kristína Farkašová
Karol Tureček a Dagmar Mulíková
Mladomanželom prajeme veľa lásky,
zdravia, šťastia, spokojného
spolunažívania.

•1.8.1981 + 28.8.2005

Roky plynú,
ale v spomienkach
navždy zostáva.

Charizmu Tvojej osobnosti,
Tvoj hlas, Tvoj smiech
nosíme v spomienkach
a v srdciach.
S láskou spomínajú

Mgr. Zdenka
čačaná

rodičia, starí rodičia
a sestra Karin

Venujme jej tichú
spomienku.

Erik Bezúr

Spomienka
Miloval život, mal
rád rodinu,
priateľov, známych,
ale zákerná choroba
mu nedovolila zostať
medzi nami.
Žiaľ pomaly pominie,
ale spomienky
zostávajú.

Dňa 4. augusta 2009 uplynul dlhý rok
od posledného „zbohom“

Marcelovi Zemánkovi
Venujte mu tichú spomienku.
Smútiaca manželka, dcéry, zaťovia, vnúčatá,
sestra s rodinou a ostatná rodina
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jÚN
Ivan Šmihla
Milan Fülöp
Emília Mazáčková
Magdaléna Kalavská
Mária Čierna
Emil Barkol

jÚL
Magda Darebníková 70
Kamil Hržič
70
Jaroslav Svoboda
70
František Buzgovič 70
Anna Koporcová
75
Jozef Kopecký
75
Ing. Ján Navara
75
Adolf Jača
75
Ladislav Žigo
75
Anna Jankovičová
75
Ľudovít Krajčír
75
Ida Blaškovičová
80

Dňa 7. augusta 2009
nás navždy opustila
naša
láskavá mama,
sestra, stará mama,
sesternica
a priateľka pani

Edita Vančíková

Ladislav Hlubík
Mária Kalivodová
Mária Jajcaiová
Etela Náprstková
Anna Jurčová

80
85
91
92
92

AUGUST
Karol Jurča
Eva Kebisová
Magda Szerencsésová
Mária Šimorová
Jozef Sarka
Štefan Bojda
Ľudmila Biskupičová
Mária Ševecová
Valéria Švardová
Mária Jánošová
Štefan Cvergel
Vilma Bošková

70
70
70
70
70
70
70
80
80
80
85
96

Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme !

Poďakovanie
Ďakujeme rodine, priateľom a známym za účasť
na poslednej rozlúčke s našou drahou

Margitkou Zámockou
Zároveň ďakujeme p. Terézii Varečkovej
a ostatným členkám ZPOZ za dôstojnú rozlúčku,
všetkým za úprimné slová sústrasti
a kvetinové dary.

+ 23. 10. 2006

Poďakovanie

70
70
70
75
75
75

Smútiaca rodina

Spomienka
Dňa 22.10. 2009 uplynie desať
rokov, čo nás navždy
opustil nás drahý manžel, otec,
starý otec

Michal Kováč
Ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku
S úctou a láskou spomínajú
manželka, dcéry a syn s rodinami.

Spomíname

V mene smútiacej rodiny ďakujeme
Dňa 22.10.2009 uplynie rok, čo
všetkým za kvetinové dary i za účasť
nás navždy opustila naša drahá
na poslednej rozlúčke. Dôstojnému pánovi mamička a babička
farárovi a ostatným členom farského
spoločenstva ďakujeme za vykonanie
p. Katarína Farská,
obradu. Vďaka patrí aj p. T. Varečkovej za rod. Schlosserová.
rozlúčkový prejav,za úprimné slová sústrasti a útechy v chvíli najťažšej.
S láskou a úctou spomínajú dcéra, syn a vnuk.
Smútiaca rodina

INzerCIA

Milé mamičky, pozývame vás na

BERNOLáKOVSKÚ jESENNÚ BURZU dETSKéhO
OBLEčENIA, hRAčIEK A dETSKÝch POTRIEB,
ktorá sa uskutoční v sobotu 17.10.2009 od 9.30 hod. do 13.00 hod.
v priestoroch Kultúrneho domu v Bernolákove.
Oblečenie a veci na predaj preberáme v piatok 16.10.2009 od 17.00 do 19.00 v KD,
prípadne po dohode na tel.:
0918 590 322 - Renata, 0904 722 430 - Lujza, 0903 109 694 - Zuzana.
Všetky veci, prosím, riadne označte lepiacimi štítkami/etiketami s cenou (najlepšie na viacerých
miestach, napr. pri oblečení aj zvnútra) a priezviskom, príp. skratkou/iniciálami.
Noste, prosím, len čisté a moderné oblečenie. Ceny zaokrúhľujte na celé: napr. 2,50 eur,
taktiež si, prosím, prineste so sebou drobné peniaze na platenie. Ďakujeme.
Viac info vám rady poskytneme na uvedených tel. číslach.

Bufet Fornetti
TEŠÍME SA VÁS!!!

OPRAVY
CHLADNIČIEK
A MRAZNIČIEK

na Dukelskej ulici v Bernolákove

PREDAJ A MONTÁŽ
KLIMATIZÁCIÍ
Kontakt: Juraj Bažány
tel.č.: 45 94 61 19, 0905 600 466

Otvorené
pondelok až piatok
od 12.00 do 21.30
sobota a nedeľa
od 13.00 do 21.30

Ponúka možnosť objednania fornettov na určitú
hodinu a deň, prípadne aj väčšie množstvo na akcie.
tel. č. 0903 801 328

Salón zdravia a krásy Elena
Kozmetika
• Kozmetická masáž tváre a dekoltu
• Hĺbkové čistenie pleti s naparením alebo bez naparenia, s použitím zjemňujúceho bylinného gélu
• Výživné, hydratačné, vypínacie, sťahujúce a špeciálne masky na pleť i očné okolie
• Parafínová maska na tvár mlieko a med – výborne hydratuje a vypína pleť
• Výživné, hydratačné, anti-ageing a iné špeciálne séra a kapsule
• Úprava a farbenie obočia • Farbenie rias • Depilácie
• Ošetrenie pleti ozonizérom – používa sa na sťahovanie pórov a dezinfekciu pokožky po hĺbkovom čistení.
Odporúča sa pri pleti, ktorá vyžaduje regeneráciu, pri akné a zápalových procesoch na pokožke.

• Pracujem s kozmetikou Le Chaton, La Chevre – česká prírodná kozmetika z kozieho mlieka

Manikúra
• Ošetrenie rúk – manikúra, gélové nechty, lakovanie, zdobenie
Čoskoro plánujeme prevádzku rozšíriť o služby pedikúra a parafangové (zoštíhlujúce, anticelulitídne) zábaly.
Od novembra je možnosť objednať sa na: fotoepilácie, fotoomladenia, odstraňovanie cievok.
Pracujeme len na objednávky
Objednať sa môžete na t. č. 0904 011 886 Elena Achbergerová, Hlavná 142/A, 90027 Bernolákovo
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stALO sA

„Všetky deti i mamy
majú rady koláče
podľa receptov starej mamy“.
Tento veršík bol mottom pozvánky na ochutnávku rôznych
dobrôt, pripravených podľa receptov starých mám. Ochutnávka
bola sprievodným podujatím

„stretnutia
troch generácií“,
ktoré sa konalo dňa 20.júna 2009 v kultúrnom dome.
Organizátori MO združenia ZPOZ , Základná umelecká škola
a Klub dôchodcov Bernolákova pripravili veľmi pekné podujatie,
aké by účastníci radi videli aj v budúcom roku.
Zhodou okolností tri organizácie , ktoré stretnutie pripravili
a otvárali a tiež tri generácie, predstavuje aj rodinné spevácke
trio - T.Varečková- stará mama, Mgr. J.Bošková - mama,
Mgr. L.Bošková - dcéra, ktoré svojimi piesňami už roky sprevádza
občanov Bernolákova pri uvítaní detí, pri občianskych sobášnych
obradoch, rozlúčkach so zosnulými a iných kultúrno-spoločenských
podujatiach organizovaných obcou. Túto slávnostnú príležitosť
okrem veršov pozdravili aj piesňou, venovanou najmä tým, ktorí
neľutovali námahu ani finančné prostriedky
a pripravili viac ako 30 druhov zákuskov, rôzne bábovky, torty,
viac druhov pagáčikov a iného slaného pečiva.
V celom programe sa striedali zástupcovia generácií ako napr.
Mgr.Zdenka Březovjaková so žiakmi III.ročníka ZŠ, rôzne vekové
kategórie vystúpili v speváckom zoskupení ZUŠ- VOX ROSE.
Klaviristky a klaviristi, Ninka Koleničová, Veronika Donáthová,
Alenka Hajzoková, speváčka Kristínka Švrčková aj na tomto podujatí potvrdili svoje kvality.
Pekným príkladom stretnutia dvoch generácií bolo vystúpenie
gitaristov :p.učiteľa Antona Lančariča s jeho žiakom Oskarom
Veszprémim. Po vystúpení akordeónového súboru nás očaril svojím spevom študent ZUŠ Ilja Takáč, s klavírnym sprievodom svojej
matky p.učiteľky Ilony Takáčovej. Opäť krásny príklad spolupráce
dvoch generácií. Spevokol ZUŠ - Čeklísanky a tanečný súbor
Niagara určite netreba nikomu predstavovať. Svojím výborným
výkonom ukončili toto popoludnie plné hudby a spevu, krásneho
slova a perfektných tancov.

Letný tábor

Leto je pre deti často symbolom nezabudnuteľných zážitkov, hier s kamarátmi
a zábavy. Toto všetko mohli zažiť aj deti,
ktoré sa rozhodli prrežiť leto v našich
táboroch, ktoré sa niesli v kresťanskom
duchu pod záštitou katolíckej cirkvi.
Už v pondelok 6. júla sa skupinka
novousadlíkov vo veku 10 až 17 rokov
vybrala so svojimi vodcami na Dobrú
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Po záverečnom slove riaditeľky ZUŠ Mgr. J.Boškovej boli všetci
prítomní pozvaní na ochutnávku dobrôt pripravených podľa receptov starých mám. Všetky mamy i staré mamy si určite zaslúžia,
aby ich mená boli zvečnené v obecnom časopise.
Dobroty, ako ich vidíte na fotografiách, pre vás pripravili:
A. Baďurová, H. Badlíková, M. Biskupičová, E. Buzgovičová,
H. Černayová, C. Dehelánová, J. Dózová, H. Gažová, V. Grofičová,
H. Grebečiová, A.Guldánová , T.Hanicová, N.Jurčová, A. Káčerová,
M.Kocková, M.Navarová, M.Paulusová,E.Piterová,
A.Reingráberová, D.Szokeová, A.Saturyová, D.Švardová,
P.Urmanič, K.Valčeková, J.Zemánková, T.Zbitáková. Organizačne
sa na úspechu podujatia podieľali aj p.A.Barkolová a M.Nagyová.
Všetky dostali od MO Z ZPOZ prostredníctvom p. M. Nagyovej,
malý upomienkový darček a zbierku receptov od p.Varečkovej
a p.E.Šticovej.
Ďakujem všetkým členkám výboru OZ Klub dôchodcov, že
sa podieľali na úspechu podujatia nielen pečením, ale aj organizačnými prácami. Ďakujem im aj v mene všetkých „ochutnávačov“.
Tlmočím pochvalné slová a poďakovanie p.starostu Ing. Ľ.Poóra,
i p.zástupcu starostu JUDr. S.Bečicu, členov OZ p. H.Černayovej,
p. B.Jurčovej a p. Ing. M.Biskupiča, predsedníčky ZO Z ZPOZ
p. M.Nagyovej. Verím, že spolupráca troch organizácií, ktoré
podujatie pripravili, prinesie aj v budúcnosti dobré výsledky.

Vodu, kde sa aspoň na týždeň usídlili
v Babylonskej ríši. Tu sa snažili vyriešiť
tajné odkazy starozákonného proroka
Daniela a dozvedieť sa
čosi o jeho živote, ako aj
siedmich daroch Ducha
Svätého. Okrem šifier na
nich čakalo aj množstvo
hier a súťaží. Svoju
šikovnosť a dobrý odhad
si zmerali pri hre 5 proti
5, pripravenej podľa
známej televíznej súťaže,
či hre, v ktorej hádali význam starých čeklískych
výrazov. Svoj talent nám
predviedli aj v zábavnom
večernom programe
Repete, v ktorom sme sa
vrátili do čias našich starých mám a v dobových kostýmoch sme si zatancovali na
nestarnúce evergreeny. Veľký úspech mala
aj hra, pri ktorej sa deti vybrali do dediny,
aby splnili odvážne úlohy typu: nahraj
oznam do miestneho rozhlasu, nablokuj si
tovar v obchode či odfoť sa na traktore.
Počas tábora deti dokázali, že sú naozaj
odvážne, talentované a vytrvalé. Náš tábor

T.Varečková
predsedníčka klubu dôchodcov

sa síce skončil v sobotu 11. júla, ale zážitky
z neho pretrvávajú doteraz.
Ani menšie deti však neboli ukrátené.
V týždni od 17. do 21. augusta sa podľa
hesla „Dobrých ľudí sa všade veľa zmestí“
naplnilo naše pastoračné centrum, známe
ako „Domček“, štyridsiatimi ôsmimi deťmi
nižších ročníkov ZŠ, aby sme spolu prežili
čas v dennom tábore. Spolu so svojimi
kapitánmi sa títo malí moreplavci vydali
po stopách známeho cestovateľa Gullivera,
aby s ním prenikli do sveta rozprávok
a navštívili tajuplné ostrovy s ešte zvláštnejšími obyvateľmi. Popri tom spoznávali
aj niektoré príbehy zo Starého zákona
a súťažili v mnohých športových hrách.
No nezostali sme len na Domčeku. Súťažili
sme pri Čiernej vode či pri Kaplnke svätej
Anny a aby deti spoznali aj okolitú prírodu,
vybrali sme sa na túru do Marianky a na
Medvediu skalu. Hoci náš tábor trval len
päť dní, zážitkov sme si odniesli viac než
dosť.
Ďakujeme Pánu Bohu a všetkým, ktorí nám
pomohli obidva tábory zorganizovať.
animátori

Skvelý koncert rodáka v Bernolákove

Laco déczi
& celula New York
V novootvorenej reštaurácii Pálenica v Bernolákove sme
zažili skutočnú hudobnú lahôdku. Rodák z Bernolákova
Laco Déczi, žijúci a pôsobiaci viac ako štvrť storočia na
americkej džezovej scéne sa so svojou kapelou Celula New
York predstavil svojim rodákom 21. 8. 2009. Vynikajúci jazz,
ale aj blues či latino rytmy v podaní tohto špičkového
muzikantského zoskupenia skvele doplnil showman a hráč
na fúkacej harmonike Chris De Pino. Nielenže
zabával natrieskanú miestnosť, ale aj občas vtipne komentoval toto vystúpenie. Vo vynikajúcej
forme hral japonsko-americký basgitarista Nob
Kinukawa. Ďalej sa predstavil výborne hrajúci,
no pritom skromný a večne usmiaty hráč na
klávesy Eric Meridiano a brilantný Vaico Déczi
(syn Laca Décziho) za bicími nástrojmi.
Hviezdou večera však bol nestarnúci trubkár
a autor väčšiny skladieb Laco Déczi. Jeho
hudobné cítenie, ale aj jeho brilantná hra

musela chytiť za srdce každého
poslucháča bez ohľadu na to, či má
vzťah k modernému jazzu. V prestávke
koncertu starosta obce udelil Lacovi
Déczimu za jeho reprezentáciu
Bernolákova vo svete titul Čestný
občan. Toto ocenenie evidentne
hudobníka -svetobežníka príjemne
prekvapilo a určite, keď prichádzal
do rodnej obce, nepredpokladal,

že v Bernolákove zažije taký
dobrý koncert s vyspelým
publikom a mimoriadnou
poctou. V druhej časti koncertu Laco Déczi predstavil
skvelo sa baviacemu publiku svoje prekvapenie.
Predstavil svoju mamu,
úžasnú a na svoj vek obdivuhodne vitálnu paniu,
ktorej venoval časť koncertu. Večer s Lacom Déczim
a jeho priateľmi sa určite
stane jednou z mimoriadnych kultúrnych udalostí
v Bernolákove, a to nielen
kvôli špičkovej nefalšovanej
muzike, ale aj pre výbornú
atmosféru, ktorú dokázali
títo piati americkí hudobníci
vytvoriť.
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II. ročník minifestivalu folk & country hudby

,,čeklíske echo,,
V prvú prázdninovú nedeľu sa v športovom
areáli J. Popluhára zišla takmer tisícka priaznivcov folkovej a country hudby. Kto prišiel, nezaváhal, počasie bolo mimoriadne priaznivé
a muzika skvelá. Na pódiu sme videli a počuli tri
kapely.
Harvestri s ostrieľaným harcovníkom slovenskej
Porty Terym Zemanom zahájili minifest. Tento
spevák, skladateľ a hudobník zahral so svojou
kapelou veľmi príjemné trampské pesničky prevažne z vlastnej tvorby, ktoré mali veľmi blízko
k blues. Určite si získal publikum najmä svojím
sýtym hlasom, ale i pohodovým prejavom.
Ďalšou kapelou bola skupina Attak. Chlapci
z kapely zahrali okrem klasických country, bluegrassových pesničiek aj niekoľko vlastných.
Samozrejme, prevládala tvorba českej
osvedčenej country scény. Kapela zaujala najmä
virtuóznou hrou na banjo v podaní Petra
Lopašovského.
Vrcholom tohto príjemného podujatia bolo mnohými očakávané vystúpenie legendy českej folk
a country muziky Františka Nedvěda. Tento
hviezdny hudobník, skladateľ a spevák, ktorý
spolu s bratom Honzom (ktorý mimochodom
minulý rok v Bernolákove hral) vypredal pred pár
rokmi stotisícový pražský Strahov, zahral v Bernolákove niekoľko svojich známych, ale i nových
piesní. Na pódiu sa prezentoval aj so svojím
synom Vojtom a zoskupením vynikajúcich
muzikantov. Pesničky tejto folkovej legendy vedia
vždy navodiť úžasnú atmosféru. Franta Nedvěd
presvedčil, že stále vie robiť dobrú a poctivú
hudbu, pritom je aj príjemným a bezprostredným
človekom.
Obec dala ďalší darček obyvateľom Bernolákova
v podobe koncertu Františka Nedvěda, ktorý bol
určite vyvrcholením festivalu a jedným z pekných
zážitkov spojených s oslavami 800. výročia prvej
písomnej zmienky o obci.
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Bernolákovský
Oriešok 2009
Prvú a slnečnú septembrovú nedeľu sa stretli na Žabáku psíkovia rôznej
rasy, veľkosti a temperamentu. Motiváciou pre nich bola účasť na 4. ročníku podujatia Bernolákovský Oriešok. Dvadsaťdva súťažiacich štvornohých chlpáčov za výdatnej pomoci a podpory svojich pánov a sympatizujúcich divákov súťaž vôbec nepodcenilo. Roztomilí, upravení, trochu
roztržití, trochu sebavedomí boli
pastvou pre oči. Jedenástim z nich sa
ušlo aj oficiálneho vyhlásenia v piatich
kategóriách. Aj tým, ktorí súťažne
neuspeli, patrí nemalý obdiv poroty
a obecenstva. A možno na rok na nich
čaká ocenenie... Všetci zúčastnení
havkáči boli jednoducho úžasní. Ideálnu
atmosféru príjemného popoludnia
umocnil výstup skupiny záchranárov –
psovodov zo skupiny STAR-DA Slovakia
z Bratislavy, ktorí boli hosťami tohto
ročníka. Tradične výborný a vtipný
výkon odviedol moderátor, tradične štedrí boli dobrovoľní sponzori a tradične
zohratí boli aj organizátori, ktorí sa už
teraz starostlivo pripravujú na 5. ročník
tejto čoraz obľúbenejšej akcie. Takže,
dohavkania v lete 2010, priatelia...
OZ BODKA

Veľká cena Bradla
Máme za sebou Jubilejný X. ročník cyklistických pretekov Veľká
cena Bradla, ktoré sa každoročne konajú pri príležitosti výročia
narodenia generála M.R.Štefánika, národovca a spoluzakladateľa
Československej republiky. V tomto roku bol
štart pretekov o to významnejší, že sa uskutočnil v našej obci, ktorá si práve v tomto
roku pripomína 800 rokov od prvej písomnej
zmienky jej vzniku. Garanciu nad pretekmi
mal prezident Slovenskej republiky Ivan
Gašparovič. Začiatok pretekov bol organizačne sústredený v Bernolákove na dvoch miestach, v športovom areáli Jána Popluhára, kde
sa konala registrácia retekárov, a na obecnom úrade, kde mal sídlo organizačný štáb
na čele s jej predsedom Jánom Melegom
a riaditeľom pretekov Jánom Gálikom.
V dopoludňajších hodinách členovia organizačného štábu a ďalší hostia na čele s Ivanom Bellom, prvým slovenským kozmonautom, Antonom Tkáčom, prezidentom Slovenského zväzu cyklistiky, RSDr.Magdalénou
Holcingerovou, starostkou obce Ivanka pri

Dunaji, Ing. Ľubomírom Poórom, starostom
našej obce, položili veniec pri pamätníku
M.R.Štefánika na Námestí Sv. Rozálky v Ivanke
pri Dunaji.
Na odpoludňajšom štarte cyklistických pretekov
sa zúčastnili aj ďalší hostia Henry Cuny, veľvyslanec Francúzskej republiky v SR, francúzsky
vojenský atašé v SR mjr. Ladislav Čéry, odborný
poradca prezidenta SR a Pavol Frešo, poslanec
NR SR. Na štarte cyklistických pretekov nastúpilo 123 pretekárov zo 6 štátov /Poľska, Rakúska,
Rumunska, Česka, Turecka a SR/. Obec
Bernolákovo bola poctená štartom prvej etapy týchto významných
medzinárodných cyklistických pretekov a zapísala sa do histórie
pretekov práve v čase 800–stého výročia vzniku obce. Touto cestou ďakujeme občanom a športovým priaznivcom, ktorí prišli
povzbudiť pretekárov na štart prvej etapy.
- SB-
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Rozlúčka s letom

Po skončení programu si mohli niektoré deti
na týchto koňoch zajazdiť. Počasie bolo
žičlivé, a tak podujatie bolo skutočne príjemnou rozlúčkou s letom.

Jeden z posledných letných víkendov sa tradične zišli
Bernolákovčania na Žabáku pri Čiernej vode a bez nostalgie z lúčenia strávili príjemné popoludnie pri podujatí symbolicky nazvanom ,,Rozlúčka s letom,,. O dobrú náladu sa
postarala kapela Oukey. Muzikanti zahrali väčšinou
známe a trvale obľúbené české country hity. Deti aj
dospelí si zasúťažili v netradičných súťažiach o ceny a pri
ohníkoch si mohli opiecť špekáčky. Občerstvenie spolu
s obvyklým burčiakom bolo, samozrejme, zdarma. Pre deti
bola k dispozícii nafukovacia atrakcia, obrovská šmýkačka. V programe sa predviedla skupina historického šermu
Spiculatores. Počas ich vystúpenia, o ktoré bol veľký záujem, návštevníci spoznali nielen krásne historické kostýmy,
neobvyklé zbrane, ale členovia skupiny predviedli aj
niekoľko názorných ukážok boja s týmito zbraňami.
V druhej časti vystúpenia oboznámili divákov s časťou
svojho jazdeckého oddielu. Kone a jazdkyne ukázali, čo
všetko ovládajú a ako sa kedysi kone používali v boji.

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.

Redakčná rada žiada svojich prispievateľov, aby príspevky odovzdali
do dátumu uzávierky. V prípade veľkého množstva materiálu si redakčná
rada vyhradzuje právo na skrátenie, prípadne presunutie článku do
ďalšieho čísla. Za pochopenie ďakujeme.
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