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1. Aké máte pocity z toho, že 24. augusta 1913 sa manželom Jozefovi Kinčešovi a Vilme, rod. roh, smotanu, maslo. Chovali sme
ste sa dožili krásneho 100-roč- Nagyovej, narodilo jedno zo 4 detí, najstaršia dcéra, ktorej dali hydinu, dobytok, pracovali na
ného jubilea?
meno Vilma. Prežila rakúsko-uhorskú monarchiu, 1. a 2. sve- poli, zem nám poskytovala obživu
Je to dobrý pocit dožiť sa radosti tovú vojnu, vznik československého štátu, roky združstevňova- pre celú rodinu. Môj muž bol
a osláviť svoje 100. narodeniny nia, ale aj vznik samostatnej Slovenskej republiky. Vilma hudobníkom, hral v kapele Záhkruhu svojej rodiny. Je to zázrak Bošková, rod. Kinčešová, si na prežitých sto rokov zaspomínala ruška a veľa som s ním pochodila
milosti a najkrajší dar pána pri stretnutí so svojimi príbuznými a známymi na oslavách a aj som sa natancovala. keď som
Boha, lebo som ho celý život svojho životného jubilea a odpovedala na otázky, na ktoré mala 20 rokov, narodila sa nám
prosila, aby som bola zdravá často v tento deň s prehľadom odpovedala takto.
prvá dcéra Izabela, po dvoch
a toto mi pomáhalo
rokoch syn Ernest, po
dožiť sa takéhoto veku.
deviatich rokoch dcéra
Ďakujem však preAlžbeta. Mám 6 vnukov,
dovšetkým mojej dcé2 vnučky, 20 pravnúčat a
re Babike, neveste,
2 prapravnúčatá. Môj
vnukom a celej rodine
manžel zomrel ako 50za pomoc, ktorú mi
ročný v roku 1956, nevždy ochotne poskytvedel uniesť, že všetku
nú. Je to príjemný popôdu, na ktorej sme tak
cit zísť sa na oslavách
ťažko pracovali, sme muv kruhu svojich najbližseli odovzdať do JRD. Boli
ších v tomto veku.
to ťažké časy, ale aj tak
2. Ako ste prežili svorada spomínam na všetko
je detstvo a mladosť?
to, čo bolo dobré.
Rada spomínam na
4. Na ktoré udalosti zo
svoje detstvo, boli sme
života rada spomínate a
štyria súrodenci, sestra
ktoré udalosti by ste najmá 94 rokov. Ako deti
radšej vymazali zo svojho
sme zažili veľa zábavy,
života ?
hrávali sme sa na lúHoci náš život bol ťažký a
kach, pri potoku, pásli
prácu sme museli vykonásme husi, vyrábali bávať čo najlepšie a s láskou,
biky, vili vence a hrali
vedeli sme sa aj zabaviť.
rôzne hry. Ale mali
Také fašiangy, Silvester,
sme aj svoje povinnosVeľká noc, to boli zábavy,
ti. Rodičia boli roľníci,
na ktoré sa nedá zabudmuseli sme všetci ponúť, vždy bolo veselo.
máhať s domácimi práDokázali sme sa baviť niecami, s hydinou, dolen na zábavách, ale aj pri
bytkom a na poli. Môj
stretnutiach s kamarátmi
otec pracoval v rôzčasto do neskorých venych spolkoch v obci,
černých hodín. Pred sviatv roku 1938 sa stal
kami sme napiekli šišky,
starostom. Starý otec
fánky, sadelníky a iné
bol tiež starostom obce v roku 1932. Aj nap- 3. Čo pre Vás znamená rodina, koľko detí ste dobroty, zišli sme sa celá rodina. To isté bolo
riek tomu, že som musela už od detstva vychovali? Máte vnúčatá a pravnúčatá?
aj na naše hody, tancovali sme tri dni.
pomáhať pri prácach nielen doma, ale aj na Ako 16-ročná som sa vydala do rodiny, kde Stretávali sme sa pri rôznych príležitostiach,
poli, spomínam si na svoje detstvo veľmi bolo veľké hospodárstvo. Ťažko sme pracov- na púťach, pri koledovaní, na deň sv. Lucie,
rada, pretože bolo veselé, dokázali sme sa ali, všetko sme si domácky vypestovali, pri páraní peria, šúpaní kukurice, kde sa
dorobili sme a predávali mlieko, tvahrať a zabávať s tým, čo sme mali.
dokončenie na str. 2

100 rokov života

pani Vilmy Boškovej

Dni sa skracujú, srdiečko búši, jesenná nostalgia rýchlo sa blíži.
Večer skôr tma i zrána šero, kam si sa podelo? Krásne leto!
Už len jeho vône v povetrí zostali, každý ich vdychuje plnými dúškami.
Na pekné spomienky nadišiel čas, dovidenia leto a vráť sa nám zas.

šúpaní kukurice, kde sa rozprávali rôzne príbehy a klebety
z dediny. Zo života by som určite vymazala smrť svojho
manžela a všetkých mojich blízkych, ale aj krivdy, ktoré boli
napáchané nielen na našej rodine, ale aj na iných ľuďoch
z dediny.
5. Čo Vám aj v súčasnosti dokáže urobiť radosť ?
Teším sa, keď vidím, že sú ľudia šťastní, keď sú zdraví moji
blízki a darí sa mojim vnúčatám a všetkým dobrým ľuďom.
Teším sa zo života, keď vidím, že sú ľudia spokojní, darí sa
mojej dcére, vnúčatám a celej rodine. Viem, že život ani
v tejto dobe nie je ľahký, treba však poctivo pracovať,
neubližovať si navzájom, lebo len raz sme na tomto svete.
6. Poznáte recept na dlhý život? Čo by ste nám poradili?
na to recept nemám a myslím si, že ani nie je. Život si musí
zariadiť každý sám. Že som sa ja dožila takéhoto úctyhodného veku, môžem ďakovať len pánu Bohu. Určite je dôležitá aj životospráva, ktorú treba dodržiavať, treba jesť, čo
si telo žiada, neprejedať sa a môžem povedať, že ani kalíštek
pred jedlom nemôže ublížiť. každý človek si musí svoj recept
vytvoriť sám.
7. Čo si myslíte o dnešnom životnom štýle a aký je Váš
názor na medziľudské vzťahy v dnešnej dobe?
Ľutujem mladých, pracujú do večera a nemajú čas na deti.
náš život bol pokojnejší, ľudia boli k sebe milí, pomáhali si
navzájom, často sa stretávali na uliciach, debatovali o úrode, o problémoch v dedine. keď prišla nejaká pohroma,
ľudia ju pokorne znášali, boli viac zvyknutí na trápenie, ale aj
na pohodlie. Starší ľudia boli v úcte, hlavne keď sa správali
milo a prívetivo, ich slovo malo veľkú váhu. Viem, že sa nedá
porovnávať život pred polstoročím a dnes, ale myslím si, že
medziľudské vzťahy by sa meniť nemali. Ľudia by mali byť
stále k sebe milí a mali by si vážiť jeden druhého. Veď nikdy
nevieme, kedy budeme toho druhého potrebovať.
S oslávenkyňou sa zhováral
Stanislav Bečica

Školský autobus

Obec Bernolákovo oznamuje rodičom, že
Školský autobus premáva od začiatku školského roka na určenej trase v čase od
7,15 do 7,45 – príchod k Základnej škole na
Komenského ul. Môžu ho bezplatne využívať deti navštevujúce základnú a materskú
školu, v prípade potreby v sprievode
rodičov, resp. vychovávateľov z Detského
domova.
Trasa autobusu
Hlavná ul. – kaštieľ
Hlavná ul. – pri Pálenici
Hlboká rázcestie Kollárová – Mostová
Trnavská ul. – Mäsoprodukt
Trnavská ul. - Lúčna ul.
Trnavská ul. - Detský domov
Trnavská ul. – Bašty
Trnavská ul. - Poľovnícka ul.
Trnavská ul. - Poľná ul.
Železničná ul. - Kvetná ul.
Poštová ul. - Zdravotné stredisko
Kalinčiakova ul. – Potraviny Moja samoška
Dukelská ul. - Stará ZŠ výstup
Dukelská ul. - Nová škola výstup
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7:10
7:11
7:13
7:18
7:20
7:22
7:24
7:26
7:28
7:30
7:33
7:25
7:38
7:42

Pomáhajme si....
Sychravé jesenné dni patria k tým dňom, kedy sa chtiac –
nechtiac zamýšľame nad ľudskou nedokonalosťou, slabosťou,
pominuteľnosťou...
Libanonský básnik kahlil Gibran vo svojej známej knižke
„Prorok“ hovorí o kráse: „Kde budete hľadať krásu a ako ju
nájdete, ak sama nebude vašou cestou a vaším vodcom?
Krása nie je potreba, ale oduševnenie... Nie sú to ani smädné
ústa, ani vystretá prázdna ruka, ale skôr horiace srdce a očarená duša. Nie je to obraz, ktorý by ste chceli vidieť, ani
pieseň, ktorú by ste chceli počuť, ale skôr obraz, ktorý vidíte
zavretými očami. Je to večne kvitnúca záhrada a zbor anjelov
v ustavičnom lete. Krása je večnosť hľadiaca na svoj obraz
v zrkadle, ale vy ste večnosť a vy ste jej zrkadlo.“ krásu
môžeme okolo nás objavovať dennodenne.
V časopise „nota bene“ som natrafila na báseň Jozefa – ateistu - z pasáže Gorkého ulice:
Modrý dom
V strede mesta stojí krásny modrý dom,
chodia doňho ľudia, bije v ňom aj zvon.
Trochu modrý, trochu biely, inak farebný,
dočkáš sa v ňom odpustenia, budeš spasený.
Cez guľaté okná hľadí dnuka tma,
je v ňom pokoj, láska, ľudia povedia.
Zvonku modrý, čierny, biely, je to veľký dom.
Prezradím to, je to kostol, Pán Boh býva v ňom.“
Celá naša civilizácia trpí chronickou nedostatočnosťou
duchovnosti. Zabúdame, že človek je vo svojej podstate
stvorenie duchovné. naša ľudová múdrosť oddávna pomáhala
ľuďom povzbudením: „Kde je núdza najvyššia, pomoc Božia
najbližšia.“
každý humánne zmýšľajúci človek je znakom Božej prítomnosti vo svete. Blahoslavená Matka Tereza z kalkaty hovorí:
„So zlom môže bojovať len dobro.“ Zlo môžeme prirovnať ku
kameňu, ktorý niekto hodí hore. na začiatku má veľkú silu aj
rýchlosť, potom postupne stráca silu aj rýchlosť a padá späť na
zem. Dobro môžeme porovnať s kameňom hodeným z veže.
najprv letí pomaly, potom naberá rýchlosť a nakoniec s veľkou
silou udrie na zem. každé dobro, ktoré vykonáme, otriasa
zlom. Ak hodíme do vody kameň, začnú sa na vode šíriť
kruhy..... podobne by to malo byť aj so šírením dobra, lásky
a múdrosti...
Iskrou, ktorá je schopná zapáliť celý svet, je radosť. Je to teplo,
pri ktorom sa všetci ľudia chcú zohriať, lebo materiálny svet je
studený.
V úvode slovenskej piesne Hradišský kostolík sa spieva:
„Táto krajina pripomína truhlicu starej mamy. Otvoríš ju
a v srdci ti zavonia materina dúška, suchý kvet lipy a majoránky.
Táto krajina pripomína chrám. V gotických vežiach katedrál
zelených horských lúk nežné spieže ovce zvonia a vôňa
lesných zvončekov ľahúčko ako závoj svadobný klesá pomaly dolu do údolia.
Táto krajina pripomína chrám. V modravých pásikoch dymov
nad dedinou vonia živica – vrchársky tymián. Keď vchádzaš
do tejto krajiny, chcel by si sa po zem ukloniť a srdcom
zabúchať na dubové dvere.... Ale je to darmo. Dvere sú
otvorené a spoza nich ťa víta ľudský hlas: „Nekľakaj, veď nie
si v kostole, a si jeden z nás. Chlieb a soľ čaká ťa na stole.“
B.J.
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Voľby sa konajú na celom území Slovenskej
republiky v jeden deň - v sobotu od 7.00
hodiny do 22.00 hodiny. Obec najneskôr 25
dní predo dňom konania volieb doručí každému voličovi zapísanému v zozname voličov
oznámenie, v ktorom uvedie čas konania
volieb, volebný okrsok a miesto, kde môže
volič voliť. Upozorňujeme občanov, ktorí takéto oznámenie z akéhokoľvek dôvodu nedostanú, že sa môžu informovať písomne na emailovej adrese lubica.kuchtova@bernolakovo.sk, telefonicky na t.č. 4593 911 kl. 104 alebo osobne u p. kuchtovej na obecnom úrade,
či sú zapísaní do stáleho zoznamu voličov.

Volebné okrsky
v obci Bernolákovo
1. Územie 1. volebného okrsku a volebná
miestnosť v ňom:
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
2. Územie 2. volebného okrsku a volebná
miestnosť v ňom:
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
3. Územie 3. volebného okrsku a volebná
miestnosť v ňom:
Ulice: Hlavná, Hlinkova, Hviezdoslavova,
kalinčiakova, kvetná, Lekárenská, nálepkova,
národného oslobodenia, Poštová, Priemyselná, Senecká cesta, Štúrova.
VOLeBNá MIeSTNOSť:
KuLTÚrNy DOM, HLAVNá Č. 107
4. Územie 4. volebného okrsku a volebná
miestnosť v ňom:
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
Informácie o voľbách budú k dispozícii
priebežne aj na našej webovej stránke
www.bernolakovo.sk .

Informácia o činnosti poslanca
Bratislavského samosprávneho kraja
koncom tohto roku sa končí funkčné
obdobie poslancov Bratislavského samosprávneho kraja (BSk). Stalo sa takmer pravidlom, že kandidáti na poslancov si dávajú predsavzatia a často aj
sľuby, ktoré nie sú reálne a predkladajú
ich len preto, aby získali voličov na
svoju stranu. Ako kandidát som veľa
nesľuboval, avšak počas volebného
obdobia som sa snažil pre rozvoj obvodu a obce Bernolákovo urobiť, čo bolo
v mojich silách a možnostiach. Preto
som si vo svojom programe na volebné
obdobie rokov 2009 až 2013 stanovil
úlohy ako:
- podpora budovania novej a rekonštrukcia existujúcej dopravnej infraštruktúry s dôrazom na vybudovanie
štvorpruhu Senec - Bratislava a variantu
nultého obchvatu Bratislavy,
- rozvoj a skvalitnenie siete sociálnych služieb,
- zvyšovanie bezpečnosti občanov
a prevencia kriminality,
- ochrana práv a záujmov dotknutých
obcí,
- efektívne prerozdeľovanie finančných zdrojov z prostriedkov Európskej
únie a zlepšenie ich čerpania pre obce
v Bratislavskom kraji,
- zlepšenie fungovania stredných škôl
v rámci pôsobnosti Bratislavského
samosprávneho kraja.
Pri hodnotení stanovených úloh
musím konštatovať, že nie všetko sa
podarilo presadiť, pretože niektoré
úlohy sú dlhodobého charakteru a nie
je možné ich realizovať počas štyroch
rokov. Dovoľujem si vás ako poslanec
Bratislavského samosprávneho kraja
informovať o riešeniach problémov,
ktoré som v uplynulom období presadzoval v prospech volebného obvodu,
do ktorého spadajú obce: Bernolákovo,
Chorvátsky Grob, Ivanka pri Dunaji,
Malinovo a Zálesie. Išlo predovšetkým o
úlohy týkajúce sa rozvoja územia obcí,
ktoré patria do kompetencií kraja.
- V rámci zvyšovania bezpečnosti občanov a prevencie kriminality ako aj
ochrany práv a záujmov dotknutých
obcí /Bernolákovo, Chorvátsky Grob,
Ivanka pri Dunaji, Malinovo a Zálesie/
v spolupráci so starostami týchto obcí
sa podarilo vytvoriť nové obvodné
oddelenie polície so sídlom v Bernolákove, čo v značnej miere prispelo vo
všetkých dotknutých obciach k zníženiu
kriminality.
- Pri rokovaniach v orgánoch Bratislavského samosprávneho kraja som
presadzoval budovanie a rekonštrukciu
existujúcej dopravnej infraštruktúry,
najmä vybudovanie štvorpruhu Bratislava – Senec a jeho napojenie na
diaľnicu. na diaľničnú križovatku „Triblavina“ je vydané stavebné povolenie
a v roku 2014 sa začne s výstavbou.

VOĽBy DO VÚc 2013

Voľby do orgánov
samosprávnych krajov
sa uskutočnia
dňa 9. novembra 2013

I. etapa „štvropruhu od Bratislavy po
kataster Bernolákova je v územnom
konaní. V štádiu riešenia (schválená
EIA) je aj nultý obchvat Bratislavy, ktorý
po vybudovaní výrazne odľahčí premávku na vstupe do Bratislavy.
- V oblasti stredného školstva, ktoré
sa aj v rámci BSk postupne reštrukturalizuje, sa podarilo zachovať Spojenú
strednú školu v Bernolákove ako samostatnú organizačnú zložku, ktorá
mala byť podľa pôvodného návrhu
zrušená alebo zlúčená s inou strednou
školou.
- Presadzoval som rozvoj a skvalitnenie siete sociálnych služieb, čoho dôkazom je vybudovanie zariadení sociálnych služieb v Bernolákove, kde je
možné umiestniť viac ako 60 klientov
z Bernolákova, okolitých obcí ako aj
z celého Bratislavského kraja. Týmto
som zabezpečil aj realizáciu komunitného plánu sociálnych služieb v našej
obci, kde sú vytvorené optimálne podmienky starostlivosti o občanov v seniorskom veku.
- Pokiaľ ide o efektívne prerozdeľovanie finančných zdrojov z prostriedkov
EÚ v rámci Bratislavského kraja, môžem
pozitívne hodnotiť túto skutočnosť,
pretože v spolupráci s BSk sa podarilo
získať prostriedky na
- vybudovanie cyklotrasy Bernolákovo –
Ivanka pri Dunaji,
- budovanie kanalizácie v našej obci,
- schválenie projetku a prípravu vybudovania cyklotrasy Bernolákovo - nová
Dedinka popri Čiernej vode,
− rekonštrukciu centra obce a detského ihriska na Školskej ulici,
− vybavenie súhlasu na vybudovanie
zberného dvora na pozemku Spojenej
strednej školy v Bernolákove, ktorá
patrí pod BSk.
Ďalej som sa podieľal na spracovaní
a schválení dvoch najdôležitejších dokumentov v oblasti legislatívy, a to :
- Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja BSk na roky 2014-2020,
ktorý stanovuje hlavné ciele a programy
v danom časovom rozhraní v celom
Bratislavskom kraji;
- Územného plánu BSk, v rámci
ktorého som presadzoval riešenie
dopravného systému na odklonenie
dopravy tak, aby sa zabezpečilo zníženie dopravného zaťaženia cez uvedené
obce.
na základe horeuvedeného je zrejmé,
že veľa vecí sa podarilo vyriešiť, niektoré ostávajú nedoriešené a bude ich
treba spoločne s novými problémami
riešiť v budúcom období.
Ing. Ľubomír Poór
poslanec
Bratislavského samosprávneho kraja
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INfOrMácIe OBecNéHO ÚrADu

Kanalizácia v obci - budovanie pokračuje
Výstavba prebieha na základe dvoch schválených projektov
kanalizácia I. etapa a kanalizácia II. etapa podľa harmonogramu, ktorý je priebežne aktualizovaný. Vzhľadom na to, že
investície sú realizované cez nenávratný finančný príspevok
(nFP) z fondov EÚ, je potrebné nepredvídateľné zmeny prerokovať a schváliť na riadiacom orgáne (Ro) ministerstva.
Z tých dôvodov sú niektoré úseky komunikácií budované
v rámci I. etapy neukončené, lebo pred ich definitívnym
dokončením je potrebný súhlas ministerstva s uzatvorením
dodatku k zmluve o dielo s dodávateľom.
Vzhľadom na to, že máme za sebou horúce a suché leto, bolo
treba riešiť aj problémy s prašnosťou, a preto sme zabezpečili
polievanie tak, aby negatívne dôsledky prášenia boli čo najmenšie. Je zrejmé, že nie všetci občania berú s pochopením
obmedzenia, ktoré sú spojené s budovaním kanalizácie. Treba
si však uvedomiť, že ide o zásah do existujúcej komunikácie
počas bežnej prevádzky. S tým sú, samozrejme, spojené
mnohé negatíva. nie je možné vybúrať, vykopať, osadiť hlavné
potrubie, zrealizovať pripojovacie pásy, zasypať, vykonať
tlakové a kamerové skúšky potrubia, zabetónovať a položiť
asfaltový povrch za týždeň ani za mesiac. Skoro samozrejmosťou sú problémy pri výkopových prácach spojené s ne-

BerNOLáKOVO SA rOZrASTá
Piaty september 2013
bol dňom, keď naša
obec dosiahla počet
prihlásených obyvateľov 6000.
Pre lepší prehľad
uvádzame grafy.
V prvom grafe je
vidieť nárast obyvateľov za posledných
20 rokov a v druhom
grafe súčasný stav
podľa vekových
kategórií a pohlavia.

presne vytýčenými sieťami od správcov inžinierskych sietí, čo
spôsobuje vynútené zmeny v realizácii. Ako zaujímavosť
môžeme spomenúť privolanie pyrotechnikov k „domnelej
bombe“ či nevytýčený, a predsa funkčný telekomunikačný
kábel z roku 1947 na Bernolákovej ulici. Všetky takéto problémy môžu mať za následok menšie alebo väčšie odchýlky od
projektovej dokumentácie, ktoré treba oznamovať, prípadne
mať odsúhlasené od Ro ministerstva.
napriek všetkým týmto problémom sa snažíme, aby výstavba
postupovala čo najrýchlejšie. Veríme, že po ukončení výstavby už nikto nebude spomínať na problémy, ktoré sme spoločne
prekonali, ale bude rád, že konečne nemusí neustále otvárať
poklop žumpy a sledovať, či sa už nepreleje.
napojenie na novovybudovanú kanalizáciu bude možné cca
2-3 mesiace po jej vybudovaní. Je totiž nutné predmetný úsek
skolaudovať a zazmluvniť jeho prevádzku. o možnosti napájania na verejnú kanalizáciu v uvedených úsekoch i postupe pri
vybavovaní žiadosti vás budeme informovať
oznamom do schránok a na www stránkach
obce:

http://www.bernolakovo.sk/zaujimav/vystavba/
eurofondy/eurofondy.html

Oznam Štatistického úradu
Slovenskej republiky

Slovenská republika sa aj prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie zisťovania
cezhraničnej mobility medzi Rakúskom a Slo-venskom pod názvom „Dopravno-sociologický
prieskum mobility obyvateľstva podľa metodiky
koMoD na území Bratislavského a Trnavského
regiónu“ (Brawisimo), ktoré sa v týchto dňoch rozbieha v prihraničných regiónoch oboch krajín.
Cieľom projektu je získanie údajov o mobilite obyvateľov prihraničných regiónov na rakúskej aj
slovenskej strane. Výsledky zisťovania budú podkladom pre efektívnu dopravnú politiku, cielené
opatrenia v oblasti dopravy, dopravné prognózy
a modelovanie dopravy.
na Slovensku bude do zisťovania zaradených
12 650 domácností v náhodne vybratých obciach
a mestách Bratislavského a Trnavského samosprávneho kraja, medzi ktorými je aj naša obec.
Zisťovanie sa uskutoční od 4. septembra do 13.
decembra 2013.
V tomto období vybrané domácnosti v našej obci
navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa,
ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach
osobitným poverením. Všetky informácie, ktoré v
rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, budú
anonymné a použité výlučne na štatistické účely.
k úspešnej realizácii tohto projektu prosíme
občanov o poskytnutie pomoci a podpory.
Bližšie informácie sú dostupné na portáli ŠÚ SR
www.statisticsk.sk/mobilita

NOVINKA PrI ZBere eLeKTrOODPADu

občania môžu od 1. júla 2013 počas celého roku nahlasovať elektroodpady, ktoré chcú odovzdať do zberu. Elektroodpady je
možné nahlásiť na Obecnom úrade v Bernolákove na tel. čísle 45 993 911 kl. 107 alebo kl. 101 alebo na mailovej adrese
elena.molnarova@ bernolakovo.sk
Pri nahlasovaní odpadu bude potrebné oznámiť meno, adresu, druh a množstvo elektroodpadu a telefónne číslo. Tieto údaje
budú následne odoslané do databázy firme AnEo Trnava, ktorá si dohodne presný dátum odvozu odpadu s jednotlivými záujemcami o odvoz. Firma tým odstráni polročné čakanie na odvoz odpadu, ako to bolo doteraz pri jednorazovom zbere a
súčasne občania nebudú musieť čakať celý deň doma na príchod firmy, nakoľko v novom systéme vývozu si firma dohodne aj
presný čas odvozu odpadu. Veríme, že táto novinka prispeje k zlepšeniu služieb pri nakladaní s odpadom.
ŽP
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Touto cestou chcem upozorniť majiteľov domácich zvierat, teda psov a mačiek,
že sú povinní svojich štvornohých miláčikov dať začipovať. Tým, ktorí to
z rôznych dôvodov neurobia, hrozí pokuta až do výšky 300 €. obecná polícia
bude túto povinnosť námatkovo kontrolovať a nedostatky hlásiť na príslušný
správny orgán. nečakajte teda až do posledného dňa a dajte si svojich psov
alebo mačky včas začipovať. Chcem upozorniť aj majiteľov „túlavých“ psov, aby
predchádzali ich úteku a odstránili nedostatky súvisiace s ich zabezpečením. Väčšinou utekajú vďaka dieram v plote. opäť vám pripomínam telefónne číslo, kde môžete svoje podnety
oznámiť: 0918 88 22 22. Hliadka obecnej polície Bernolákovo je k dispozícii nonstop.
Prinášame vám prehľad najdôležitejších udalostí zaznamenaných obecnou políciou
Bernolákovo:

§ POD LuPOu §

my zranený muž. Po príchode na
miesto hliadka našla cyklistu,
ktorý mal zranenú hlavu a sťažoÚtek chlapca
val sa na bolesť v chrbtici. Bol
z detského domova
uložený do stabilizačnej polohy a
Chlapec z detského domova sa hliadka privolala na miesto RZP.
nevrátil včas z vychádzky. ozna- Tá previezla muža na hospitalizámovateľka nadobudla podozre- ciu do ružinovskej nemocnice.
nie, že chovanec utiekol. Hliadka
obecnej polície prehľadala celý Poškodenie fontány
areál Štadiónu J. Popluhára a Poverený príslušník obecnej políchlapca našla. okamžite ho pre- cie začal objasňovanie priestupviezli do detského domova. ku proti majetku voči neznáChlapec uviedol, že sa mu ne- memu páchateľovi, ktorý mal
chcelo odísť z osláv Dní obce.
poškodiť trysky vo fontáne. na
základe svedeckých výpovedí,
Pokreslené okná
ale aj na základe kamerového
Dvaja mladíci sa chceli realizovať záznamu sa podarilo identifikov oblasti umenia a pokreslili okná vať páchateľov. Vec je doriešená
na polyfunkčnom dome. Hliadka v zmysle zákona o priestupkoch.
po telefonickom ozname obidvoch zadržala na neďalekom det- Noc hlučnej mládeže
skom ihrisku. Vec je stále v rie- Hliadka obecnej polície po ozšení.
name, že na Trnavskej ulici sa
koná hlučná zábava mladých
Zranený cyklista
ľudí, na mieste zábavu ukončila a
Počas hliadkovania v nočných vec vyriešila dohováraním. Po
hodinách prijala hliadka obecnej doriešení tejto veci opätovne pripolície oznam o tom, že na Stro- jala oznam, že na inom mieste sa
járenskej ulici leží v jarku nezná- iná skupinka mladých ľudí zabá-

va, pričom ruší nočný pokoj. Aj
túto vec hliadka vybavila dohováraním.

Otvorené po záverečnej

V pohostinskom zariadení aj
napriek záverečným hodinám
prúdila zábava vo veľkom. Privolaná hliadka odmenila čašníčku za rušenie nočného pokoja
blokovou pokutou.

Vylepovanie plagátov

na zastávke SAD na Dukelskej
ulici bol zistený priestupok.
neznámy muž tam vylepoval
neoprávnene plagáty. Po zistení
jeho totožnosti bol prípad vyriešený v blokovom konaní.

Podgurážení hodovníci

na Školskej ulici sa skupinka
mladých ľudí zabávala svojským
spôsobom. na komunikáciu dotlačili veľkú skružu a nechali ju
tam. Vodička prichádzajúceho
vozidla si ju nevšimla a v rýchlosti
do nej narazila. Skupinka mladých ľudí bola identifikovaná
pomocou kamerového systému.
Vec je v objasňovaní.

Upozornenie: V poslednom období sa na území obce rozmohli vlámania do nehnuteľností a
následne krádeže rôzneho materiálu. Do pozornosti zlodejom padli hlavne domy vo výstavbe,
ale neobchádzajú ani iné nehnuteľnosti. Preto vás upozorňujem, aby ste neboli voči svojmu
majetku a ani majetku vašich susedov ľahostajní. Ak zistíte pohyb podozrivých osôb v blízkosti
vašich domov, kontaktujte hliadku obecnej polície, ktorá vyhodnotí situáciu a podľa vlastných
možností zakročí. Ak máte možnosť, vybavte svoje domy a byty signalizačným zariadením, ktoré
môžete pripojiť na pult centrálnej ochrany.
Najúčinnejším opatrením voči krádežiam je prevenPOZOR AK
cia.

CIA!!!

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

ceNNíK Pre NOVýcH uŽíVATeĽOV SLuŽIeB PcO
Druh objektu

a platí len na rok 2013

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

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

50 €
50 €

50 €
50 €

bezplatne
bezplatne

100 €

70 €

100 €
100 €

70 €
70 €

Poplatok Poplatok Poplatok Mesačný Poplatok Pravidelný
za falošný za ostrý za prenájom poplatok za montáž mesačný
poplach/ poplach vysielača za službu vysielačky
výpis
každý ďalší
/ rok
v objekte udalostí
v mesiaci

15 €
15 €

bezplatne
bezplatne

80 €
80 €

15 €
20 €

143 €
143 €

5€
5€

bezplatne

15 €

bezplatne

80 €

40€

143 €

5€

bezplatne
bezplatne

15 €
15 €

bezplatne
bezplatne

80 €
80 €

50 €
70 €

143 €
143 €

5€
5€

Mediácia
v obci
Máte spor v rodinnej, obchodnej, zamestnaneckej či inej
oblasti? Vedeli ste, že nie každý
spor musí skončiť na súde? na
tieto otázky vám dáme odpovede pri konzultáciách, ktoré sa
budú opäť konať v priestoroch
obecného úradu v Bernolákove.
Upravili sme čas: každú stredu
v čase od 15:00 hod. do 16:00
hod. Je možné dohodnúť si
stretnutie aj v inom čase na telefónnom čísle: +421 948 268 987
alebo zaslaním mailu: dohodoaista@gmail.com.
Ak teda máte spor, ktorý sa týka:
- vyporiadania BSM,
- úpravy rodičovských práv
/starostlivosť o dieťa, výživné,
atď./,
- zamestnávateľa a zamestnanca,
- oblasti obchodného práva,
- iných oblastí života,
tak neváhajte a príďte sa informovať o tom, či je váš spor
vhodný na mediáciu. neplaťte
drahé súdne poplatky a skúste
sa s protistranou dohodnúť.
Zlepší to váš pohľad na konflikty.
Viac info:

Kamerový
systém
Aj v tomto kalendárnom roku
sme boli úspešní a získali sme
na prevenciu kriminality príspevok na vybudovanie ďalšej etapy kamerového systému. V tejto etape boli zakúpené dve kamery. Jedna bola
osadená v križovatke ulíc
Dukelská – Poštová. Táto kamera bude dohliadať hlavne
na dvor školského areálu a
stánok PnS na Dukelskej ulici. Tento stánok bol častým
terčom zlodejov. Druhá kamera bola osadená v križovatke ulíc komenského –
Dukelská a bude slúžiť na
ochranu majetku materskej
školy, cintorína a majetku občanov. kamery budú snímať
len verejné priestranstvo.
Mgr. róbert Široký,
náčelník OcP
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Školský rok 2013/2014 je jubilejný

Prázdninový čas nám neúprosne odišiel a my sme privítali nový
školský rok 2013/2014.
Tento školský rok je mimoriadne významný, naše školské budovy
majú jubileá. Stará škola si pripomenula 70. výročie a nová škola
je dáma v najlepších rokoch, tá nám slúži 50 rokov.
V januári 1943 bola daná do užívania škola na Školskej ulici, ktorú
familiárne nazývame stará škola. Začalo sa v nej vyučovať
7. januára 1943.
„Vyučovanie v priebehu roku 1944 trpelo v dôsledku význačných
zvratov svetového zápolenia za druhej svetovej vojny. Dňa
15. novembra 1944 na príkaz hlavného veliteľa nemeckých zbraní na Slovensku prevzalo nemecké vojsko školskú budovu a dňom
16. novembra 1944 sa na škole vyučovanie prerušilo. Vyučovať
sa začalo začiatkom júna 1945.“ Takýto je začiatok histórie starej
školy. odvtedy našťastie žijeme v mieri. Čas je výborný lekár, ale
zlý kozmetik a tak je to aj s našimi školskými budovami. Pôvodná
budova a jej vnútro prešli niekoľkými úpravami a podľa slov
bývalých žiakov, ktorí mali stretávku po 55 rokoch, teda končili
v roku 1957/58, je stará škola na tie roky vo veľmi dobrom stave.
Školský rok 1963/64 začal pre žiakov a učiteľov ZDŠ v Bernolákove mimoriadne slávnostne. Cez letné prázdniny sa podarilo
stavbárom pozemných stavieb ukončiť výstavbu novej školskej
budovy tak, že na začiatok mesiaca september zostalo urobiť len
úpravu okolia školy.
Týmto školským rokom na radosť žiakov i rodičov bola ukončená
dvojsmennosť/ vyučovanie v dopoludňajších aj popoludňajších
hodinách/. V novej škole v 13 učebniach boli žiaci 5.-9. ročníka.
Všetkých žiakov I. aj II. stupňa bolo 770 v 22 triedach. Pre porovnanie v tomto školskom roku máme 430 žiakov v 23 triedach.
Škola neprázdninovala, vymaľovalo sa 6 tried, suterén starej
školy, v 7 triedach novej školy v spolupráci so zriaďovateľom sa
vymenilo osvetlenie, pre 3 triedy tiež v spolupráci so zriaďovateľom a oZ Školáčikom boli zakúpené nové lavice, v školskej
jedálni sme vymenili vydávacie okienka, začalo sa s opravou
strechy ŠkD pre jej havarijný stav. Do konca kalendárneho roku
prebehne rekonštrukcia dvoch hygienických zariadení.
V čase vydania časopisu Bernolák už bude vyučovanie prebiehať
v plnom prúde. Všetci naši žiaci vedia, že majú svoje práva, ale
rovnako aj povinnosti, a preto sme si zaželali veľa chuti, vytrvalosti, zábavy a poučenia v tomto pre nás všetkých a najmä pre
mňa jubilejnom školskom roku.
S pozdravom
Mária Ondrušková
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Škôlkarský KOLOTOČ

Leto ubehlo ako voda a 2. septembra sa malí škôlkari stali veľkými školákmi (pozrite si tablo) a tým sa roztočil ich kolotoč školských povinností. naši maličkí nováčikovia sa spod bezpečných
krídiel rodičov prvýkrát vybrali na samostatnú cestu do väčšej
detskej komunity, do triedy materskej školy plnej kamarátov.
Deti tu získajú prvé skúsenosti so zapájaním sa do hier s inými
deťmi v prostredí materskej školy. Začiatok je pre deti telesne
i duševne náročný a únavný. Dávajte deťom najavo, že materská škola je samozrejmou súčasťou ich každodenného života.
V materskej škole čaká na deti kolotoč rôznych aktivít. Prestavte
si ruské kolo, jednotlivé mesiace od septembra do júna sú
kabínky kolotoča a „hurá, môžeme nasadať“.
V septembri absolvujú naši začiatočníci adaptačný pobyt a deti
od päť rokov môžu chodiť na Plavecký kurz klubu Delfín Senec
v rozsahu 10 výukových hodín (denne 2x40min. výukové
hodiny) v bazéne kongresového a rodinného hotela Senec.
október je mesiac jesene, jesenných farieb, tekvíc a šarkanov.
Začiatok mesiaca im spríjemníme divadelným predstavením.
niekedy v polovici alebo koncom mesiaca privítame nielen deti,
ale aj ich rodičov na tradičnej jesennej Šarkaniáde, kde pre deti
budú pripravené tvorivé dielne. okrem vydlabávania tekvíc,
maľovania šarkanov, tvorenia prírodných aranžmá budú čakať
na deti kolobežky na dopravnom ihrisku.
V novembri sa môžu deti v rámci projektu „koníky – naši
kamaráti“ tešiť na poníky. Vozenie na poníkoch, ktoré sú
rozmerovo pre deti do 7 rokov ideálne vzhľadom k ich telesným
proporciám, je prirodzený spôsob, ako udržať chrbticu detí
zdravú. Určite nájdeme aj v tomto mesiaci divadelné predstavenie vhodné pre našich „malkáčov“ aj „veľkáčov“.
Predstavovať december hádam ani nie je treba. od príchodu
Mikuláša do obce a materskej školy, cez vianočné besiedky
v jednotlivých triedach až po krátke zastavenie kolotoča počas
vianočných prázdnin si deti užijú prekvapení a rodinnej pohody
domova.
nástupom na škôlkarský kolotoč po novom roku deti opäť čaká
jazdenie na poníkoch zasneženou prírodou. Sedemdesiatšesť
predškolákov sa bude pripravovať na návštevu starších kamarátov v prvom ročníku základnej školy pred povinným zápisom do
školy.

Február sa ponesie v znamení fašiangov, deti sa budú pripravovať na karneval a aj si zatancujú v tradičnom hudobno –
tanečnom predstavení Ide, ide muzika. Ak to počasie dovolí, tak
sa spolu s deťmi vyšantíme na zasneženom kopci a pre staršie
deti bude aj možnosť naučiť sa korčuľovať na ľade.
Marec sa ponesie v duchu rozprávky. V téme „Z rozprávky do
rozprávky“ budú mať deti možnosť kresliť, maľovať, tvoriť
rozprávkové bytosti. Určite pripravíme výstavu výtvarných prác
s ilustráciami známych rozprávok, navštívime divadelné predstavenie alebo ono navštívi materskú školu plnú detí.
V mesiaci apríl bude kabínka kolotoča hýriť pestrými jarnými
farbami a budú sa z nej ozývať výkriky dievčat počas
veľkonočnej šibačky. Pre deti v materskej škole nastane čas
prírodovedného bádania a skúmania rastlín a živočíchov. od
sadenia semienok rôznych rastliniek, cez polievanie, po
pozorovanie rastu, až k prípadnej konzumácii je apríl pre deti
čas zázrakov v prírode a ony budú jeho súčasťou. Sledovanie
motýlích húseníc, ich zakuklenie, vyliahnutie krásnych motýľov
je jedným z mnohých zázrakov prírody.
Májová kabínka kolotoča bude venovaná mamičke a následne
celej rodine. V tomto mesiaci budú mať najstaršie deti možnosť
vyskúšať si svoju odvahu pri dlhšom odlúčení od rodiny. Škola
v prírode im umožní prežiť šesť krásnych dní od pondelka do
soboty na Liptove, v lone krásnej prírody. Mladšie deti pôjdu na
výlety do blízkeho okolia podľa možností počasia.
nástup do poslednej júnovej kabínky začne radostne pre všetky
deti sviatkom detí. Materská škola je zameraná na rozvoj pohybových schopností detí a aj v tento deň pripravíme deťom na
dvore rôzne pohybové aktivity. Predškoláci v slávnostnej
rozlúčkovej akadémii prezentujú svoje schopnosti rodičom a
rodinným príslušníkom. na koniec školského roka dostanú certifikát o absolvovaní predprimárneho vzdelávania a vykročia
ráznym krokom do veľkej školy.
náš škôlkarský kolotoč spomalí a v auguste sa zastaví. „Malkáči“
budú skúsenejší, počiatočné plače budú dávno zabudnuté,
zostane radosť z kamarátov. „Veľkáči“ budú opäť školákmi so
svojimi radosťami a povinnosťami. Tak to ide krokom krok
dookola každý rok.
Oľga Syrová, riaditeľka MŠ
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Kapitoly dejín
umeleckého vzdelávania
v Bernolákove
Umenie malo v obci, ktorá nesie hrdé
meno slávneho rodáka Antona
Bernoláka, vždy svoje miesto. Už v roku
1925 tu pôsobila dychová hudba –
najprv pod vedením Jána Záhrušku,
neskôr sa úlohy kapelníka ujal Matej
kinčeš. Popri dychovom súbore Ján
Záhruška spolu s Rudolfom Boršom a
kornelom Somorom založili tanečný
súbor RYTMUS. S radosťou tu muzicírovala a účinkovala na dedinských
kultúrnych podujatiach najmä mladá
generácia.
V umeleckom vzdelávaní mládeže
pokračoval správca kultúrneho domu
Vincent Solčiansky so svojou manželkou
Cecíliou. Viedol spevácky zbor, s ktorým
sa zúčastnil mnohých súťaží. Svojím
charizmatickým prejavom dokázal
zapáliť pre hudbu množstvo mladých
ľudí. Pamätníci radi spomínajú, ako
chodili na rôzne súťaže, kde boli
pravidelne vysoko ocenení, často si
prinášali domov cenné prvé miesto.
(V súbore vznikali krásne priateľstvá, tu
sa zoznámili aj moji rodičia).
Ďalším veľmi úspešným hudobným
pedagógom bol Fridrich kolarovič - učil
mládež hre na harmoniku. Viedol
osemčlenný súbor, s ktorým často
účinkoval pri rôznych príležitostiach.
Bol riaditeľom miestnej základnej školy,
podporoval umenie a viedol k nemu
i žiakov školy.
Hudobné vzdelávanie sa uskutočňovalo aj cez tzv. osvetovú besedu – v kultúrnom dome vyučovali klavír a gitaru
manželia Ivanekoví. Cestovali dva razy
do týždňa z Bratislavy a na ich hodiny sa
vždy tešili mnohí žiaci.
V sedemdesiatych rokoch sa stala
potreba umeleckého vzdelania oficiálnou. Riaditeľka Ľudovej školy umenia
v Ivanke pri Dunaji Eugénia Sklenková
s riaditeľkou Základnej školy v Bernolákove Blankou Matúšovou spolu otvorili elokované pracovisko, kde sa vyučovala hra na klavír a akordeón. Aj keď sa
klavírna trieda nachádzala v suteréne,
niektorí žiaci už mali možnosť navštevovať vyučovacie hodiny v domácom
prostredí.
V tomto čase vznikol ženský spevácky zbor – viedol ho Fridrich kolarovič. Zúročil tu svoje dlhoročné peda-
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gogické a umelecké skúsenosti a zbor
mal množstvo úspešných vystúpení.
Entuziazmus a umelecké majstrovstvo
pán kolarovič prenášal na všetky členky
zboru, ktoré s radosťou študovali repertoár rôznych žánrov. Ich vystúpenia boli
vždy „zlatým klincom“ kultúrnych programov .
Vzácnym človekom, ktorý vždy podporoval umelecké vzdelávanie v obci
bola dlhoročná vedúca domu kultúry
Želmíra Ferková. ochotne poskytla
priestory kultúrneho domu pri rôznych
podujatiach, často bola sprostredkovateľom, ktorý vybavil možnosť vystúpení pre žiakov hudobnej školy na programoch spoločenských organizácií.
Elokované pracovisko sa postupne
rozrastalo, riaditeľka Základnej umeleckej školy v Ivanke pri Dunaji Ľubomíra Rybárová tu otvorila aj triedu
dychových nástrojov. Tým sa vytvorila
možnosť spolupráce – komornej hry pre
naše deti. Počet kultúrnych podujatí,
kde žiaci vystupovali, sa postupne
zvyšoval, zvyšovala sa však aj potreba
ďalších hudobných nástrojov, ktoré by
sa tu vyučovali. Veľkým podporovateľom umenia bol starosta obce
Alexander Švarda. Zakúpil pre žiakov
nové pianíno, bol pravidelným hosťom
triednych koncertov, vždy sa zaujímal
o naše potreby. novovytvorenú klavírnu triedu, ktorú sme získali vďaka ústretovosti zástupkyne riaditeľky základnej
školy Dagmar Strýčkovej, zariadil potrebným nábytkom a poskytol finančné
prostriedky na jej výzdobu a doplnenie
notovým materiálom, stojanmi na noty
či záclonami. Už vtedy boli veľmi aktívni
rodičia, ktorí pomohli triedu vymaľovať
a upratať.
V tom čase už mali tradíciu triedne
koncerty učiteľov. V chodbových priestoroch starej základnej školy sa dvakrát
ročne organizovali podujatia, ktoré
jeden z rodičov žartovne nazval Bernolákovské hudobné slávnosti. Dvadsať
až tridsať účinkujúcich detí prišlo podporiť úctyhodných osemdesiat – deväťdesiat poslucháčov. Sedeli na stoličkách prváčikov a druháčikov, ktoré
učitelia ZUŠ pre nich pripravili, často
sedeli i stáli na schodoch na prvé
poschodie, žartovne nazvaných bal-

kónom. Tu prvý raz verejne vystúpili
niektoré stálice našich terajších koncertov. Atmosféra týchto koncertov bola
neopísateľne srdečná, pod skvelú úroveň niektorých vystúpení sa podpísala
aj výborná akustika vysokých chodbových priestorov, pripomínajúcich kamenný chrám. S radosťou konštatujem,
že nám v súčasnosti chodia do školy už
deti pôvodných žiakov.
Aktivitu v tomto období prevzali
členky komisie kultúry a sociálnych vecí
pri obecnom zastupiteľstve – Terézia
Varečková a Božena Jurčová. S veľkou
podporou starostu obce Ing. Ľubomíra
Poóra boli hlavnými iniciátorkami
založenia samostatnej školy. Zorganizovali benefičný koncert, na ktorom
účinkovali pedagógovia, ktorí mali záujem vyučovať v novozaloženej škole, a
ako hostia študenti Pedagogickej
fakulty Univerzity komenského v Bratislave. Výťažok z koncertu bol venovaný na renováciu kaplnky svätej Anny v Bernolákove.
V školskom roku 2006/2007 začala
svoju činnosť Základná umelecká škola
v Bernolákove. Jej riaditeľom sa stal
PhDr. Ján Holička, ktorý v tejto funkcii
zotrval dva roky. S kolektívom trinástich
učiteľov začal písať nové dejiny hudobného školstva v našej obci. Vedenie
Základnej školy v Bernolákove nám
poskytlo päť samostatných miestností,
časť vyučovania prebiehala v učebniach
základnej školy. Už od začiatku existencie školy bol problémom neočakávane
vysoký počet žiakov. namiesto predpokladaného počtu 60 – 80 detí sa hneď
na prvom zápise prihlásilo 150 žiakov.
Časť financií plánovaných na hudobné
nástroje sa musela použiť na renováciu
a prestavbu nových priestorov. Pomocnú ruku nám poskytlo bratislavské
konzervatórium, ktoré nám zapožičalo
dva klavíry na dobu prestavby budovy
konzervatória na konventnej ulici.
notový materiál si spočiatku zabezpečovali učitelia sami, postupne sa tvoril vlastný notový archív pre všetky
nástroje.
Škola vznikla ako plne organizovaná
– najpočetnejší bol hudobný odbor,
pomerne veľký počet žiakov sa prihlásil
aj na odbor výtvarný. Malý počet detí
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začal navštevovať odbor tanečný a
literárno – dramatický. Postupne sa
škola zapájala do kultúrneho života
obce. najväčším úspechom v prvých
dvoch rokoch boli programy venované
800. výročiu založenia obce. Pri tejto
príležitosti sme pripravili verejný koncert vo veľkej sále kultúrneho domu.
Účinkovali tu najlepší sólisti a skvelé
komorné zoskupenia. Veľmi vydarená
bola výstava prác žiakov výtvarného
odboru. Inštalovali sme ju do dvoch
najväčších miestností budovy starej
materskej školy (teraz penzión Pohoda).
Výstava bola doteraz najrozmernejšou a
najrozmanitejšou prezentáciou výtvarných prác. okrem skvelých diel
absolventov tu boli vystavené súbory
prác, tematicky súvisiace s výročím
založenia obce – predstavy žiakov, ako
asi vyzerali zábradlia, kľúče, okná, múry
a iné artefakty hradu a kaštieľa v Čeklísi
(dnešné Bernolákovo). Výstava mala
veľký úspech a navštívili ju aj členovia
obecného zastupiteľstva a ich hostia po
slávnostnej schôdzi, venovanej výročiu
vzniku obce.
okrem pozitívneho rozvoja školu
postihol aj negatívny jav. Po dvoch
rokoch existencie pre nedostačujúci
počet žiakov zanikol tanečný odbor,
tento nepriaznivý vývoj hrozil aj odboru
literárno – dramatickému. Výmenou
niektorých pedagógov sa podarilo stabilizovať počet žiakov a po roku vznikol
tanečný odbor nanovo. Dnes má už viac
než dvadsať žiakov.
V súčasnosti má Základná umelecká
škola v Bernolákove okolo 300 žiakov.
V roku 2012 sa škola presťahovala do
nových priestorov v budove Spojenej
školy na Svätoplukovej ulici v Bernolákove. Budova starej školy už nemohla
poskytnúť dostatočné priestory pre
neustále narastajúci počet žiakov ZUŠ.
Sťahovanie bolo jediným možným riešením. Počas letných prázdnin takmer
všetci učitelia usilovne pracovali na úprave svojich nových tried. S radosťou zariaďovali učebne, ktoré už sú samostatné
a každý učiteľ má možnosť upraviť si svoj
priestor podľa vlastného vkusu a potrieb.

Do nových priestorov boli zakúpené
aj nové nástroje – pianíno, violončelo a
súprava bicích nástrojov. Do tanečnej
triedy pribudnú nové baletné tyče, postupne sa vytvára zásoba kostýmov a
úborov pre tanečný a literárno – dramatický odbor. Vďaka plodnej spolupráci so spojenou školou máme možnosť
využívať internet, taký potrebný pre
kreatívnu činnosť moderného učiteľa.
Pri plánovaní budúcej stratégie rozvoja
školy nám veľmi pomáhajú členovia
rady školy a členovia výboru rodičovského združenia. Ich názory sú pre
vedenie školy oporou a snažíme sa
plánovať budúcnosť v súlade s názormi
verejnosti. Pomáha nám aj spôsob
komunikácie formou anketových lístkov
pre rodičov. Spätná väzba je veľmi
dôležitá pri plánovaní priestorových i
legislatívnych zmien.
Škole sa darí rozvíjať spoluprácu aj
so spoločenskými organizáciami –
klubom dôchodcov, občianskym združením nádej, miestnou organizáciou
Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov, Slovenským červeným krížom. na veľmi dobrej úrovni je spolupráca so školami - základnou školou,
materskou školou a spojenou školou.
najdôležitejšou pre existenciu školy je
spolupráca s obecným úradom. Jeho
terajšie vedenie - starosta obce Ing.
Ľubomír Poór a zástupca starostu JUDr.
Stanislav Bečica boli pri zakladaní našej
školy a pri všetkých jej prvých krokoch
jej obetavo pomáhali. Vďaka osobnej
aktivite pána starostu sa podarilo
umiestniť školu v terajších priestoroch.
Zaujíma sa o rozvoj školy a nechýba na
žiadnom z jej verejných podujatí.
Podporuje účasť školy v rôznych rozvojových projektoch. Do nových priestorov nám zabezpečil nové pianíno, je
vždy ochotný pomôcť pri riešení akýchkoľvek problémov, ktoré sa od vzniku
ZUŠ vyskytli.
najdôležitejšou úlohou každej školy je prezentovať svoje výsledky na
verejnosti.
S hrdosťou môžem konštatovať, že
sa nám to darí. Žiaci hudobného odboru

účinkujú na verejných, interných, triednych, absolventských, výchovných i spoločných koncertoch, zúčastňujú sa
kultúrnych programov spoločenských
organizácií, vystupujú pravidelne na Dni
obce. Literárno-dramatický odbor sa
úspešne prezentoval v troch školských
muzikáloch, poriada celoodborové
i triedne dramatické večery, žiaci účinkujú na interných i verejných koncertoch, moderujú niektoré školské a
mimoškolské podujatia. Výtvarný odbor
vytvára absolventské, tematické a koncoročné výstavy, jeho žiaci sa podieľajú
na zhotovovaní scény verejných koncertov, prezentujú sa ukážkami prác na
chodbových priestoroch spojenej školy,
bola nám ponúknutá spolupráca formou stálej expozície výtvarných prác
v penzióne pre seniorov Pohoda. naši
tanečníci sa zúčastňujú verejných,
interných i výchovných koncertov, programov pre spoločenské organizácie,
pravidelne vystupujú na Dni obce.
Založenie Základnej umeleckej školy
v Bernolákove malo veľký význam.
Počet žiakov sa zvýšil na úctyhodných
300, naše deti majú možnosť umeleckého vzdelania vo vlastnej obci, postupne budujeme povedomie verejnosti
v oblasti vážnej hudby, klasického
tanca, dramatického a výtvarného umenia a tým všetkým zvyšujeme záujem
mladej generácie o umelecké vzdelávanie.
Prvé roky našej existencie boli ťažkou skúškou, či obstojíme v tvrdej
konkurencii. Veľmi sa mi páči citát
prezidenta Abrahama Lincolna, ktorý
raz povedal: „Vždy si pamätajte, že vaše
rozhodnutie uspieť je dôležitejšie ako
akékoľvek iné rozhodnutie.“ na konci
siedmeho roku existencie našej školy si
dovolím skonštatovať, že naša škola
uspela. Želám jej, aby sa naďalej rozvíjala a vychovávala deti v krásnom
odvetví našej kultúry – v umení.

Jarmila Bošková,
riaditeľka školy

MDD v ŠKD
Naše MDD v ŠKD bolo tentoraz trochu netradičné. Prvú časť sme začali veľmi peknou, zaujímavou a poučnou besedou
s pánom poľovníkom Milanom Slaným. Poľovnícka uniforma mu veľmi svedčala. Deti ani nedýchali. Jeho rozprávanie bolo
pre ne pútavým zážitkom. Zaslúži si od nás veľké POĎAKOVANIe.
Druhú časť tvorili súťaže na školskom dvore. Každá trieda mala svoju pripravenú disciplínu, ktorú mohli absolvovať všetky
deti na rôznych stanovištiach. Samozrejme, za rôzne ceny a odmeny, ktoré si zaslúžili a mali z nich radosť. Táto naša
tradičná forma oslavy MDD sa deťom stále páči a na nás je už len vymyslieť vždy zaujímavé formy súťaží. Tento deň patril
všetkým deťom a spolu s nimi sme sa tešili aj my v ŠKD, že sme im ho mohli takto krásne spestriť.
Vych. Anička Hudáková
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Plníme sny žiakov i učiteľov ZuŠ

Začína sa školský rok 2013/2014, všetci učitelia i žiaci ZUŠ už môžu vstúpiť do pripravených a zariadených samostatných
učební. Postupne sa podarilo vybaviť triedy najpotrebnejším nábytkom, žiaci sa vrátia do dôverne známych priestorov,
kde nájdu takmer všetkých bývalých učiteľov.
V pedagogickom kolektíve privíta svojich žiakov niekoľko nových tvárí : Melinda Dvořáková v hre na klavír, Mgr.art.
Agnesa Janovičová, PhD. v hre na husle a v predmete hudobná náuka, Tomáš Sloboda v odbore literárno-dramatickom
a Arnold Szabó v hre na gitaru. Verím, že všetci noví učitelia si čoskoro vytvoria rovnako dobré vzťahy so svojimi žiakmi a tvorivá práca vo všetkých umeleckých odboroch prinesie ešte lepšie a kvalitnejšie výsledky. Podrobné informácie
o našej škole nájdete na www. bernolakovo.sk v sekcii školstvo.

Pre NAŠe OBeceNSTVO AJ TeNTO rOK PrIPrAVíMe rAD KONcerTOV :
Október
22.10.o 17:30
Interný koncert
November 26.11.o 17:30
Interný koncert
December 14.12. o15:00
Vianočný koncert
16.12. o 10:30
Výchovný koncert pre MŠ
16.12.o 9:30
Výchovný koncert pre ZŠ
16.12.o 11:30
Výchovný koncert pre Z
Január
28.1. o 17:30
Interný koncert
február
18.2. o 17:30
Interný koncert
Marec
8.3.o 15:00
Koncert k MDŽ
25.3. o 17:30
Interný koncert
Apríl
29.4. o 17:30
Interný koncert
Máj
11.5. o 16:00
Vystúpenie s MŠ ku Dňu matiek
14.5. o 10:00
Výchovný koncert pre MŠ
18.5. o 16:00
Absolventský koncert a výstava
25.5. o 16:00
Záverečný koncert
Jún
15.6.o 17:30
Divadelný večer
16.6.-27.6.
Výstava výtvarného odboru

spoločenská sála SŠ
spoločenská sála SŠ
veľká sála KD
veľká sála KD
veľká sála KD
veľká sála KD
spoločenská sála SŠ
spoločenská sála SŠ
veľká sála KD
spoločenská sála SŠ
spoločenská sála SŠ
veľká sála KD
spoločenská sála SŠ
spoločenská sála SŠ
veľká sála KD
veľká sála KD
priestory SŠ

Základná umelecká škola v Bernolákove od svojho založenia v roku 2006 urobila obrovský krok vpred. Počet žiakov sa
zdvojnásobil zo 150 na 300, postupne sa stabilizuje aj učiteľský kolektív, pribúdajú pedagógovia na plný pracovný úväzok. Veľmi nás teší záujem verejnosti o naše hudobné vystúpenia, tanečné, dramatické i výtvarné podujatia. Verím, že
naši priaznivci nám ostanú verní i v tomto školskom roku a prekvapíme ich znovu niečím novým. Želám všetkým
učiteľom veľa tvorivých síl a našim žiakom veľa úspechov v rozvíjaní umeleckého nadania.
Jarmila Bošková, riaditeľka školy

nová detská škôlka

BERNOLÁČIK

Deň Pre DeTI

Trnavská 180, Bernolákovo
Najlepšia súkromná škôlka pre Vaše dieťa
Otvárame pre vás 1.1. 2014
50% otváracia zľava z ceny školného na prvé 2 mesiace
pre všetky deti prihlásené do 31.12. 2013

Čo ponúkame
• celodennú, poldennú aj nepravidelnú starostlivosť
v čase od 6:30 hod. do 18.00 hod. pre detičky od 2 do 5 rokov.
• komplexný výchovno-vzdelávací program.
• Výučbu angličtiny metódou Hocus and Lotus našou certifikovanou lektorkou.
• Hudobnú výchovu vedenú kvalifikovanou skúsenou hudobníčkou.
• Množstvo výtvarných, telovýchovných, tanečných a divadelných aktivít.
• Zdravú plnohodnotnú stravu zahrňujúcu čerstvé ovocie, zeleninu
a pitný režim počas celého dňa.
• Útulné rodinné prostredie s vlastnou záhradou na detské hry.
• Usmievavý odborný personál, láskavý a kamarátsky k deťom.
• Vysoký štandard primárnej starostlivosti a hygieny.
• Príjemnú lokalitu s ľahkou dostupnosťou.
• Možnosť uplatnenia si rodičovského príspevku.
Detská škôlka Bernoláčik, Trnavská 180, Bernolákovo, www.bernolacikds.sk
Pre bližšie informácie volajte: 0904 / 391 792
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Pozývame všetky deti na zábavný
program

v nedeľu 20.októbra
od 10.00 do 17.00 h.
v kultúrnom dome.
Pripravené sú
tanečné vystúpenia,
animačný program,
skákací hrad,
trampolína, detský kútik
a veľa inej zábavy.
Vstupné: 2,00 €

3/2013

Športovo-anglický tábor 2013
Prázdniny sa prehupli do svojej druhej polovice a my sme
mohli na 6. ročníku športovo-anglického tábora privítať 97
detí z našej obce a jej blízkeho okolia. Tím slovenských,
českých a amerických lektorov sa počas piatich dní postaral
o to, aby sa deti dobre vybehali, niečo nové sa naučili aj sa
zabavili. Dopoludnia sa hodiny angličtiny striedali so športom (basketbal, futbal), potom k nim pribudol čas pri biblickom vyučovaní. Po spoločnom obede boli na rade súťaže,
ktorých výsledky sa zarátavali do celotýždennej veľkej hry
s témou „Ostrov pokladov“. Vo štvrtok sa nám vydaril výlet
do aqauaparku a v piatok sme tábor zavŕšili záverečným
programom pre rodičov.
Ďakujeme Pánu Bohu za týždeň, ktorý sme mohli v tábore
prežiť, a za každé dieťa, ktoré sa nášho tábora zúčastnilo.
organizátormi a sponzormi tábora boli Baptistický zbor
v Bernolákove, o. z. Prístav a misijná organizácia Word of
Life, Česká republika.
Jana Kráľová, Kc Prístav

Letný tábor v Dobrej Vode
Ako aj po minulé roky aj toto leto sme sa vybrali spolu s 33
deťmi na týždenný tábor do Dobrej Vody.
Ráno 6. júla sme sa všetci výletníci zišli na sv. omši. Posilnení
požehnaním p. farára sme nasadli do autobusu. Po ceste
sme sa zastavili na hrade Červený kameň, kde sa deti
dozvedeli tému nášho tábora - Plavba lode Fortia. Mladí
námorníci mali za úlohu oslobodiť 7-ich lordov z rozličných
ostrovov a priviesť ich na oslavu kráľa Fortisa (pozn. znamená silný, udatný). každý deň sme sa doplavili na jeden
ostrov, na ktorom bol každý lord uväznený jedným
z hlavných hriechov. Deti ich počas dňa mohli oslobodiť od
ich hriechu rôznymi súťažami, hrami a aktivitami.
V pondelok ráno sme sa vybrali do ulíc dediny splniť úlohy typu: vyhlásiť oznam do dedinského rozhlasu, urobiť
stojku pred obecným úradom, podojiť kozu...ale takisto
mali deti ponúknuť svoje pomáhačské a upratovačské
schopnosti obyvateľom, a tak každý, kto nás vpustil, mal
minimálne pozametaný dvor alebo popolievané kvety.
Aby sme si trochu rozhýbali svoje nohy, vybrali sme sa na
každoročnú túru na zrúcaninu kláštora sv. kataríny. Aj po
niekoľkých rokoch nestráca na svojom pôvabe a je pre
nás zaujímavým miestom na výlet.
Večery sme si spríjemňovali zábavnými programami,
napr. námorníckymi poviedkami, Aj múdry schybí,
opekačkou, filmom... Aký by to bol tábor bez poriadne
strašidelnej nočnej hry? (Túto vetu sme si položili my animátori.) A tak nočná hra s kostlivcami nebola strašidelnou len pre menšie deti, ale aj pre starších a dokonca aj
samotných animátorov.

Popri programe nabitom hrami a súťažami sme si našli čas aj
na modlitbu ruženca alebo sv. omšu.
Tábor sme tradične zakončili diskovečerom, kde si skupinky
detí pripravili pre ostatných program, tancovalo sa na známe
muzikálové hity. Po hitoch ako ,,Pátá“ alebo ,,Stín katedrál“
sa už o slovo prihlásila zábava a tancovačka.
Po bohatej tombole a náročnom balení sme sa rozišli do svojich domovov nielen s vedomosťami o pýche, lakomstve,
závisti alebo hneve, ale hlavne s návodom, ako proti týmto
hriechom bojovať aj v bežnom živote.
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Denný tábor ,,Domček“
Bolo to dňa 12.6.2013, keď sa 44 detí rozhodlo putovať po
stopách sv. Pavla. Pomohol im v tom animátorský tím,
odborníci na stopy a život sv. Pavla. každý deň sa stopári
hlásili o ôsmej ráno. Veľká stopárska akcia trvala do
16.8.2013 v pastoračnom centre „Domček“ pri katolíckom
farskom kostole. kreativita detí sa prejavila hneď na začiatku
- pri tvorení názvu a pokriku skupiny. Po svätej omši sme sa
s radosťou vydali po stopách sv. Pavla. Prvú stopu sme našli
v Tarze. Deti sa dozvedeli o detstve sv. Pavla a potom sa
s chuťou pustili hrať prvú hru. Po obede sa
ukázalo, že máme v tábore rodených obchodníkov, ktorým išlo obchodovanie v hre
Chechtáky od ruky. niektorí neváhali obchodovať aj so zakázaným tovarom. ☺V utorok sme
sa z bábkového divadla dozvedeli, ako sa v Damasku sv. Pavol obrátil a stal sa z neho apoštol.
Ako správni stopári, aj my sme si skúsili menšiu
cestu. Bola ňou túra na kačín. Ani občasný dážď
neodradil deti od hľadania skrytého pokladu.
Streda nám ukázala ďalšie stopy, ktoré sv. Pavol zanechal v Lystre, kde bolo zázračné
uzdravenie chromého. V hre pri Čiernej vode si
svoju kondíciu otestovali hlavne animátori, keď
sa všetky deti hrnuli za ich podpismi.☺ Do
Domčeka sme sa vrátili na chutný obedík, po

Občianske združenie K VecI
informuje občanov
1/ Ďakujeme všetkým, ktorí ochotne poukázali svoje
2% z daní občianskemu združeniu k VECI. Podarilo
sa nám vyzbierať sumu 1594,90 Eur. Peniaze použijeme na obnovu detských ihrísk na Družstevnej a
Borovicovej ulici v Bernolákove. Výpis z účtu k VECI
sme zverejnili na stránke kveci.webnode. com a na
facebookovom profile k VECI.
2/ V priebehu mesiaca september 2013 bude prebiehať obnova detského ihriska na Družstevnej ulici.
V rámci obnovy opravíme vstupnú bránku, zrušíme
staré oplotenie a nahradíme ho novým, odstránime
nebezpečné preliezky a nahradíme ich novými,
osadíme informačnú tabuľu s pokynmi, upravíme
terén a zeleň, vynovíme zadnú stenu garáží novými
kresbami s detskými motívmi, osadíme lavičky.
Touto cestou sa chcem veľmi pekne poďakovať
všetkým občanom, ktorí sa aktívne zapojili do tohto
projektu.
3/ Fotománia v Bernolákove bude aj tento rok.
Uskutoční sa posledný septembrový víkend, t.j.
28.9.-29.9.2013. Pokyny a inštrukcie nájdete na
stránke kveci.webnode.com, na facebooko-vom
profile k VECI a vyvesených plagátoch po našej obci.
Verím, že si aj tohtoročná Fotománia nájde svojich
priaznivcov a posledný septembrový víkend bude
Bernolákovo ostro sledované objektívmi vašich
fotoaparátov. ☺
Za vašu priazeň a spoluprácu,
za všetky podnety, diskusie,
rady a názory
ďakujem a srdečne vás všetkých
pozdravujem.
richard Červienka
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ktorom nezostalo ani jedno bruško hladné. na tvorivých
dielňach si mohli deti vybrať z bohatej ponuky. Mohli vytvarovať vec z hliny, spraviť drôtovaný stromček, natočiť
reklamu, vyrobiť búdku pre vtáčika, pozliepať hru „žralok
chytaj“ alebo vyrobiť vkusnú sponku či brošňu. Ani sme sa
nenazdali a bol štvrtok. V ten deň sme mali sv. omšu pri
kaplnke sv. Anny. Po nej sme si povedali niečo o tom, ako sv.
Pavol hovoril Aténčanom, že existuje iba jeden Boh. Potom
sme sa ocitli v krajine Gumkáčov, kde deti mali za úlohu vyrobiť gumidžús. Poobede na Petéške sa deti
počas hry snažili získať vodičský preukaz na
traktor. A nielen to! každý sa mohol na
traktore aj previezť. V piatok sme našu
stopársku trasu ukončili na Malte. Doobedňajšia hra umožnila deťom nazbierať
nejaké bodíky a za to sladké odmeny. na
záver tábora deti aj animátori nielen predviedli svoju nápaditosť, ale sa aj zabavili na
slávnostnom Galaprograme, kde každá
sku-pinka zahrala scénku na jednu rozprávku.
Ďakujeme Pánu Bohu za tento požehnaný
čas už 12. ročníka denného tábora.
Za všetkých animátorov a vďačné deti
Alena Hajzoková a Denisa Kancírová
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V Bernolákove žijeme súčasnosť, predstavujeme si budúcnosť a za sebou máme zaujímavú minulosť, často tajomnú a
neznámu. koľko obcí sa môže pochváliť svojím vlastným
hradom? Hovorí sa: Môj domov - môj hrad. A my, Čeklísania,
máme hrad skutočný, s ruinami múrov, s tajomstvami
povestí, predstáv, snov a spomienok. Čo ešte treba, aby sme
oživili odkaz našich predkov?
Často navštevujeme rôzne hrady a zámky, ale Čeklís je ,,nÁŠ"
a preto sa tešíme na ďalšie nové poznatky z archeologického
výskumu a na ďalšie príjemné akcie, ktoré zviditeľňujú našu
obec, posilňujú povedomie a prinášajú inšpiráciu stredoveku
pre súčasnosť. Duch hradu stále žije, tak poďme ho spolu
objavovať. Ako v sobotu 17. augusta 2013, keď plamene
fakieľ zmenili ruiny hradu na magicky čarovné miesto. Pre
návštevníkov sme pripravili večerné prehliadky hradu Čeklís
a ukážky predmetov, ktoré sprevádzali život v stredoveku.

SPOLOČeNSKé OrgANIZácIe

Noc hradných zrúcanín

Mohli ste stretnúť rytiera i hradnú dámu. Záujemcovia o
históriu si pozreli, čo ľudské oko viac ako 500 rokov nevidelo.
kto sa prišiel pozrieť na prebúdzanie hradu, zrazu sa ocitol vo
vzdialenej minulosti, v stredovekom tábore, kde si mohol
vyskúšať bežne používané veci v stredoveku, obliecť si stredoveký odev alebo rytiersku zbroj. Viete, čo sú hrivny? Ako
prebiehali obchody v stredoveku? Aká bola stredoveká
kuchyňa, ktoré koreniny sa používali? na tieto otázky, ale aj
na veľa ďalších sme zodpovedali počas rušného večera na
hrade. Veľmi nás potešila vysoká účasť všetkých vekových
kategórií. Tí starší nás presvedčili, že ešte majú silu bojovať,
hoc aj streľbou z luku, či vrhaním sekier a oštepov na terč.
najmenší účastníci zas využili možnosť vyskúšať si na vlastných ramenách tiaž výzbroje stredovekého rytiera. Tí statoční zložili rytiersku prísahu.
krásnou časťou večera bolo zapálenie fakieľ, ktoré osvetlili
časti vykopávok hradu. V žiare plamienkov ste si mohli
domyslieť murovanú vežu, kolovú hradbu, cvengot zbraní,
buchot kováčovho kladiva, erdžanie koní či tichý spev
bojovníka. Srdcia romantikov pookriali. Vzniklo tu pekné spojenie času, priestoru, svetla, ľudí a dobrých fotografov.
Celoslovenskú akciu noc hradných zrúcanín zorganizovalo
záujmové združenie Zachráňme hrady spolu so Slovenskou
agentúrou pre cestovný ruch. Do projektu sa zapojilo 16
hradov, ktoré si pripravili vlastný program. občianske
združenie Hrad Čeklís po štyroch sezónach archeologického
výskumu chcelo ukázať, čo sa podarilo odkryť z nánosov
zeme, ale i povedať, čo zatiaľ zostáva pre nás neznáme.
V rozhovoroch ľudia ukázali, že história miesta, kde žijú, ich
zaujíma. Padlo množstvo otázok, na ktoré poznáme
odpovede, ale na niektoré odpovede ešte potrebujeme pokročiť s výskumom na hrade.
Veríme, že priatelia histórie si prišli na svoje. Svojou účasťou
ste nás podporili v myšlienke usporiadať ďalšie ročníky nocí
hradných zrúcanín, kde by ste sa dozvedali viac o histórii
nášho hradu a obce a spoločne prežili jeden pekný deň Čeklísanov. Veď sme pyšní na miesto, ktoré dýcha toľkou históriou.
Jarka Diňová, Stredovek na živo
Slávo Vokoun, Občianske združenie Hrad Čeklís
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STALO SA

Don Quijote
de La Ancha

country večer
Tretiemu ročníku podujatia Country
večer, ktorý sa uskutočnil 5.júla na
pódiu pred kultúrnym domom, sa
tento rok vydarilo počasie, rekordný
počet návštevníkov aj výber kapiel.
Ako prví sa predstavili naši kamaráti z Ivanky pri Dunaji – kapela
Charlieho nešťastí. Vo vyno-venom
zložení zahrali známe pesničky
a navodili príjemnú atmosféru.
o tom, čo je „natural country“
alebo ako to vyzerá, keď je mottom
kapely „hrať a spievať tak, ako ti
zobák narástol,“ nás poučila slovenská country legenda BUkASoVÝ
MASíV. Ľudovo naivná hudba s koreňmi vo folku a klasickom americkom country s prímesou rocku,
blues, ale aj world music, ktorá
využíva v textoch dialekt hovorovej
reči, všetkým pozdvihla náladu
a perfektne pobavila.
Posledná vystúpila na pódium
skupina Salamander Band, ktorú
tvoria vynikajúci hudobníci združení
okolo skladateľa, pesničkára a producenta, všestranného a ostrieľaného Romana Vámoša alias Salamandra. Pohodová folkrocková muzika so zaujímavými textami a
hudobným prevedením bola tou
správnou bodkou za týmto vydareným podujatím.
AG
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Toto svojrázne spracovanie osudov Dona
Quijota a verného služobníka Sancha Panzu,
premiéra ktorého sa konala v roku 1988 v Brne
a ktorému nechýba humor, fantázia ani mystifikácia, mali diváci možnosť vidieť 11. júla na
pódiu pred kultúrnym domom.
S vedomím toho, že spoločnosť je poznamenaná dekadenciou a nedostatkom ideálov a
naozajstných vzorov, predstupujú pred divákov
2,38 m vysoký profesor španielskeho jazyka –
svetový chodúľoherec Lenoire Montaine a 120kilogramová Ancha pracujúca ako vychovávateľka na kominárskom internáte v kostýmoch Dona Quijota a Sancha Panzu. So skupinou španielčinárov sa ujímajú neľahkej úlohy - čo najlepšie stvárniť príbeh dômyselného rytiera Dona Quijota.
názornosť, atraktívnosť, spontánnosť, ľudový humor a zapájanie diváka do hry ...
Touto formou režisér predstavenia Boleslav Polívka očaril divákov v počte 4000
odohratých repríz tohto predstavenia.
A že sa mu to podarilo aj v Bernolákove, svedčia usmiate tváre divákov, ktorí
v hlúčikoch ešte dlho po skončení predstavenia diskutovali pred kultúrnym
domom...
Ag

Divadelné predstavenie
Martinka v ríši rozprávok

nepriaznivé počasie čiastočne zmarilo zámer organizátorov vylákať deti od počítačov a televízorov a prísť na bábkové divadelné predstavenie na čerstvom
vzduchu... Putovné bábkové divadlo DÚHA napokon predstavenie odohralo
v kultúrnom dome. Príbeh o dievčatku, ktoré pohltila láska k televízoru a animovaným rozprávkam a takmer zabudla, že existuje aj skutočný svet, si pozrelo
asi päťdesiat detí, ktorým spestrilo upršané prázdninové nedeľné popoludnie.
AG
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Darcovia krvi
Dňa 24. júna 2013 zorganizoval
Miestny spolok Slovenského
Červeného kríža v Bernolákove
bezpríspevkový odber krvi. odber sa uskutočnil v kultúrnom
dome v Bernolákove mobilnou
odberovou jednotkou. odberu
sa zúčastnilo celkom 44 darcov,
z toho bolo 8 darcov z Chorvátskeho Grobu a jeden darca bol
prvodarca.
gáLOVá JArMILA
uHer PeTer
JASLOVSKá SANDrA
feKeTe rIcHArD
TruBAČOVá HANA
JAJcAJ DrAHOMír
KOPOrcOVá KATAríNA
VOKOuN JArOSLAV
ČAMBáLOVá HeLeNA
NAgyOVá MárIA
DuLAI JáN
KOMADA PAVOL
NAgyOVá LeNKA
OrAVcOVá ALeNA
gAŽíKOVá MONIKA
gAŽíK BrANISLAV
NAgyOVá JANA
HANuSKA PAVOL
MeZOVSKý MArTIN
PríKOPSKá DAgMAr
JASLOVSKá DOMINIKA
JuráNyI TIBOr
VráBeLOVá KATAríNA
VráBeL BOHuŠ
BArKOLOVá ANNA
KOLLár MIrOSLAV
ŠTIcA ĽuBOŠ
KOLLár frANTIŠeK
SIVČáK PeTer
MeZOVSKá ZuZANA
VITáLOŠOVá ANNA
LAuKO ONDreJ
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Plánujete svadbu
a potrebujete fotografa?
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Z
K/EEWK,@E/͞W&ϮϬϭϰ͟
ZK/EEWK,@E/͞W&ϮϬϭϰ͟
ǀƌĄƚĂŶĞŐƌĂĮĐŬĠŚŽƐƉƌĂĐŽǀĂŶŝĂĂǀǉƌŽďǇ
ǀƌĄƚĂŶĞŐƌĂĮĐŬĠŚŽƐƉƌĂĐŽǀĂŶŝĂĂǀǉƌŽďǇ

^^sKE|>1<ƵǎŽĚϮϮϬ͕ͲƵƌ
sKE|>1<ƵǎŽĚϮϮϬ͕ͲƵƌ
ǀǀƌĄƚĂŶĞƉĂƉŝĞƌŽǀǉĐŚĨŽƚŽŐƌĂĮşĂƐƉŽƚůĂēŽƵ
ƌĄƚĂŶĞƉĂƉŝĞƌŽǀǉĐŚĨŽƚŽŐƌĂĮşĂƐƉŽƚůĂēŽƵ

d^<&KdK'Z&/ƵǎŽĚϴ͕ͲƵƌ

d^<&KdK'Z&/ƵǎŽĚϴ͕ͲƵƌ
ϭϮĨŽƚŽŐƌĂĮş͕ͬĨĂƌĞďŶĠ͕ƉƌĞƓŬŽůǇͬƓŬƀůŬǇ
ϭϮĨŽƚŽŐƌĂĮş͕ͬĨĂƌĞďŶĠ͕ƉƌĞƓŬŽůǇͬƓŬƀůŬǇ

ннϴ'h^ŬűƷēZDK
ϴ'h^ŬűƷēZDK
Ɖ
ƌĞsĂƓĞĨŽƚŽŐƌĂĮĞ͕ĂďǇƐƚĞŝĐŚ
ƉƌĞsĂƓĞĨŽƚŽŐƌĂĮĞ͕ĂďǇƐƚĞŝĐŚ
ŵ
ŽŚůŝŵĂƛǀǎĚǇƉƌŝƐĞďĞ͘͘͘
ŵŽŚůŝŵĂƛǀǎĚǇƉƌŝƐĞďĞ͘͘͘

WWƌŝƉŽũƚĞƐĂŶĂ&ĂĐĞďŽŽŬƐƚƌĄŶŬƵ
ƌŝƉŽũƚĞƐĂŶĂ&ĂĐĞďŽŽŬƐƚƌĄŶŬƵ ǁǁǁ͘ĨĂĐĞďŽŽŬ͘ĐŽŵͬDĂƌĞŬEĂŐǇ&ŽƚŽŐƌĂĮĞ

ΎŽŚŽĚŶŝƚĞƐŝĨŽƚŽƚĞƌŵşŶĂŝŶĨŽƌŵƵũƚĞƐĂŶĂĂŬƚƵĄůŶƵƉŽŶƵŬƵKEh^Ks͘
ΎŽŚŽĚŶŝƚĞƐŝĨŽƚŽƚĞƌŵşŶĂŝŶĨŽƌŵƵũƚĞƐĂŶĂĂŬƚƵĄůŶƵƉŽŶƵŬƵKEh^Ks͘

Darcovia z Chorvátskeho Grobu:
MráZOVá LucIA
SucHá JANA
VALeNTOVá ANNA
ČerNAyOVá SOňA
TurINIČOVá JANA
JAVOrKOVá ADrIANA
NOgOVá ZuZANA
NOgA TOMáŠ

Ďalší bezpríspevkový odber krvi
sa uskutoční dňa 21. októbra
2013 mobilnou odberovou jednotkou v Kultúrnom dome
v Bernolákove.

Marek Nagy

0910 307 063

na bezpríspevkovom odbere krvi sa zúčastnili aj členovia hokejbalového družstva z Bernolákova:
KALIVODA MAreK
KOVáČ frANTIŠeK
ágH rADOSLAV
cHrOMIAK SLAVO

Starosta obce Bernolákovo a
predsedníctvo Miestneho spolku SČk v Bernolákove ďakujú
všetkým darcom krvi za ich
humánny a šľachetný čin.

*

14 H
20 PRÍBE

Milé mamičky, oteckovia, starí rodičia
pozývame vás na už tradičnú

BerNOLáKOVSKÚ
JeSeNNO-ZIMNÚ BurZu
DeTSKéHO OBLeČeNIA,
HrAČIeK A DeTSKýcH POTrIeB,
ktorá sa uskutoční v sobotu 28.9.2013 od 9.30 hod. do 13.00 hod.
v priestoroch Kultúrneho domu v Bernolákove.
Viac info vám rady poskytneme na mail. adrese a tel. číslach:

(Telekom)

0904 722 430 – Lujza, (O2) 0903 109 694 – Zuzana
Ďakujeme a tešíme sa na Vás :o) Lujza a Zuzana
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Miestna organizácia Zväzu protifašistických
bojovníkov v Bernolákove a občianske
združenie Klub dôchodcov Bernolákovo usporiadali 17. augusta 2013 zájazd na 8. ročník
Stretnutia generáciií v Kališti, ktorého sa
zúčastnilo 19 členov.

rudol Jung
ide položiť
kyticu ku
pamätníku.

Predáme priestranný 3-izbový byt
na Družstevnej ulici v Bernolákove
v nadstavovanej zateplenej bytovke
s vlastnou kotolňou. Byt je na 1. poschodí
a prešiel kompletnou rekonštrukciou.
kontakt: tel.č. 4599 41 45
mobil 0908 895 720

Po príchode do Kališťa.
kalište je zaniknutá obec v okrese Banská Bystrica - je pamätným miestom
Slovenského národného povstania. Za pomoc partizánom nacisti obec 18.
marca 1945 prepadli, zavraždili a upálili 35 obyvateľov. Vypálili 42 domov aj
s hospodárskymi budovami. Pietnej spomienky položenia vencov sa zúčastnila
vládna delegácia na čele s premiérom Róbertom Ficom a SnR zastupovala podpredsedníčka parlamentu Jana Laššáková. Za Miestnu organizáciu Zväzu protifašistických bojovníkov v Bernolákove kyticu k pamätníku položil Rudolf Jung.

T. Varečková

Autor:
Juraj
Mitošinka

priestor
mimo
ihriska

skratka
apríla

uskutoþĖovala
útlak

ćobe
zobákom
(kniž.)
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nikto
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obdobie
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(zdrob.)
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platidlo
v Laose
syþali
(zried.)
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pieseĖ,
nápev
farebný
hmyz

zakrúĢ
gavalier
(zastar.)

alkoholický nápoj
predložka
so 6. pád.

lámem
Pavol
(dom.)
stredoázijské jedlo
zn. kilovoltampéra

štádium
vývinu,
fáza

tlaþ.ag.Portugalska
rumunské
platidlá
skr.štátu
Virgínia
regionálne
združenie

budova na
Kornélia
(dom.)

EýV
Nitry

predložka
so 7. pád.
nízka
oblaþnosĢ
pociĢuj
túžbu
prirodzené hnojivo

tkanina
z vlny
odpadová
bavlna

olej
(zdrob.)

skratka
pre titul
inžinier

kruhový
pás na
kolese,
obruþ,ráfik

2. þasĢ
tajniþky
rozum

severský
škriatok

vzorec
jodidu
draselného

usiĐuj sa
o nieþo

srna
(zdrob.)

1. þasĢ
tajniþky

Ponôcky:
linters,
galán, air
voál,kenaf

Ponúkame na predaj
celoročne obývateľný 2-izbový domček
s veľkou kuchyňou a s 3-árovou
záhradou v Bernolákove
v osobnom vlastníctve ako cenovo dostupné bývanie s možnosťou prístavby.
objekt bol rekonštruovaný - osadené
nové plastové okná s vonkajšími žalúziami, vstupné bezpečnostné dvere, doplnenie elektroinštalácie, pripojenie na
automatickú práčku, realizácia ústredného vykurovania s prípravou teplej
úžitkovej vody v plynovom kotle.
Cena: 46 000.- eur
Ing.arch. gabriela Minárová
mobile: +421 918 521 897

bohoslužby

obvodný
výbor

3. þasĢ
tajniþky

4. þasĢ
tajniþky

kto nieþo
osnoval
(kniž.)

obytné
miestnosti

Tajnička č. 9
na vlastníctvo šintavského panstva si hneď po smrti Michala Turzu, ktorý zomrel bez mužských potomkov v roku 1636, t a j n i č k a.
Uhorská kráľovská komora už 30. septembra 1636 vykonala prieskum všetkých finančných príjmov panstva za fiškálny rok.
Riešenie krížovky č. 9 môžete zaslať na obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo pod označením „Časopis – krížovky“ alebo osobne odovzdať
na uvedenej adrese do 19.10.2013. Výherca bude odmenený peknou vecnou cenou.
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Z ČINNOSTI
KLuBu
DôcHODcOV
Výbor klubu dôchodcov sa snaží rozšíriť
okamihy radostí v živote dôchodcov.
V druhom polroku sme pripravili niekoľko
zaujímavých akcií.
V mesiaci jún pri príležitosti Dní obce
členky výboru pod vedením hlavnej kuchárky p. Hanicovej sa zúčastnili varenia
„čeklískej fazuľovice so slížami“. Polievka sa
vydarila, predala sa všetka. Družstvo obsadilo 2. miesto v súťaži. Chutili aj pagáčiky,
ktoré napiekli členky výboru. Touto cestou
by sme chceli poďakovať p. Hržičovi za
požičanie kotla, p.kútymu za zapožičanie
stanu, stolov a stoličiek a p.Šticovi za pomoc pri prevoze. Ďalej ďakujeme p. MUDr.
Jurčovi za sponzorský dar.
Zabezpečili sme pre 28 členov týždenný
pobyt v Topoľníkoch v hoteli Gladius pri termálnom kúpalisku, kde si účastníci pobytu
okrem kúpania vychutnali aj večer v altánku
na dvore hotela pri dobrom poľovníckom
guláši, posedenie pri hudbe s večerou
z diviny a dobrými kapustovými haluškami,
ďalej prednášku JUDr. V. neráda o zaujímavostiach z chovu včiel s veľkou diskusiou
a otázkami, premietanie diafilmu a zaujímavé rozprávanie Dr. Š. Gracu o hrade Beckov, odkiaľ pochádza.
Dňa 30.7.2013 sa bolo 30 našich členov
kúpať na termálnom kúpalisku Vincov les.
Dňa 17.8.2013 sme v spolupráci so Zo
SZPB zorganizovali zájazd do národnej
kutúrnej pamiatky kalište – stretnutie generácií, kde sme si pripomenuli 59.výročie
SnP.
kalište je vyznamenané dukelskou pamätnou medailou a medailou SnP. Pri bohatom
kultúrnom programe, ekumenickej bohoslužbe, pietnej spomienke kladenia vencov
sme sa v spomienkach preniesli do čias SnP.
V dňoch 30. a 31. 8.2013 sme v spolupráci so Zo SZPB zorganizovali zájazd do
kremničky, kde sme položením kytice
vďaky k pamätníku uctili pamiatku 748 osôb
zavraždených fašistami. V Španej doline
sme si uctili pamiatku padlých položením
kytice k pamätníku, pozreli sa na banícky
orloj a iné pamätihodnosti a po dobrom
obede sme navštívili oravskú horáreň. na
druhý deň sme sa vybrali na nákupy do
nového Targu. na spiatočnej ceste sme sa
zastavili na salaši krajinka.
Plánovali sme týždenný pobyt /14. - 19.10
2013/ v kúpeľoch Trenčianske Teplice, ale
pre malý záujem sme ho zrušili.

Tropický týždeň v Topoľníkoch
prežili v júni členovia klubu dôchodcov v hoteli Gladius pri termálnom
kúpalisku. Termálna voda, aká sa nachádza okrem Topoľníkov iba
v jedinečných kúpeľoch v Hévíze v Maďarsku, malý bazén v hoteli,
vodoliečba, masáže, vynikajúca strava a program prispeli k tomu, že 90
% účastníkov si chce pobyt zopakovať. Spolu s vedením hotela sme
pripravili aj nasledovný program:
- pozdravenie prítomných otcov, tatinov, starých otcov pri príležitosti
Dňa otcov;
- prednáška JUDr. V. neráda o zaujímavostiach z chovu včiel s veľkou
diskusiou a otázkami;
- premietanie diafilmu a zaujímavé rozprávanie Dr. Š. Gracu o hrade
Beckov, odkiaľ pochádza;
- rozprávanie p. P. Urmaniča o zážitkoch z ciest, ktorých absolvoval
neúrekom;
- večer v altánku na dvore hotela pri poľovníckom guláši, pripravenom
riaditeľom hotela;
- posedenie pri výbornej hudbe z Galanty po večeri z diviny a fantastických kapustových haluškách;
- člnkovanie po Malom Dunaji, riadené p. Urmaničom;
- každý večer ochutnávka koláčov pripravených p. Vrábeľovou,
Varečkovou, Dovalovskou, Dózovou, kútyovou, k tomu výborné nápoje,
oslava narodenín p. M. Dovalovskej a menín p. P. Gracovej... Pobyt
opakujeme 15.-21.júna 2014.
Organizátori: T.Varečková, P.urmanič, J.Dózová

Zemanová M., Hanicová T.
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Prišli na svet
Stela Szabóová
Ján Dvorák
Timotej Žitný
Ema Mária Plešková
Tessa Faltejsek
Lukáš Treplán
Sasha kamenev
Dana Erdödyová
Richard Hrivňák
Vitajte medzi nami

Naši
jubilanti

Odišli
na večný
odpočinok
Alojz novotný

81

Anna Turčeková

78

Gejza Horváth

89

Ladislav Telekeš

65

Ľudmila Gažová

85

Mária kollárová

84

Pavlína Buchelová

86

Česť ich pamiatke.

Svoje „áno“
si povedali
MUDr. Ladislav Sopko a Martina Patyková
Ing. Martin Melichárek a JUDr.Mgr. Eva Drgoňová
Miroslav Švarda a Jana Hostačná
Ľubomír Homola a Ing. Ivana Šubínová
Patrik Paulen a Helena Šnábelová
Vladimír Malovec a Janka Šupáková
Martin Matúš a Zuzana Sovišová
Stanislav Wieger a Lucia Pisková
Marek Viktorín a Veronika Lakiová
Ing. Peter Číž a PhDr. Darina Paulovová
Ing. Miroslav Antal a Lucia Pardubská
Mgr. Gabriel Szöke a Ing. Gabriela Šimeková
Andrej Režňák a Ing. Michaela Seková
Michal Mliečko a Marcela Sabová
Ľubomír Mišák a Mgr. Jarmila Fialová
Radovan Voloch a Mgr. Art. Barbora Lasicová
Mgr. Dušan kriško a Veronika kocková

jún
Rudolf Buzgovič
Tibor Ďurkovič
Magdaléna Polgárová
Július Bergendi
Helena Dulaiová
Helena Petrášová
Cecília Popluhárová
Ing. Mikuláš Sysák
Mária Balážová
Terézia Dužeková
Mária Meszárošová
Mária Štrichovancová
Peter Stredanský
Anna Jajcaiová

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

júl
Marta Hergovičová
Miloš Iliť
Jozef Bachratý
Pavla Gracová
Magdaléna nagyová
oľga Polgárová
Štefan Palkovič

70
70
75
75
75
80
80

august
Marta Horváthová
70
Michal Polerecký
70
Jozef Reindl
70
Anita Strečanská
70
Júlia Sopfritsová
75
Štefan Poszert Schwarz 75
Mária Líšková
75
Milan Hanuliak
75
Terézia kinčešová
80
Elena Číková
80

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

SPOMIeNKA

Dňa 4. augusta 2013
uplynulo 5 rokov, čo nás
navždy opustil

Marcel Zemánek

Všetkým jubilantom
srdečne blahoželáme!

erik Bezúr

SPOMIeNKA

* 1. 8. 1981 † 28. 8. 2005

Dňa 27.8.2013 uplynulo 10
rokov, čo nás navždy opustila
naša drahá mamička, stará
mama a prastará mama

Dňa 23. októbra 2013
uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec, svokor
a starý otec

Vilma gécová.

ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.

vo veku 63 rokov.
Srdce dotĺklo, spomienky
zostávajú.

Človek odchádza,
ale všetko krásne,
čo nám dal,
zostáva navždy v nás.

Spomínajú: manželka,
dcéry, zaťovia, vnúčence,
sestra s rodinou, ostatná
rodina a priatelia.

S láskou spomínajú rodičia,
starí rodičia, priatelia
a sestra karin
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V uplynulých mesiacoch oslávili
90 rokov
pani Júlia Klasová
a pán rudolf Jung,
95 rokov
pani Mária
Jajcaiová
a 100 rokov
p. Vilma Bošková.
Aj touto cestou im
želáme veľa zdravia
a spokojnosti
v kruhu svojich
najbližších.

kto ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.
S láskou spomína celá rodina.

SPOMíNAMe
Tá rana v srdci stále bolí
a nikdy sa nezahojí.
Aj keď nie si medzi nami,
v srdciach žiješ s nami.
V spomienkach Ťa
navždy máme
a s láskou spomíname.

Ľudovít Kováč
S láskou a úctou spomínajú manželka klára,
dcéry Marta, katka a Vierka
s rodinami.

3/2013

Blahoželáme dlhoročnej členke
Zboru pre občianske záležitosti
pri Obecnom zastupiteľstve
v Bernolákove.

Začiatkom septembra sa dožila
krásneho životného jubilea 75 rokov
Terka Varečková.

Milá pani Terka, prajeme Vám veľa
zdravia, šťastia, spokojnosti a rodinnej
pohody. Nech Vaše kroky ešte v plnom
zdraví mieria medzi občanov, zpozákov,
seniorov a nech Vám vydrží elán a aktivita do ďalších rokov života.
Zbor pre občianske záležitosti
a zamestnanci obecného úradu
v Bernolákove

sa v uplynulých dňoch dožil veku 90
rokov. Je členom Základnej organizácie SZPB v Bernolákove. Pri príležitosti jeho životného jubilea prijal oslávenca v obradnej sieni kultúrneho domu starosta obce Ing. Ľubomír Poór.
V príhovore mu poďakoval za jeho
doterajšiu prácu, činy a postoj a následne sa pán Jung podpísal do Pamätnej knihy obce.
Slávnostného obradu sa zúčastnili aj zástupcovia Ministerstva obrany SR
Judr. Eleonóra kišová, generálna riaditeľka sekcie ľudských zdrojov
Ministerstva obrany SR, a Ing. Dušan Juhás, vedúci oddelenia starostlivosti
o vojnových veteránov a vojenských dôchodcov, ktorí mu ako vojnovému
veteránovi odovzdali štátne vyznamenanie: Pamätnú medailu ministra SR
III. stupňa.
Prítomný bol aj predseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
pán Ing. Pavol Sečkár, ktorý odovzdal pánovi Jungovi vyznamenanie:
Medailu M.R. Štefánika I. stupňa.
k blahoželaniam sa pripojil predseda oblastného výboru SZPB p. RSDr.
Ladislav Jača, členovia výboru Zo SZPB v Bernolákove, zástupca starostu
obce Bernolákovo JUDr. Stanislav Bečica, RSDr. Magda Holcingerová, starostka obce Ivanka pri Dunaji, členky Zboru pre občianske záležitosti
v Bernolákove a ďalší hostia.
Pán Jung je nositeľom množstva ďalších vyznamenaní udelených skutočnému vyznávačovi odporu voči vojne a násiliu akéhokoľvek druhu. Ťažkým
úderom osudu dokázal vždy čeliť so vztýčenou hlavou.
Pamätá si do detailov hrozné vojnové udalosti, ktoré prežil, je živým
pamätníkom tých čias.
Výbor ZO SZPB

Hľadáme
opatrovateľky
Zariadenie sociálnych
služieb Senior PoHoDA n.o.
Bernolákovo príjme opatrovateľky /opatrovateľov/
na opatrovanie občanov
umiestnených v zariadení.
Hlásiť sa môžu uchádzači aj
bez požadovanej kvalifikácie.
Bližšie informácie a podmienky môžete získať
osobne na adrese:
Penzión POHODA,
Hlavná 112, Bernolákovo,
telefonicky na číslach:
0911804432, 0903258854,
02/21025064 alebo mailom:
info@seniorpohoda.sk.
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Pán
rudolf JuNg,
jeden
zo žijúcich
účastníkov
SNP

POZýVAMe VáS

4. LAMPIóNOVý SPrIeVOD
BerNOLáKOVOM

Obec Bernolákovo pozýva občanov

na premietanie
dokumentárneho filmu

Pozývame všetkých dôchodcov
na slávnostnú akadémiu
pri príležitosti sviatku

ŠMeJDI Deň úcty k starším,
Ide o jeden z najlepších filmov
poslednej doby, poukazujúci na
podvodné praktiky predajcov
na predvádzacích akciách.
film odporúčame predovšetkým
starším spoluobčanom, ktorí sa
najčastejšie stávajú obeťami
týchto podvodníkov.

ktorá sa bude konať

12.10. 2013 (sobota) o 16.00 v kultúrnom dome.
AUTOŠKOLA v Bernolákove
Radovan Hanic ponúka

Vodičský kurz

skupiny

A – motocykel

Premietanie sa uskutoční

25.10.2013
o 17.00

v kultúrnom dome.
Vstupné : zdarma

AM – do 50 cm3 od 15 rokov
A1- do 125 cm3 od 16 rokov
do 25 kW od 18 rokov
nad 25 kW od 21 rokov

B – osobný automobil
B+E príves za osobný automobil
Informácie na tel.č.: 0911 277 140
alebo osobne na adrese Nálepkova 30,
Bernolákovo
www.autoskola-senec.sk

Upratovací servis
SNEŽIENKA
ponúka
kvalitné tepovanie
sedačiek,
manželských postelí,
váľand, stoličiek, kobercov.
Upratujeme aj
rodinné domy a firmy.
Pri rýchlom jednaní možná
zľava.
Kontakt: 0904 176 743

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