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Cyklotrasa
Bernolákovo - Nová Dedinka
predsa len bude !
Na základe podanej žiadosti o nenávratný finančný príspevok
sme ešte v januári 2013 dostali rozhodnutie o schválení
príspevku na stavbu cyklotrasy. Zmluva s ministerstvom o poskytnutí príspevku bola uzatvorená dňa 15.2.2013. Následne sme
začali práce na verejnom obstarávaní dodávateľa stavby.
Vyhlásenie o súťaži vyšlo vo vestníku verejného obstarávania
5.apríla 2013. Po vyhodnotení ponúk jeden uchádzač podal námietku, a preto bol celý spis postúpený na Úrad pre verejné
obstarávanie (ÚVO). Po cca 5-tich mesiacoch bola komplexná
kontrola ukončená spísaním protokolu. Následne sme súťaž
ukončili formou elektronickej aukcie na výber dodávateľa stavby.
Celý spis sme postúpili na Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR na kontrolu celého procesu obstarávania

a všetkých náležitostí. Dňa 22.9.2014 sme dostali kladné
stanovisko ministerstva o výsledku administratívnej kontroly
s tým, že obec bola vyzvaná na uzavretie zmluvy s dodávateľom.
Zmluva bola uzavretá dňa 30. septembra 2014.
To znamená, že od októbra 2014 sa cyklotrasa začne budovať.
Ukončenie bude závisieť od poveternostných podmienok a je plánované najneskôr do októbra 2015. Celková dĺžka cyklotrasy
bude 4,363 km a je umiestnená v krásnom prostredí popri toku
Čiernej vody a prepojí obce Bernolákovo a Novú Dedinku.
Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke obce
Bernolákovo www.bernolakovo.sk
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Čo je Nové v oBCI A Čo SA ChyStá
BILLA v Bernolákove
Súčasťou výstavby rodinných domov v lokalite Slnečnicová ulica (prepoj
Trnavskej a Obilnej ulice) bude aj výstavba občianskej vybavenosti. Hlavnou
časťou bude výstavba obchodného domu BILLA. Realizáciou tohto projektu sa
výrazne zlepší možnosť zásobovania a poskytovania služieb v južnej časti obce.
V rámci dopravného riešenia bude vybudovaná kruhová križovatka, ktorá nielen umožní napojenie novej lokality, ale zabezpečí aj spomalenie rýchlosti áut
prichádzajúcich z Ivanky pri Dunaji.

Úprava parkoviska
pred zdravotným strediskom

Po ukončení výstavby kanalizačného potrubia na
Poštovej ulici bolo možné pristúpiť k obnove parkoviska
pred zdravotným strediskom. Jeho rekonštrukcia bola
nevyhnutná, aby pacienti využívajúci služby neštátnych
lekárov mohli bezpečne a s určitým komfortom parkovať.
Súčasťou rekonštrukcie bolo aj riešenie odtoku dažďovej
vody mimo parkoviska, a to vybudovaním trativodu.

Krátka a Stredná ulica –
nový povrch

Obec zabezpečila v schválenej lokalite podľa územného
plánu nový asfaltový povrch na uliciach krátka a Stredná.
Táto konečná úprava bola posúvaná z dôvodu realizácie
kanalizačnej siete v investorstve BVS, a.s. Bratislava a tiež
obce. Realizáciou sa dosiahlo, že v obci de facto už nie sú
žiadne nespevnené komunikácie. Zlepšenie kvality bývania a eliminácia situácií spojených s nepriazňou počasia
sú určite veľkým prínosom pre obyvateľov dotknutých
lokalít.

Budovanie kanalizácie
Výstavba kanalizácie v obci je v podstatnej miere stavebne ukončená. V priebehu dvoch rokov sa podarilo v rámci dvoch etáp vybudovať 18 km hlavného
kanalizačného zberača a viac ako 3700 prípojok. Postupne sa preberajú jednotlivé časti stavby od dodávateľa. kolaudácia je podmienená odsúhlasením
dodatku na stavebné práce.
Po ukončení tohto procesu bude možné samotné napojenie jednotlivých
nehnuteľností na kanalizáciu, o čom vás budeme informovať.
Bližšie informácie o výstavbe kanalizácie nájdete v samostatnom článku.

Nová materská škola na Poľnej
Podmienkou schválenia novej
lokality na Poľnej ulici bolo aj
poskytnutie pozemku na občiansku
vybavenosť. Obec pripravuje projekt na výstavbu novej materskej
školy s dvomi triedami. Prebiehajú
aj rokovania s investorom v danej
lokalite o možnosti postavenia
hrubej stavby ešte v roku 2014 tak,
aby mohla byť stavebne dokončená, vybavená a uvedená do prevádzky už v roku 2015.
Realizáciou tohto projektu sa
výrazne zlepšia podmienky na prijatie detí do predškolskej výchovy.
Toto korešponduje s cieľom vytvárať a zlepšovať vybavenosť obce.
Upevní sa popredné postavenie
Bernolákova v Bratislavskom kraji
v schopnosti umiestniť deti predškolského veku do materskej školy.
Viac fotografií a informácií o spomenutých ako i ďalších stavebných aktivitách v obci nájdete na webovej stránke obce www.bernolakovo.sk,
a to v časti výstavba v obci.
- st -
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Kanalizačná „story“ v Bernolákove
tala príspevok
vo výške 95%
z realizačných
nákladov, však
stála za to, aby obec súhlasila s podmienkami, za akých sa stavba realizovala.
A tak 12.4.2010 po Rozhodnutí o schválení
žiadosti o nenávratný finančný príspevok
mohol začať proces verejného obstarávania
dodávateľa stavby, ktorý sa skončil podpisom zmluvy v auguste 2012 s fy. Combin a.s.
Banská Štiavnica na prvú etapu a následne
v januári 2013 so skupinou dodávateľov
v zastúpení vedúcim členom AQUASTAV a.s.
Bratislava na druhú etapu.
V prvom rade by som vysoko ocenil
a zároveň poďakoval občanom Bernolákova
za trpezlivosť, s ktorou strpeli nepohodu
a zhoršenie kvality životného prostredia.
Prach, blato, obmedzenia, hluk a iné negatíva boli sprievodným javom výstavby
a znepríjemňovali každodenný život.
Treba si uvedomiť, že dobudovať odkanalizovanie obce z cca 30% na 95 % za dva roky
bola úloha veľmi náročná. V susednej obci
Ivanka pri Dunaji budujú kanalizáciu už 20
rokov a stále ju nemajú ani zďaleka v takomto rozsahu.

trochu histórie

Výstavba kanalizácie ako zámer začala v skutočnosti veľmi dávno. Odkanalizovanie
a likvidáciu tohto druhu odpadu obec rieši
už desaťročia. V roku 1974 bola dobudovaná
prvá provizórna čistička odpadových vôd
s kapacitou 900 obyvateľov. Predtým, čo je
pre mnohých nepredstaviteľné, splašky
jednoducho vytekali do Čiernej vody.
Hľadanie vhodného riešenia a potrebných
financií na zabezpečenie likvidácie odpadových vôd trvalo mnoho rokov (podrobnejšie napr. Bernolák č. 1/1995 http://
www.bernolakovo.sk/bernolak). Riešenie
v nasledujúcom období úzko súviselo so
zmenami vo vodárenskej spoločnosti (transformácia ZVak,š.p. na BVS, a.s.). Problém
obce pomohlo vyriešiť nové vedenie BVS
a.s., a to vybudovaním regionálneho zberača
Malo-karpatského regiónu v rokoch 2005-

2008. Preto obec nemusela budovať vlastnú
čističku odpadových vôd, ale mohla sa napojiť na uvedený zberač a začať riešiť koncepciu odkanalizovania celej obce. Ihneď, ako
to bolo možné, sa obec uchádzala o dotáciu.
Prvá žiadosť bola podaná 14.októbra 2008.
Následne v rokoch 2009 boli sprevádzkované už vybudované kanalizačné zberače na
uliciach Hlavná a Poľovnícka (Bernolák
č.4/2008). Začal sa náročný proces prípravy
výstavby kanalizácie
z technického hľadiska
z dôvodu výškových
rozdielov terénu, aktuálnosti podkladov o
položených energetických sieťach, neustále
sa meniacej legislatívy
ako aj z hľadiska riešenia vlastníckych práv
k súkromným pozemkom, po ktorých kanalizácia mala viesť.
Platná legislatíva, spôsob financovania výstavby z eurofondov, podmienky a termíny
na podávanie žiadostí výrazne ovplyvnili
možnosti prípravy projektovej dokumentácie a výber dodávateľa. Pritom hlavným
kritériom pri verejnom obstarávaní bola
najnižšia cena. Z týchto dôvodov mohlo a
vzniklo počas realizácie aj množstvo problémov, ktoré by pri inom spôsobe financovania
nemuseli nastať. Skutočnosť, že obec dos-

o výstavbe kanalizácie

Výstavba v rámci oboch etáp prebiehala
súčasne. Harmonogram prác bol rozdielny,
ale plánovaný s ohľadom na technickú nadväznosť a umožňoval pohyb, aj keď
obmedzený, po obecných komunikáciách.
Vybraní dodávatelia, ako je zvykom v našom
stavebníctve, mali viacerých svojich subdodávateľov (podľa špecifikácie činnosti),
a tak kontrola ako aj riadenie výstavby bola

veľmi náročná úloha. Niektorí jednotlivci
nekonštruktívne kritizovali výstavbu kanalizácie s cieľom zviditeľniť sa. Prínos budovania kanalizácie pre budúcnosť obce a jej obyvateľov bol zatláčaný do úzadia.
Napriek tomu obec vybudovala 18 km
hlavného kanalizačného potrubia, 10 prečerpávacích staníc a cca 3700 prípojok k jednotlivým nehnuteľnostiam v celkovej hodnote viac ako 7 mil €.

ukončovanie, oprava ciest, preberanie a príprava na kolaudáciu

Súčasťou výstavby kanalizácie boli aj úpravy
povrchov komunikácií, avšak v zmysle pravidiel pre čerpanie Eurofondov iba v rozsahu
podľa narušenia komunikácie výkopom.
To je bežná prax, čo potvrdzujú komunikácie
aj v okolitých obciach a mestách na Slovensku. Napriek tomu v niektorých častiach,
hlavne v tých, v ktorých sa nachádzali aj výtlačné vetvy kanalizácie, bolo možné položiť
celý nový povrch vozovky („nie tam, kde
býva niekto dôležitý“). Boli urobené hlavne
na značne poškodených cestách a komunikáciách doteraz bez povrchu alebo u viac frekDokončenie na ďalšej strane.
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ventovaných komunikácií, okrem Poštovej, na ktorej je potrebná komplexná rekonštrukcia vzhľadom na jej zaťaženie a využívanie i hromadnou autobusovou dopravou (je spracovaný projekt). Iba položenie
povrchu na nevhodné podložie bez krajníc by bolo neefektívne.
Zaťaženie sa už aj prejavilo na niektorých úsekoch vozovky po oprave,
čo nebolo spôsobené nesprávnou technológiou, ale narušením značne
zaťaženej štruktúry podložia vozovky.
Zároveň bolo potrebné opraviť množstvo výstavbou poškodených a
dotknutých výjazdov, chodníkov a prístupov na pozemky. Aj napriek
snahe nie vo všetkých prípadoch sa to podarilo vykonať úplne podľa
predstáv občanov. Nespokojnosť bola aj v týchto prípadoch naviac
podnecovaná skupinou občanov („odborníkov na všetko“), ktorá je
verejne známa vydávaním plátku "Naše Bernolákovo". Odmenou pre
občanov je určite nie malý "dar" od obce, samotná prípojka potrubia
až po ich pozemok. Jej hodnota sa pohybuje v rozsahu od 300 do
1500€, ktorú by si občania bez aktivity obce museli hradiť z vlastných
prostriedkov. Zisťované dopady a vplyvy výstavby nahlasované občanmi alebo zistené priebežnou kontrolou sú zaznamenávané a postupne
v skupinách odstraňované.

Súčasný stav

V súčasnej dobe sú všetky úseky vrátane technológie, okrem ulice
Topoľový rad, vybudované. kanalizácia je po stránke stavebného vyhotovenia pripravená na odovzdanie. Dodávatelia vykonali všetky
potrebné skúšky, geodetické zamerania a zamerania skutkového stavu
vyhotovenia diela ako aj kontroly a skompletovania dokumentácie
potrebnej k prevzatiu vybudovanej kanalizácie.
Počas budovania vznikli zmeny v rozsahu prác, ktoré boli nepredvídané
alebo vynútené okolnosťami a nemohli byť predpokladané v čase
vypracovania projektovej dokumentácie. Na základe zhromaždených
informácií a dokumentov a po zosúladení dohodnutých zmluvných
podmienok a ich zmien s dodávateľmi a s podmienkami čerpania eurofondov je návrh riešený s ministerstvom.

Ďalšie kroky a termíny

Po schválení pripravených dokumentov ministerstvom a protokolárnom odovzdaní stavby od dodávateľov obci Bernolákovo môže obec
požiadať o kolaudačné konanie.
Následne na základe už uzavretých zmlúv o budúcej zmluve o prevádzke Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou a.s. /BVS a.s./ vybudovanú kanalizáciu vrátane príslušenstva zmluvne od obce
Bernolákovo prevezme a prevedie do svojej správy a zaznamená do
svojich evidenčných systémov.
Týmito krokmi bude kanalizácia sprevádzkovaná a BVS a.s. môže pripojiť jednotlivé objekty k novej kanalizácii. Pripojenie sa na kanalizáciu
v rámci vlastného pozemku bude realizované každým občanom individuálne v súlade s predpismi a podmienkami BVS a.s. V zmysle platnej
legislatívy ide o priamy zmluvný vzťah medzi občanom a prevádzkovateľom BVS a.s.. Obec bude pri týchto činnostiach nápomocná.
Chcem požiadať občanov, aby sa so žiadosťami o informácie obracali
priamo na obecný úrad telefonicky, osobne, e-mailom alebo poštou.
Nevyužívajte rôznych „sprostredkovateľov“, lebo mnohokrát prichádza
k skresleniu či zneužitiu vašej žiadosti. Na vaše otázky vám najlepšie
odpovie pracovník obecného úradu Ing. Martin Berčík, kontakt:
tel.: 0908 591959, email: martin.bercik@bernolakovo.sk alebo priamo
starosta obce.

Záver

Na tomto mieste by som rád poďakoval v mene občanov všetkým, ktorí
sa podieľali na riešení kanalizácie. Poslancom, aktivistom, ale aj jednotlivcom, ktorí ústretovo pomohli nad rámec svojich povinností.
Bohužiaľ, našli sa aj takí, ktorí túto snahu neuvážene a možno aj cielene kritizovali a častokrát spochybňovali kompetentnosť, znevažovali,
mylne vysvetľovali skutočnosť /napr. pán Molnár a pán Červienka
v plátku "Naše Bernolákovo"/. Takáto negatívna štvavá kampaň sa nesnaží riešiť problémy, naopak, účelovo ich vytvára a šíri nenávistnú
klímu medzi obyvateľmi.
Napriek tomu obec Bernolákovo kanalizáciu vybudovala úspešne, a to
v rekordne krátkom čase a vo veľkom rozsahu. To, čo sa nepodarilo
generáciám pred nami, sa podarilo teraz. Pozitíva pocítia ešte ďalšie
generácie.
Ľubomír Poór
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hospodárenie obce
za rok 2013
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce
v roku 2013 bol rozpočet. Obec v roku 2013 zostavila rozpočet
podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Rozpočet obce na rok 2013, bežný aj kapitálový, bol zostavený
ako prebytkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na
rok 2013 a je podrobne rozpísané v záverečnom účte obce
Bernolákovo za rok 2013, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 24.6.2014 uznesením č. 21/8/2014.
Príjmy obce za rok 2013 boli vo výške 5 292 465 €, výdavky obce
za rok 2013 boli vo výške 5 033 957 €, prebytok hospodárenia
obce za rok 2013 bol v celkovej výške 258 508 €. Obecné zastupiteľstvo schválilo použitie výsledku hospodárenia za rok
2013 na tvorbu rezervného fondu vo výške 25 851 € a prostriedky vo výške 232 657 € použiť v rozpočte roku 2014 na financovanie kapitálových výdavkov obce na výstavbu kanalizácie v obci.
Uvedené jasne ukazuje , že napriek veľkým stavebným
aktivitám obce je hospodárenie nielen vyrovnané, ale aj prebytkové. Svedčí to o premyslenom a rozumnom hospodárení,
účelnom vynakladaní výdavkov a dôslednom naplňovaní príjmovej časti rozpočtu.
Na hospodárenie a nakladanie s finančnými prostriedkami
obce bol počas volebného obdobia vykonávaný každoročný
audit nezávislou auditorskou spoločnosťou, ktorej výsledky boli
prerokúvané v obecnom zastupiteľstve. Okrem toho bolo vykonaných v období 2011 až 2014 niekoľko kontrol zo štátnych
inštitúcií ako napr. z NkU, Správy finančnej kontroly, Envirofondu, Štátneho fondu rozvoja bývania, ale aj z európskej
komisie. Pri vykonaných kontrolách neboli zistené nedostatky.
Posledná kontrola bola vykonaná v júli až septembri Správou
finančnej kontroly Bratislava, ktorá nezistila žiadne nedostatky.
Vážení občania, myslíte si, že napriek horeuvedeným skutočnostiam sú informácie o údajnom zlom hospodárení či
šafárení na obecnom úrade pravdivé? Alebo len niektorí kandidáti to využívajú ako dobrú predvolebnú kampaň?
Viac informácií na webovej stránke obce www.bernolakovo.sk,
v časti financie.
juDr. Stanislav Bečica
zástupca starostu

Poďakovanie

Komisia obecného zastupiteľstva pre verejný poriadok a sociálne
veci sa v tomto funkčnom období zaoberala dôležitými úlohami.
Prerokúvala materiály pred rokovaním obecného zastupiteľstva.
Ich stanoviská a pripomienky boli podkladom pre rozhodovanie
v ďalšom riešení. Okrem otázok verejného poriadku sa zaoberala
posudzovaním žiadostí o poskytnutie sociálnej výpomoci
občanom, na vypracovaní komunitného plánu sociálnej
starostlivosti, aktívne sledovala vybudovanie zariadenia pre
seniorov Penzión Pohoda a Senior Pohoda. Chcem sa preto
poďakovať všetkým členom komisie, ktorí sa počas celého
funkčného obdobia nielen zúčastňovali jednotlivých zasadaní, ale
sa aj aktívne zapájali do jej činnosti. Poďakovanie patrí Ing. Emílii
Biznárovej, Milanovi Slanému, Štefanovi Šípošovi, Erike
Zmeškalovej, Božene Jurčovej, JUDr. Emanuelovi Krokovičovi, Júlii
Hrablíkovej a Jane Múčkovej. Všetkým menovaným členom
komisie prajem do ďalšej ich aktívnej práce zdravie a veľa elánu
v osobnom i pracovnom živote.
helena Černayová
predsedníčka komisie
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§ PoD LuPou §

páchateľa zadržať. Aj keď nebola spôsobená
väčšia škoda, bola celá záležitosť odovzdaná
privolanej hliadke OO PZ Bernolákovo.

Nedovolený výkup
a nakladanie s odpadom

Hliadka OcP Bernolákovo zistila, že občania zo Žitného ostrova vyhlasujú výkup
odpadu /staré chladničky, elektrické káble,
akumulátory.../ Nakoľko nemali na takúto
činnosť oprávnenie, boli hliadkou vyzvaní,
aby činnosť ukončili. Prípad bol odstúpený
príslušnému správnemu orgánu.

Narušenie objektu

Hliadka zasahovala na podnet z Pultu centrálnej ochrany. Objekt patriaci do majetku
obce sa pokúsil neoprávnene navštíviť
v nočných hodinách neznámy páchateľ.
I napriek rýchlemu zásahu sa nepodarilo

oBeCNá PoLíCIA INformuje

milí Bernolákovčania. v poslednom období sa nám začali opäť
množiť priestupky súvisiace s voľným pohybom psov na verejnom priestranstve. Niektorým majiteľom niekoľkokrát utiekli ich
domáci „miláčikovia“, ale aj napriek upozorneniam neodstránili
Obecná polícia
primárnu príčinu úteku. Preto vás chcem požiadať, aby ste si
Viničná 2
svojich psov zabezpečili tak, aby nedochádzalo k ich úteku.
900 27 Bernolákovo
vyhneme sa všetci následným nepríjemnostiam.
tel. 0918 88 22 22

Pes mimo chovného
priestoru

Hliadka preverovala oznam, že na ulici
Topoľový rad sa nachádza pes na verejnom
priestranstve bez majiteľa. Pomocou číHliadka OcP na Hlavnej a Poštovej ulici zais- tačky čipov sa zistil majiteľ, ktorý bol vyztila dvojicu mladých ľudí, ktorí si krátili čas vaný na jeho odchyt a zabezpečenie.
tým, že vylamovali dopravné značky. Po zis- Hliadka riešila priestupok dohovorom.
tení skutkového stavu priestupku a jeho
páchateľov bola vec v zmysle priestup- Požiar na Záhradnej ulici
Hliadka Obecnej polície v nočných hodinách
kového zákona doriešená na mieste.
zistila na Záhradnej ulici požiar obsahu
Spaľovanie odpadu
nádoby na odpadky. Nakoľko sa táto nádoNa Obilnej ulici sa nakladalo s odpadom ba nachádzala v blízkosti nehnuteľnosti
v rozpore s VZN a zákonom o odpade a to a osobných áut, odtiahla nádobu do
tým, že dochádza k jeho spaľovaniu. bezpečnej vzdialenosti a privolala hasičov,
Priestupca bol poučený o podmienkach ktorí požiar uhasili.
nakladania s odpadom a a hliadka mu za
PhDr. robert Široký
priestupok udelila blokovú pokutu.
náčelník ocP

vylomené dopravné
značky

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

CeNNíK Pre NovýCh užívAteĽov SLužIeB PCo
Druh objektu

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

Byt
50 €
rodinný dom 50 €
Kancelárie,
obchody
do 200 m2
100 €
Kancelárie,
obchody
nad 200 m2
100 €
Sklady
100 €

Poplatok
za falošný
poplach/
každý ďalší
v mesiaci

Poplatok
za ostrý
poplach

Poplatok
za prenájom
vysielača
/ rok

Mesačný
poplatok
za službu

Poplatok
za montáž
vysielačky
v objekte

Pravidelný
mesačný
výpis
udalostí

50 €
50 €

bezplatne
bezplatne

15 €
15 €

bezplatne
bezplatne

80 €
80 €

15 €
20 €

120 €
120 €

5€
5€

70 €

bezplatne

15 €

bezplatne

80 €

40€

120 €

5€

70 €
70 €

bezplatne
bezplatne

15 €
15 €

bezplatne
bezplatne

80 €
80 €

50 €
70 €

120 €
120 €

5€
5€

Pozor nižší poplatok za montáž vysielačky v objekte.
Pôvodná výška poplatku bola 143 € a nová je 120 €.

Poďakovanie

O niekoľko dní sa končí funkčné obdobie obecného zastupiteľstva v Bernolákove. Ako predsedníčka komisie finančnej, výstavby, územného
plánovania a ŽP si dovoľujem poďakovať všetkým členom komisie,menovite Miroslavovi Káčerovi, Ing. Rastislavovi Požárovi, Ľubošovi Šticovi,
Ing. Matejovi Biskupičovi, Ing. Daniele Bullovej, Mgr. Vladimírovi Cipciarovi, Ing. arch. Petrovi Hažerovi, Ing. Eve Kebisovej, Ing. Martinovi
Berčíkovi a Márii Nagyovej za aktívnu prácu a spoluprácu pri riešení vecí verejných. Ďakujem za váš postoj pri posudzovaní materiálov týkajúcich sa rozpočtu, financovania, riešenia otázok výstavby a budovania obce, za ústretovosť a prístup na zasadaniach komisie. Vždy ste
dokázali zaujať stanovisko, ktoré bolo podkladom pre ďalší postup a rokovanie obecného zastupiteľstva. Prajem vám veľa zdravia a ďalšie
úspechy vo vašom živote.
Darina Švardová
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INformáCIe oBeCNého ÚrADu

Z činnosti komisie
kultúry školstva
a športu
kOMISIA PRACOVALA V ZLOŽENí:
predseda komisie: Katarína Koporcová
členovia: Ing. Alexander molnár, Ing. Ivan trubač
zapisovateľka: Andrea Grebečiová
tajomník: Ľubica kuchtová
aktivisti: Mgr. Oľga Syrová, Mgr. Jarmila Bošková,
Mgr. Bernardína Frindrichová, Terézia Varečková,
Ing. Jaroslav Vokoun
komisia je poradným, iniciatívnym a kontrolným
orgánom obecného zastupiteľstva, je zložená
z poslancov a ďalších osôb – odborníkov, nemá
rozhodovaciu právomoc.
komisia zasadala pravidelne vždy pred rokovaním
obecného zastupiteľstva. Predkladala návrhy,
pripomienky, podnety a stanoviská k materiálom na
rokovanie obecného zastupiteľstva. Riešila úlohy zo
všeobecne záväzných nariadení v oblastiach náplne jej
činnosti.
komisia sa pravidelne vyjadrovala k majetko-právnemu vysporiadaniu pozemkov, k plneniu rozpočtu,
k návrhu na zmenu rozpočtu a ich komentár, k správam o plnení rozpočtu, k návrhom záverečného
rozpočtu, k správam o činnosti obecnej polície,
k urbanistickým štúdiám, k investičným zámerom,
k územnému plánu a k zmenám a doplnkom.
V oblasti kultúry komisia spolupracovala s kultúrnym
domom, podieľala sa na organizovaní kultúrnych
a spoločenských akcií organizovaných obcou,
spolupracovala s občianskymi združeniami, MŠ, ZŠ
a ZUŠ.
V oblasti školstva komisia kontrolovala všeobecne
záväzné nariadenia vo veciach vzdelávania, výchovy
a školského stravovania , podmienky prijímania detí
do MŠ a výšku a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov MŠ,ZŠ a ZUŠ. Pravidelne sme
boli informovaní o výchovno-vzdelávacích výsledkoch
a činnosti MŠ, ZŠ a ZUŠ.
Na úseku cestovného ruchu komisia propagovala
obec v oblasti kultúry, športu a kultúrnych pamiatok.
Do budúcnosti bude potrebné zvýšiť propagáciu obce
a možnosti zapájania sa obce do siete centier cestovného ruchu.
Srdečne ďakujem všetkým členom komisie za ich
prácu a občanom za spoluprácu a ochotu.
Prajem všetkým pevné zdravie, šťastie
a veľa porozumenia.
Katarína Koporcová
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Právnik radí
Dobrý deň, rozviedla som sa s manželom cca pred troma mesiacmi, nemali
sme spolu žiadne deti. Počula som, že je potrebné rozdeliť si náš spoločný
majetok. Viete mi s tým poradiť ?
Vážená čitateľka,
Nakoľko ste nadobudli spoločný majetok počas trvania manželstva, je potrebné
tento majetok vyporiadať. Do bezpodielového spoluvlastníctva manželov
(BSM) patrí všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, okrem:
• vecí získaných dedičstvom,
• darom,
• vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu
povolania len jedného z manželov,
• vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov.
Pri vyporiadaní BSM sa vyporiadajú aj spoločné majetkové práva a povinnosti,
ktoré nie sú predmetom BSM, ale ktoré vznikli manželom počas trvania manželstva, najmä spoločné pohľadávky, záväzky – úvery, pôžičky apod.
Existujú tri spôsoby vyporiadania BSM, a to dohodou, súdnym rozhodnutím
alebo uplynutím času. Vyporiadať BSM dohodou alebo súdnym rozhodnutím je
možné iba v lehote 3 rokov od zániku BSM, teda v zásade do troch rokov odo
dňa právoplatnosti rozsudku o rozvode. Aby bola lehota 3 rokov zachovaná,
musí byť v tejto lehote uzatvorená dohoda o vyporiadaní BSM alebo v tejto
lehote musí byť podaný návrh na príslušný súd na vyporiadanie BSM.
Ak nebolo BSM vyporiadené v lehote troch rokov od svojho zániku vyporiadané
dohodou, resp. nebol podaný návrh na súd o vyporiadanie BSM, nastanú účinky
vyporiadania BSM uplynutím času, a to nasledovne:
• hnuteľné veci sú vyporiadané podľa stavu, v akom ich každý z manželov
užíva ako vlastník pre potrebu svoju, alebo svojej rodiny alebo domácnosti,
• ostatné hnuteľné veci aj nehnuteľné veci sú v podielovom spoluvlastníctve,
pričom podiely oboch manželov sú rovnaké
• majetkové práva sú v podielovom spoluvlastníctve, pričom podiely oboch
manželov sú rovnaké.
Vzhľadom na špecifickosť každého prípadu, najmä v prípade rozsiahlejšieho
spoločného majetku, vám odporúčame kontaktovať advokátsku kanceláriu.
AK Cipciar & partners, s.r.o.
Dobrý deň, mám vážne problémy s mojím manželom a chcela by som sa
rozviesť. Máme spolu dve deti 7 a 12-ročné. Čo mám urobiť a koľko ma to
bude stáť?
Vážená čitateľka,
je potrebné, aby ste podali návrh na rozvod na okresný súd v obvode, kde máte
posledné spoločné bydlisko. Návrh musí obsahovať: meno, priezvisko, dátum
narodenia, adresa účastníkov (navrhovateľ a odporca), štátne občianstvo
a pravdivý opis okolností a rozhodujúcich skutočností, podpis navrhovateľa
a dátum. k návrhu je potrebné priložiť fotokópiu sobášneho listu, rodných listov detí a a ďalšie dôkazy podľa konkrétneho obsahu návrhu. Podanie návrhu
je spoplatnené poplatkom 66 eur.
Upozorňujeme, že rozvod je zo zákona spojený s rozhodovaním o právach
a povinnostiach manželov vo vzťahu k deťom, a to:
• kto bude mať dieťa v osobnej starostlivosti
• kto bude dieťa zastupovať a spravovať jeho majetok
• ako má rodič prispievať na jeho výživu
• ako sa budú rodičia stýkať s maloletým dieťaťom
Súd pri rozhodovaní vždy prihliada na záujmy dieťaťa. Taktiež do troch mesiacov po právoplatnosti rozsudku o rozvode máte možnosť oznámiť matričnému
úradu prijatie svojho pôvodného dievčenského priezviska. Druhý z manželov
nemôže prijatie pôvodného priezviska ovplyvniť. Priezvisko spoločných detí
ostáva po rozvode nezmenené aj v prípade zmeny priezviska rodiča.
Vzhľadom na špecifickosť každého prípadu, najmä v prípade maloletých detí,
vám odporúčame kontaktovať advokátsku kanceláriu.
AK Cipciar & partners, s.r.o.
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Do školských lavíc našej základnej školy zasadlo 465 žiakov,
z toho 69 prváčikov. V školskom klube máme 178 detí
a jedáleň varí pre 570 stravníkov. Na škole vyučuje 38 kvalifikovaných pedagógov a 6 skúsených vychovávateliek školského klubu. Vysoké čísla a pre školu veľká výzva – aj pri
narastajúcom počte žiakov poskytovať kvalitné vzdelanie
a „produkovať“ žiaka pripraveného pre život. Schopného
samostatne myslieť, komunikovať ústne, písomne aj elektronicky v rodnom a cudzom jazyku, slobodne a zodpovedne
sa rozhodovať, aktívne hľadať riešenia , rozvíjať svoje schopnosti a nadanie, správať sa zodpovedne k sebe, životnému
prostrediu, sociálne a morálne voči svojmu okoliu
a spoločnosti. Zároveň zachovať existujúce a budovať nové
tradície a dobré meno školy.
Angličtina,hlavný cudzí jazyk na našej škole, sa vyučuje už od
prvej triedy. V šiestom ročníku pribúda deťom nemčina. Tieto
jazyky sú pre žiakov povinné. Pre záujemcov o ruský jazyk
sme otvorili v tomto školskom roku krúžok ruského jazyka
pre začiatočníkov. Pre posilnenie komunikačných zručností
detí v angličtine nadviazala škola spoluprácu s jazykovou
školou Small Danube Academy. Deti čaká anglický týždeň,
povinné čítanie v cudzom jazyku a budujeme knižnicu cudzojazyčnej literatúry.
Škola bude pokračovať vo všetkých doteraz začatých projektoch. Okrem toho sme sa v tomto šk. roku prihlásili do certifikačného programu a chceme byť „Zelenou školou“ - školou
priateľskou k životnému prostrediu. Na škole prebehne environmentálny audit, z neho pre nás vyplynú úlohy. Ak ich
splníme, budeme sa môcť hrdiť označením Zelená škola.
Hlavnou témou bude pre nás v tomto školskom roku Zeleň
a ochrana prírody.

Zo žIvotA NAŠICh ŠKôL

Lastovičky odleteli,
začala sa škola...

V jesenných mesiacoch budeme budovať v areáli starej školy
učebňu v prírode pre žiakov 1.-4.ročníkov. Tento projekt
uskutočňujeme vďaka podpore z programu SPPoločne.
V rámci voľnočasových aktivít sme ponúkli žiakom 19 rôznych
krúžkov. Mrzí ma, že také krúžky ako modelársky krúžok
a krúžok mladého ekológa nezaujali. Naopak, počítačové
krúžky sú plne obsadené. Potešujúce je, že sa naplnili športové krúžky – floorbalový, volejbalový, frisbee, golfový, stolnotenisový a pohybové hry pre najmenších.
Nedávno sme odštartovali prvým zvonením školský rok
2014/2015. Čas však rýchlo letí, prváčikovia už budú vedieť
čochvíľa skladať do slov prvé písmenká a deviataci si budú
vyberať svoje budúce školy. Je to všetko rýchly a každoročne
sa opakujúci proces. Sľubujem, že na bernolákovskej škole
bude zakaždým kvalitný, zaujímavý a pestrý.
Barbora rigóová, riad.školy
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Zo žIvotA NAŠICh ŠKôL

rozlúčka s ŠKD

Drahí rodičia a priatelia školy,
milé naše OZ Školáčik!
V mene svojom, ako aj v mene celej školy, vám ďakujem za zorganizovanie mimoriadne úspešnej brigády na maľovanie plota okolo školského
areálu starej školy.
3. a 4.10.2014 zorganizovalo občianske združenie Školáčik na našej škole
zber papiera, hliníka a gaštanov a popri tejto náročnej akcii rodičia
vynovili plot. Usmievavé a pozitívne naladené mamičky, oteckovia, starí
rodičia aj deti prišli, chytili sa roboty a zvíťazili! Oplotenie školy dostalo
nový svieži zelený šat. Vážim si vašu pomoc a ďakujem.
Mgr. Barbora Rigóová, riad.školy

-

služby v cestovnom ruchu
technika a prevádzka dopravy
bioenergetika

Všetky odbory sú štvorročné,
ukončené maturitnou skúškou. Okrem štúdia v pokojnom a príjemnom prostredí sa naši žiaci zúčastnili rôznych aktivít.
V septembri v rámci výmenného pobytu navštívili Atény
v Grécku, kde im grécki študenti a učitelia pripravili bohatý program, vďaka ktorému spoznali „kolísku“ antickej kultúry
a zároveň aj súčasný svet moderných Grékov.
V tomto roku nám končia prví absolventi študijného odboru
bioenergetika, ktorí dokončujú projekt Bioenergetická záhrada,
v rámci ktorého vytvorili príjemné posedenie s ohniskom
v areáli školy aj pre obyvateľov Bernolákova. Na informačných
tabuliach sa návštevníci dozvedia veľa o bioenergetike a jej
využití.

8

Anička hudáková
vychovávateľka

Druhý rok máme študijné zameranie služby v cestovnom ruchu, kde študenti od 2. ročníka budú
vykonávať prax v zariadeniach cestovného ruchu
a cestovných kanceláriách na Slovensku a tiež
v Rakúsku.
Odbor s najdlhšou tradíciou je technika a prevádzka dopravy. Absolventi nachádzajú široké uplatnenie vo vnútroštátnej a medzinárodnej doprave,
v zasielateľských a logistických organizáciách,
dopravných službách ako dispečer, vedúci dopravy,
technik STk a tiež predajca vozidiel a náhradných
dielov.
Pred niekoľkými rokmi sa naša škola spojila so SOŠ
v Ivanke pri Dunaji a vznikla SPOJENÁ ŠkOLA.
V Ivanke pri Dunaji od školského roku 2015/2016
okrem tradičných odborov ponúkajú nové odbory:
- veterinárne zdravotníctvo a hygiena
- rybár (učebný odbor)
Radi privítame žiakov, rodičov a verejnosť u nás v škole. každý
deň je Dňom otvorených dverí a radi vám zodpovieme na vaše
prípadné otázky ohľadom štúdia. Viac sa dozviete na našich
webových stránkach.
S. Štefancová

Bývalá „PétéeŠKA“ ožíva...
SOŠ v Bernolákove je školou s viac ako
60-ročnou tradíciou a poskytuje úplné
stredné odborné vzdelanie v týchto
študijných odboroch:

Obloha vyzerala všelijako. Raz slniečko, raz
obláčik. Všetci sme si želali, aby v ten deň nepršalo. Počasie sa umúdrilo a obloha sa vyjasnila.
Slávnostný nástup po triedach v radoch odštartovala tradične vedúca ŠkD katinka koporcová.
každá vychovávateľka vysvetlila, kde sa
nachádzajú stanovištia a čo všetko tam budú
žiaci robiť. Stanovištia boli okolo celej budovy
ŠkD a žiaci sa slobodne rozhodovali, kam chcú ísť.
Čakali ich pekné odmeny.
Radosť, výskanie a smiech sa ozýval široko ďaleko.
Pre niektorých žiakov bola táto športová rozlúčka
smutná. Postúpili do vyšších ročníkov a do ŠkD už
chodiť nebudú. Sľúbili, že nás prídu aspoň
navštíviť. Veríme, že ostane v nich aspoň
spomienka na nás.
Aj túto športovú udalosť zaraďujeme medzi tie
najobľúbenejšie u detí každý rok.
krásny usmievavý deň ukončili prvé kvapky tak
dlho očakávaného dažďa po niekoľkých dňoch
horúčav a sucha.Príjemné horúce popoludnie
nám však utkvie hlboko v pamäti a budeme naň
dlho spomínať.
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ZuŠ – jej nový kolektív a nové sny
Školský rok 2014/2015 sme
privítali plní elánu a nových
predsavzatí. Do nášho učiteľského kolektívu pribudli znovu
nové tváre, v septembri privítalo svojich žiakov 17 pedagógov.
Naše koncerty by sme chceli
obohatiť o vystúpenia novozaloženého komorného orchestra,
zloženého zo všetkých nástrojov,
ktoré sa na škole vyučujú. Pre
žiakov literárno-dramatického
odboru pripravujú ich učitelia
muzikál Mary Poppins, v ktorom
budú účinkovať všetci žiaci
vyšších ročníkov. Priaznivcov
našich tanečníkov prekvapíme
špeciálnou baletnou technikou –
tancom na špičkách a modernou
choreografiou s prvkami paródie. Žiaci výtvarného odboru
budú spájať výučbu dejín výtvarného umenia s výtvarným
prejavom. Tento proces vyústi
do tvorby reprezentačných
veľkoplošných tematických celkov s rôznou tematikou.

Učiteľský kolektív ZUŠ - zľava: Mgr. Andrea Guľasová – klavír, Lukáš Kunst Lederer – klavír,
Mgr. Jana Kohútová – spev, Mgr. Zuzana Čambálová – akordeón, klavír, Mgr. Emília Steinhübelová – výtvarná výchova, Jozef Manák – tanec, ak. mal. Štefánia Ábelová – výtvarná
výchova, Roman Müller, DiS art. – zástupca riaditeľa - spev, literárno-dramatický odbor,
Mgr. Jarmila Bošková – riaditeľka školy – klavír, Roman Hudec – flauta, trúbka, hud. náuka,
Anna Ťažká – violončelo, gitara, Mgr. art. Agnesa Janovičová, PhD. – husle, hud. náuka, Andrej
Kováč – flauta, hud. náuka, Melinda Dvořáková – klavír, Arnold Szabó – gitara, Žofia Šoková
- klavír

Aj v tomto školskom roku
pripravujeme rad koncertných podujatí :
Október
November
December

Január
Február
Marec
Apríl
Máj

Jún

21.10. o 17:30 Interný koncert
18.11. o 17:30 Interný koncert
25.11. o 17:30 Spoločný koncert
13.12. o 15:00 vianočný koncert
15.12. o 9:30 výchovný koncert pre ZŠ/I.st.
15.12. o 10:30 výchovný koncert pre mŠ
15.12. o 11:30 výchovný koncert pre ZŠ/II.st.
27.1. o 17:30 Interný koncert
7.2. o 19:00 vystúpenie LDo Ples ZŠ
24.2. o 17:30 Interný koncert
8.3.o 15:00 Koncert k mDž
24.3. o 17:00 Interný koncert
28.4. o 17:30 Interný koncert
10.5. o 16:00 vystúpenie s mŠ ku Dňu matiek
12.5. o 10:00 výchovný koncert pre mŠ
24.5.o 16:00 Záverečný koncert
25.,26.5. Zápis do ZuŠ
31.5. o 15:00 vernisáž výstavy absolventov
13.6.o17:30 muzikál mary Poppins
14.6.o17:30 muzikál mary Poppins
15.6. 9:00-12:00 Predstavenia pre ZŠ
15.6. - 26.6. výstava vo
16.6. o 17:30 Interný koncert

- spoločenská sála SPoŠ
- spoločenská sála SPoŠ
- spoločenská sála SPoŠ
- veľká sála kD
- veľká sála kD
- veľká sála kD
- veľká sála kD
- spoločenská sála SPoŠ
- veľká sála kD
- spoločenská sála SPoŠ
- veľká sála kD
- spoločenská sála SPoŠ
- spoločenská sála SPoŠ
- veľká sála kD
- spoločenská sála SPoŠ
- veľká sála kD
- učebne školy
- spoločenská sála SPoŠ
- veľká sála kD
- veľká sála kD
- veľká sála kD
- priestory SPoŠ
- spoločenská sála SPoŠ

Ďakujem občianskemu združeniu HARMÓNIA pri ZUŠ v Bernolákove – z finančných prostriedkov z 2 % daní vo výške
2396,20 € sme mohli znovu
zveľadiť nástrojový park našej
školy. Naša vďaka patrí aj pánovi
Milošovi Mattovičovi, pani
kataríne kraljikovej, pánovi Štefanovi Dudášovi, pani Eve Šticovej zo Štúrovej ulice, pánovi Jaroslavovi
Boškovi,
pánovi
Petrovi Varečkovi, Ing. Jaroslavovi Vokounovi, Ing. Martinovi Berčíkovi, pani Hane
Škulovej, pani kvetoslave Jakubovičovej, Ing. Rastislavovi Sekerkovi, pani kataríne Veinhardtovej, Ing. Štefanovi Rajecovi
a Mgr. Márii Bordácsovej za nezištnú pomoc našej umeleckej
škole.
Brána našej školy sa 2. septembra otvorila pre 404 žiakov.
Verím, že nás budú navštevovať
s rovnakou láskou, s akou ich
každý deň čakajú ich učitelia, aby
splnili svoje poslanie - odovzdávať krásu umenia v množstve
tvarov pre každú vekovú kategóriu od 5 do 25 rokov
a prispievať tak k umeleckému
rozvoju detí a mládeže nášho
Bernolákova.
mgr. jarmila Bošková,
riaditeľka školy
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Pár priateľov stačí mať a je tu

,,Niagarský Country bál„
Detský tanečný súbor Niagara pokračuje vo svojich rozbehnutých projektoch.
V minulom roku deti naštudovali a uviedli svoj prvý celovečerný
širokouhlý panoramatický farebný muzikál-tanečnikár „Lady Lane,
alebo Ako Tom svoje šťastie a (takmer aj babku) našiel“.
A tento rok - dňa 20. júna - nás dospelákov a hlavne deti zlákala
vôňa romantiky
Divoký západ, kovboji, indiáni, stáda dobytka, prašné cesty, široké
prérie, statočný šerif, podliak Jim, poctiví obyvatelia, bandy zlodejov
koní ale aj krásna Nelly či Calamity Jane.
Na nultom, čiže prvom premiérovom Country bále, ktorý sa skladal
z troch blokov, mali možnosť hostia vidieť Niagarčanov v najrozličnejších prevedeniach:
• v 13 tancoch
• v dvoch scénkach
• v štyroch učeniach tancov
• v dvoch novo naspievaných piesňach ...
... no ale pekne poporiadku:
Prvý tanečný blok „v škole“ patril niagarskej prípravke. Naši najmenší tanečníci navodili úžasnú atmosféru hneď na začiatku
Country bálu. Svojím zápalom pre divadlo a roztancovanými nôžkami, rúčkami a očkami ukázali divákom ,čo všetko dokážu a čoho sú
schopní.
V druhom tanečno-dramatickom bloku „true fiction“ (historky
z Divokého západu ) seniori a juniori z Niagary predviedli viacero –
aj nových – tancov a ako skutoční herci predviedli aj niekoľko
pravých a veľmi poučných scénok z Divokého západu.
Posledným tanečným blokom Niagary bolo „Polnočné prekvapenie“, na ktoré s napätím čakal asi každý, nielen návštevníci. A určite
nebol nikto sklamaný. katka koporcová a niagarskí tanečníci roztočili estrádnu šou, pri ktorej doslova rozospievali celú sálu. Za úžasného potlesku sa spievalo bavilo a tancovalo.
Ticho neostal nikto. Zaspievali sme si všetci, veď slávne piesne ako
sú „když v báru houstne dým“ a „Whisky to je moje gusto“ zo
známeho českého muzikálu „Limonádový Joe“ v takomto prevedení
nenechajú nikoho nemým.
Celým programom nás sprevádzal „exniagarčan“ Matúš Hirner,
ktorý okrem moderovania aj hral v jednotlivých scénkach. Výborne
zapájal publikum do výuky tancov - Country promenáda,
O` Susannah , Alabama Gal. Bolo pekné vidieť ľudí tancovať aj súčas-
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né country tance pod názvom Line Dance. Na parkete bolo vidieť
ľudí uvoľnených a usmiatych, ktorí aspoň na chvíľu zabudli na problémy a starosti všedného života.
Pozvanie prijali aj naši priatelia z tanečného súboru Sillmarion
Bratislava, súbor európskych a amerických country tancov, ktorí
nám priniesli nielen príjemnú náladu, ale zároveň s ňou v dvoch
tanečných vstupoch predviedli svoje tanečné umenie a bohatou
mierou tak prispeli k vysokej úrovni programovej ponuky niagarského Country bálu.
Ak si však myslíte, že nebolo času na voľnú zábavu, tak to sa mýlite.
Do tanca nám všetkým hrala skupina A je to! pod vedením Milana
Maďara.
Niagara získala na prvom - nultom ročníku svojho Country bálu
množstvo nových priateľov, ale nesmieme zabudnúť aj na priateľov,
rodičov a známych, ktorým zo srdca ďakujeme za ich podporu.
Velikánske ďakujeme patrí spoločnosti Cofely a.s., Stavpet, Šnop,
manželom Suballyovcom, p. Lívii kastlovej, p. Rudovi Budkovi, Mojej
Samoške, p. Jajcajovej, p. Hane Matúšovej, p. Alexandrovi Benovi.
Za ceny do tomboly ďakujeme rodine Uhrovej, firme Svarogo,
p. kutyovej, p. Pápayovi, kapustárni, p. kesjarovej, rodine Moškovej, p. Rasťovi Požárovi, kvetinárstvu p. Malochovej, p. Zaťkovej,
rodine Gajdošovej, kaderníctvu p. Donáthovej, p. Szemanovi,
záhradníctvu p. Drábovej, p. Rucelovej, rodine Biskupičovej, rodine
Poórovej, rodine Bečicovej, reštaurácii Viktória, lekárni Lilien a OC
TESCO.
Niagarským juniorom a seniorom sa poďakovanie za ich celoročnú
vynaloženú námahu dostalo v podobe letného prázdninového
sústredenia. V country duchu sme pokračovali, a preto sme
navštívili Westernové mestečko Šiklův mlýn na Morave, ktoré je celé
postavené v štýle Divokého západu.
Vyskúšali sme si tu množstvo atrakcií,
ktoré ponúka toto krásne rekreačné zariadenie a videli sme úžasné westernové
predstavenia. Je príjemné vidieť, koľko
ľudí má v srdci práve tento kus histórie,
ktorému sa venuje aj náš tanečný súbor.
Nie je nad to, ako uzavrieť prázdniny - a
pre nás Niagarčanov aj začať nový školský rok – ako pekným spoločným pobytom, ktorý zafinancovalo Občianske
združenie Toma Sawyera.
V Šiklovom mlýne, pod vplyvom nápadov
z dobrej a uvoľnenej atmosféry, sme opäť
začali popúšťať uzdičku fantázii, snom a
predstavám. Našťastie naša choreografka, trénerka, kostymérka, skrátka náš
poklad, Otka Hirnerová, bez ktorej by
sme nemohli snívať, dostala druhý dych.
A verte, že ak ho má, tak nám to vyjde.
Tak nám, prosím, držte palce a my vám
sľubujeme, že sa máte na čo tešiť.

2/2014

Svetlo

Ako sa nám tu
žije...
Nedávno som sa presťahovala z Bratislavy do Bernolákova a stala sa jeho trvalou obyvateľkou. Bývam
v novovybudovanej južnej časti obce – Lesná, Dubová,
Lipová.
keď som sem pred dvoma rokmi prišla, z okna som
videla krásne lúky, stromy. Dnes? Zdá sa mi, ako by si
niekto povedal, že priestor a zeleň nie sú potrebné. Lúka
je hrozným spôsobom nahusto zastavaná dvojpodlažnými domami, všade samý betón, obyvatelia nových bytov
si hľadia jeden druhému do kuchyne. Zdá sa, že sa riadi
všetko podľa zásady rýchlo postaviť, predať a zmiznúť.
Žiaden developer nebol poverený tým,aby vybudoval aj
vybavenosť.To sme mohli pokojne ostať v meste a veru,
mali by sme to lepšie.Veď najbližší obchod je 4 km, škôlka možno v Ivanke, detský lekár ďaleko. Pritom v každej
novej nasťahovanej rodine je minimálne jedno malé
dieťa.
kto rozhoduje a schvaľuje takúto bezhlavú zástavbu,nech sa sem nasťahuje a aspoň dva roky tu vydrží
s troma malými deťmi.
Špecialitou Bernolákova je, že popri cestách sa zabúda
na chodníky, preto vidíme mamičky s kočiarikmi a malými deťmi na cestách. Samozrejme, že musia neustále
striehnuť na prechádzajúce autá.
V Bernolákove sa nebýva zle, len ten, kto určuje
a schvaľuje územný plán, by sa mal na miesto ísť najprv
pozrieť a mal by si povedať:“Tu by som chcel bývať!“
oma

Svetlo a tma
Svetlo je deň a tma zas´ noc,
je bez mrakov slnko a mesačný nov,
planúci oheň - ponurá tma
horiaca fakľa a vyhaslý krb.
Svetlo je Cesta a tma zas´ prázdnota,
je jasný cieľ a lampáš bez knôta,
nad morom hviezdy - kompas bez hrota
chodníček lesom a zvalený strom.
Svetlo je Pravda a tma zas´ lož,
je poznanie vekov a prekrúcanie slov,
ohľaduplnosť - bezprávie
to čo nás zbližuje a čo nás delí.
Svetlo je Život a tma zas´ smrť,
je láskavé srdce a nenávisť,
voda pre smädného - vyschnutá studňa
matka i otec a bez dverí dom.
J.J.G.

Čas letných dovoleniek je nenávratne za nami. Počas letných dní sme
mali viac času na našich blízkych aj na naše záľuby. V rakúskom diakonskom domove v Gallneukirchene je na starých hodinách tento nápis:
„Čas je milosť“. krátky čas, ktorý sme od Boha dostali darom, je nádejou
na úspech. Môžeme ho však premárniť a svoj život si skaziť sebectvom.
Môžeme však túto milosť aj prijať a obohatiť svoj život láskou.
Nastala jeseň a dni sú kratšie. Po tme z domu odchádzame a väčšina
z nás sa potme vracia z práce, zo školy. Tma. Aké zvláštne slovo. keď
vypadne elektrina, chýba nám televízia, chladnička, no najviac nám
chýba svetlo. Pripomína to duchovný život niektorých ľudí. Sami si často
dobrovoľne zvolia život v duchovnej tme. Možno je to preto, že ľudia
radšej kritizujú tmu a nie sú ochotní odrážať svetlo. Často vo svojom živote iba živoria „pri sviečke“. Poznáte ten slogan „dobre už bolo“,
môžeme mať hojnosť všetkého, ak tomu chýba hlboký zmysel, je to bez
svetla. Vraví sa: „ kde nechodí slnko, tam chodí lekár.“ Platí to naplno aj
pre dušu človeka, ktorá tak veľmi túži po „slnečnom zdroji“. Výstižne to
vyjadrujú slová v básni Andreja Sládkoviča:

„Vy v dolách stínov ešte žijúci
radu priateľa prijmite....
Verte v ľúbosti, Eden žiadúci,
láskou sa k láske zažnite!
Jedno to, či sa v devu zaľúbiš,
či srdce svoje sláve zasľúbiš,
či vied ťa zajme obloha,
či sa národu svojmu zasvätíš,
či v objem šíry ľudstva zaletíš,
len zaľúb vo všetkom Boha!
„Sviece nášho života“ svoj súboj s vetrom času nakoniec prehrajú, ale
svetlo, ktoré naše životy môžu vyžarovať, ostane. Ostane v ľuďoch, čo
nás poznali, ostane všade navôkol. Dajme si pozor, aby neostala po nás
tma, usilujme sa svojím životom svetlá zažínať, nie zhasínať....
Starý chorý muž prijal od svojho lekára zlú správu. Ako sa pripravoval na
odchod z ordinácie, otočil sa a oslovil lekára: „Pán doktor, bojím sa smrti.
Povedzte mi, čo je tam na druhej strane dverí?“ Lekár veľmi potichu
odvetil: ,,To neviem“. ,,Vy to neviete? Ste kresťan a neviete čo je na
druhej strane?“ Lekár sa zamyslel a chytil kľučku dverí svojej ordinácie.
Z druhej strany bolo počuť škrabanie a kňučanie. Akonáhle lekár otvoril
dvere do ordinácie, zo súkromnej časti vbehol dnu jeho pes. Vyskakoval
v nespútanej radosti, že našiel svojho pána. Lekár sa obrátil na pacienta:
,,Videli ste môjho psa? Nikdy v tejto ordinácii nebol a nevedel, čo je vo
vnútri. Nevedel nič, okrem toho, že je tu jeho pán... A keď sa dvere otvorili, vstúpil bez obáv. Viem málo o tom, čo sa nachádza na druhej strane
po smrti. Ale viem jednu vec... Je tam môj Pán a to úplne stačí...“
Zomierame od okamihu počatia a každou sekundou sme bližšie k smrti.
Oslobodzuje nás jedine rozhodnutie pre lásku. kto miluje, ten zároveň aj
dúfa....
keď kráčame tichou záhradou mŕtvych, často uvažujeme nad tým, čo má
význam, čo má hodnotu – a to je dobré! Len potrebujeme preniesť túto
atmosféru do každodenného života, aby sme si uvedomovali krátkosť
nášho života a pomocou týchto myšlienok dali nášmu životu ozaj ten
pravý zmysel. Tak vo vzťahu k práci ako aj k človeku. Myslime aj na tých
našich blízkych, ktorí už nie sú medzi nami a doprajme im: „Odpočinutie
večné daj im Pane a Svetlo večné nech im svieti....“
B. j.
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Desiate
narodeniny
Korábu
Je to už desať rokov, čo sa po prvýkrát začali
ženy na rodičovskej dovolenke a ich deti stretávať v Klube mamičiek Koráb. Najprv v provizórnych priestoroch rodinného domu a neskôr
v priestoroch Komunitného centra Prístav na
Poštovej ulici č. 55.
Za toto obdobie sa v klube vystriedalo nemálo
mamičiek a ich detí a tiež dobrovoľníčok, ktoré
nepretržité fungovanie klubu zabezpečovali.
klub bol a aj dnes je miestom, kde sa mamičky
v čase starostlivosti o svoje malé ratolesti
stretávajú, navzájom sa povzbudzujú a vytvárajú medzi sebou nové priateľstvá. Ako nedávno
jedna mamička povedala: „Po tom, čo sme sa
presťahovali do Bernolákova, bol koráb to
najlepšie, čo ma mohlo postretnúť. Doteraz by
som v obci asi nikoho nepoznala. Tiež som si tu
našla svoju najlepšiu priateľku.“
klub disponuje veľkou herňou plnou hračiek
a jedálničkou, ktorá tiež slúži ako dielnička pre
tvorivé aktivity tých najmenších. Areál centra je
vybavený krytým pieskoviskom, šmýkačkami
a hojdačkami.
Dvere klubu mamičiek koráb sú otvorené pre
každú mamičku a jej dieťatko, a to v pondelok
a stredu od 9.30 do 12.00 h a v utorok
a vo štvrtok od 16.00 do 18.00 h. Tvorivé dielničky sú pre deti pripravené každý pondelok
a utorok; v stredu dopoludnia sa môžu deti
spolu s mamičkami zapojiť do kurzu angličtiny
Hocus & Lotus. Od konca októbra je pre
mamičky pripravený kurz anglickej konverzácie. Podrobnejšie informácie nájdete na
www.kcpristav.sk alebo na FB®: komunitné
centrum Prístav.
jana Kráľová
KC Prístav
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Zo života
klubu
dôchodcov
Výbor klubu dôchodcov pripravil v druhom polroku niekoľko zaujimavých akcií
v snahe spestriť život našich dôchodcov o nové
zážitky.
V mesiaci jún pri príležitosti Dní obce sa členky
výboru znovu pod vedením hlavnej kuchárky p.
Hanicovej zúčastnili varenia „ Čeklískej fazuľovice
so slýžami“. Polievka chutila všetkým, čo dokazuje,
že sa minula všetka, ba až jej bolo málo. Družstvo
obsadilo 1. miesto v súťaži. Chutili aj pagáčiky, ktoré
sme napiekli. Na príprave varenia fazuľovice sa
podieľali všetky členky výboru. Touto cestou by sme
chceli poďakovať p. Hržičovi za zapožičanie kotla,
obecnému úradu za zapožičanie stolov a lavíc,
p. Volarikovej za pomoc pri varení a p. Šticovi za
pomoc pri prevoze. Ďalej ďakujeme všetkým, ktorí
nám sponzorsky prispeli na činnosť klubu dôchodcov.
V mesiaci júl sme zabezpečili výlet na termálne kúpalisko
Vincov les pre 55 členov a ich rodinných príslušníkov. Počasie
nám prialo a všetci boli veľmi spokojní.
Seniorského pobytu v hoteli SOREA SNP v Demänovskej
doline v dňoch 21.9.-27.9.2014 sa zúčastnilo 21 členov, ktorí
prežili nádherný týždeň v Národnom parku Nízke Tatry, aj keď
nám počasie k plnej spokojnosti neprialo. Z hotela sme mali
priamy výhľad na zjazdovky. Ubytovanie bolo veľmi dobré a čo
sa týka stravy, boli to skutočné hody.
Najväčší zážitok sme mali z absolvovania výstupu lanovkami
na Chopok za krásneho slnečného počasia, jasného výhľadu na
okolitú panorámu Tatier a z prvého tohtoročného snehu.
Sprievodcu nám robil p. Foltýn a jeho manželka Zuzka.
Za ten týždeň sme stihli veľa prechádzok po okolí, kúpanie
v Liptovskom Jáne a v Tatranskej Lomnici v hoteli SOREA Titris,
výlet do Poľska – Nového Targu.
Cestou do Demänovskej doliny sme sa povozili na čiernohorskej
železnici z Chvatimechu do Čierneho Balogu. Na spiatočnej ceste
sme sa zastavili na salaši krajinka v malebnom prostredí
Dolného Liptova, kde sme nakúpili ovčie mliečne produkty.

Vrátili sme sa všetci spokojní, oddýchnutí, s množstvom
zážitkov.
Ďakujeme manželom Foltýnovcom za pomoc pri organizovaní
výletov a prechádzok v Jasnej a na Chopok.
Plánujeme:
- Na 25.10.2014 posedenie s jubilantmi, ktorí sa v druhom
polroku dožívajú 60, 65, 70, 75, 80 a viac rokov. Bude
pripravený program, občerstvenie, hudba i tombola. Srdečne
pozývame všetkých členov.
- Pre záujem členov poriadame v dňoch 10.11. – 15.11.2014
kúpeľný pobyt v trenčianskych tepliciach v hoteli Slovakia.
Vzhľadom na naše bohaté aktivity, ktoré pre členov usporiadavame, srdečne pozývame hlavne mladších dôchodcov, aby sa
zaradili do našich radov. Veľmi radi privítame aj vaše návrhy na
ďalšie návštevy podujatí, ktoré by sme v rámci možností mohli
zabezpečiť.
Na záver ďakujeme za spoluprácu OcÚ, p. starostovi Ing.
Ľ.Poórovi za poskytnutú zľavu pre cvičenky z radov dôchodcov.
Zemanová, hanicová

Spokojní
dôchodcovia
radi by sme sa touto cestou
poďakovali predsedníčke klubu dôchodcov pani Zemanovej
za pekný pobyt v Demänovskej Doline, na ktorom sa zúčastnilo 21 našich členov. Pripravila nám pekný program.
Na chvíle, ktoré sme spolu
prežili, budeme všetci dlho
spomínať. Bol to týždeň plný
úsmevov a spokojnosti.
Patrí ti veľké poďakovanie
od nás, naša predsedníčka, želáme ti veľa dobrých nápadov
a hlavne dobrého zdravia.
Účastníci pobytu
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Prišli
na svet
Anna Hüttnerová
Liliana Benkovič
Matej Beregházy
Fabián Chromiak
Filip Noskovič
Svetlana Aksamitová
Tereza Hoštáková
Amelia Žišková
Andrej Poszert-Schwarz
Petra Martinkovičová
Patrik krčmárik
Matúš krčmárik
Sofia Čechová
Nikola Gažová
Patrik Štercel
katarína Sopková
Alexandra Strenk
kalina Osole
Michaela Lehotská
Nina Ďurkovičová
katarína Mária Axamitová
Hana kapsamunov
Lucia kocmundová
Jakub Vanko
Lillian Mulera
Mathias Stolárik
Megan Eiseltová
Anton Chovanec
Leo Jendreják
Paulína Guothová
Veronika Antalová
Timotej Saglena
Sebastián Štrajt

Odišli
na večný
odpočinok
Cecília Soboličová
karol Moronga
Milan Švarda
Eugen Tomovič
Jozef Polgár
Lívia Tolotti
Zoltán Bereš
Alžbeta Eichlerová
Mária Aghová
Vojtech Žovák
Rozália Zacharová

72
95
57
87
56
83
74
89
74
81
81

Naši
jubilanti
jún
Anna Bezáková
Ivan Pevný
Júlia Sarková
Adolf Valent
Marat Zelníková
Emília Mazáčková
Ivan Šmihla
Emil Barkol
Mária Čierna
Magdaléna kalavská

Vitajte medzi nami!

Dňa 7.9.2014 uplynulo
50 rokov od úmrtia našej
matky a starej matky

70
70
70
70
70
75
75
80
80
80

júl
Helena Peková
RNDr. Oľga Peterajová
František Buzgovič
Magda Darebníková
kamil Hržič
Jaroslav Svoboda
Adolf Jača
Anna Jankovičová
Ľudovít krajčír
Ing. Ján Navara
Zuzana Bánová
Ladislav Hlubík

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

august
Ľudmila Biskupičová
Štefan Bojda
karol Jurča
Eva kebisová
Jozef Sarka
Magda Szerencsésová
Mária Šimorová
Mária Ševecová
Valéria Švardová
vilma Bošková

75
75
75
75
75
75
75
80
80
101

september
Mária Frindrichová
František Hrablík
Ing. Vladimír kováč
karol Pochyba
Ing. Peter Turcer
Mária Fábryová
Anna Horváthová
Dagmar kocianová
Magdaléna Nagyová
Anna Stredanská
Vilma Jendeková
Alžbeta Melichárková

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

Všetkým jubilantom
srdečne blahoželáme!

Dňa 16.8.2014 uplynulo
10 rokov,
čo nás navždy opustil náš
milovaný manžel, starostlivý
otec a starý otec

Paulíny Boršovej.
Kto ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.
S láskou spomína dcéra
a vnúčatá.
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Ladislav Poór.
S láskou spomína manželka,
dcéra, syn, nevesta, zať,
vnúčatá
a ostatná rodina.

v mesiaci august sa dožila
101 rokov
pani

vilma Bošková.
Starosta obce pri tej príležitosti jej osobne zablahoželal
a poprial jej veľa zdravia a spokojnosti v kruhu svojich
najbližších.

Svoje „áno“ si povedali
Marek Farkaš a Mária Ondrovičová
Dušan katulinec a Eva Huňavá
Marian Pozszert-Schwarz a Lucia kakašová
Marek Stolárik a Naďa Gottgeislová
Vladimír Filip Saglena a Soňa Macková
Martin Geschvandtner a Andrea Vallová
Vladimír Baran a Eva Tesárová
Igor Lóczi a katarína Naďovičová
Miroslav Antalek a Jana Poliaková
Peter Homza a Jana Viglašová
Tomáš Perďoch a Lucia Horňáková
Anton Gašparík a Silvia Čurlíková
Marek kollár a Irena Čermáková
Tibor Takáč a Marcela Rosmányová
Marek Debnár a Vlasta káčerová
Vladimír Nemček a Blanka Čajnáková
Štefan kövér a Monika Polgárová
Miroslav Šútora a katarína Švihlová

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

Dňa 18.9.2014 uplynul
jeden rok,
čo nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec,
svokor a dedko

erIK BeZÚr

*8.1.1981 +28.8.2005

kto ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.

„Keď budeš v noci
hľadieť na nebo,
Bude sa ti zdať,
ako by sa všetky
hviezdy smiali,
Pretože ja budem bývať
na jednej z nich.
Saint-Exupery

S láskou spomína
celá rodina
a kamaráti.

Spomínajú rodičia,
sestra karin
a starí rodičia

jozef tallo

vo veku 72 rokov.

2/2014

Činnosť záhradkárov
Spolok záhradkárov Bernolákovo zorganizoval
21. septembra 2014

výstavu ovocia,
zeleniny, kvetov.

Na tohtoročnej výstave sa zúčastnilo
31 vystavovateľov, ktorí sa prezentovali dovedna s 294 výpestkami zo svojich záhrad, aranžmánmi a exponátmi
vytvorenými svojpomocne.
Nádherné ovocie a zeleninu dopĺňali
exo-tické druhy ovocia a zeleniny ako
sú „ačokča“, asimina triloba – „banán
severu“, Decaisnea forgesii - „jedlé
struky“ a svoje zastúpenie mali aj rôzne
ozdobné tekvičky, liečivé bylinky,
koreniny a zaváraniny.
Žiaci Základnej školy v Bernolákove
predstavili aranžmány s tematikou
„Jesenná fantázia“ s počtom 48 exponátov, čím významne obohatili výstavné priestory a zároveň vzbudili aj
veľký záujem návštevníkov.

O výstavu bol primeraný záujem, medzi
návštevníkmi boli aj celé rodiny s deťmi.
V pondelok 21. septembra výstavu
navštívili škôlkari Materskej školy
Bernolákovo a žiaci I. a II. stupňa ZŠ
v Bernolákove.
Za vedenie obce výstavu navštívili
starosta obce a jeho zástupca, ktorí sú

tiež členmi Spolku záhradkárov Bernolákovo.
Počet vystavovateľov, počet exponátov,
ale hlavne ich krása i kvalita, ako aj
počet návštevníkov a ich úprimný záujem o exponáty organizátorov výstavy
príjemne prekvapil.

Pozývame Vás
do novootvoreného bistra u Grétky,
ktoré nájdete v Bernolákove na Hviezdoslavovej ulici 2,
oproti drogérii.

Zákazkové šitie,
oprava, úprava odevov

- výmena zipsov (nohavice, sukne, bundy...)
- skracovanie, predlžovanie dĺžok
- zužovanie, rozširovanie odevov
- záplaty, - šitie záclon a závesov
otvárACIe hoDINy:
Pondelok: 13.00 – 18.00
Streda 8.00 – 18.00
Utorok, štvrtok a piatok 8.00 – 16.00

(obedňajšia prestávka od 11.30 do 12.00)
Zodp.vedúca – Erika Dulaiová, prevádzka: Poštová 14, Bernolákovo
(nad papiernictvom pri autobus. zastávke)

kontakt: 0905 845 649

ˇ ponúkame?
Co
ˇcerstvé chrumkavé bagety a wrapy
lahodné zapecené
ˇ panini
zdravé nátierky
domáce koláce
ˇ
kávu so sebou
ˇcaj, limonády, nealko nápoje

Ako to robíme?
všetko z poctivých a chutných surovín
s dôrazom na ˇ
cerstvost ´
pripravené s láskou

Po - Pi od 7:30 do 18:00
www.facebook.com/ugretky
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INZerCIA

EŽǀŽŽƚǀŽƌĞŶĄǀĞƚĞƌŝŶĄƌŶĂĂŵďƵůĂŶĐŝĂ
ƉŽŵĄŚĂĂũďĞƌŶŽůĄŬŽǀƐŬǉŵǌǀŝĞƌĂƚŬĄŵ
ĂēŝĂƚŬŽŵ ŵĄũĂ ƚŽŚƚŽ ƌŽŬƵ
ďŽůĂǀ/ǀĂŶŬĞƉƌŝƵŶĂũŝŶĂŵŝĞƐƚĞ ĚůŚƓŝĞ ŶĞŽďǉǀĂŶĠŚŽ ĚŽŵƵ
ŽƚǀŽƌĞŶĄ ŶŽǀĄ ǀĞƚĞƌŝŶĄƌŶĂ
ĂŵďƵůĂŶĐŝĂͲ>ŝŽŶsĞƚ͘<ĞěǎĞǌĂ
ŽƌĚŝŶĄĐŝŽƵƐƚŽũşƚƌŽũŝĐĂŵůĂĚǉĐŚ
űƵĚş͕ ǀǇƵǎŝůŝ ƐŵĞ ƉƌşůĞǎŝƚŽƐƛ ƉŽƌŽǌƉƌĄǀĂƛ ƐĂ Ɛ ũĞĚŶǉŵ ǌ ŶŝĐŚ͕
ƐDsƌ͘ZĂƐƟƐůĂǀŽŵŽŵŬŽŵ͘
sĄǎĞŶǉ ƉĄŶ ĚŽŬƚŽƌ͕ ēŽ sĄƐ
Ɛ ƉĂƌƚŶĞƌŵŝ ǀŝĞĚůŽ Ŭ ǌĂůŽǎĞŶŝƵ
ŶŽǀĞũ ŽƌĚŝŶĄĐŝĞ͍ EŝĞ ũĞ ŝĐŚ Ƶǎ
ǀŽŬŽůşĚŽƐƛ͍
s ŽďůĂƐƟ ƉŽƐŬǇƚŽǀĂŶŝĂ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĄůŶĞũ ǀĞƚĞƌŝŶĄƌŶĞũ ƐƚĂƌŽƐƚůŝǀŽƐƟŵĄŬĂǎĚǉǌŶĂƓŝĐŚĚŽŬƚŽƌŽǀ
ŵŶŽŚŽƌŽēŶĠ ƐŬƷƐĞŶŽƐƟ͘ WŽēĂƐ
͞Dsƌ͘ ŽŵŬŽ͗ ^ŵĞ ǀǎĚǇ ƉƌŝƉƌĂ- ƚǉĐŚƚŽƌŽŬŽǀƐŵĞƉƀƐŽďŝůŝǀƚƌĂǀĞŶş ƉŽƐŬǇƚŽǀĂƛ ǌǀŝĞƌĂĐşŵ ŬůŝĞŶ- ĚŝēŶǉĐŚĞƚĂďůŽǀĂŶǉĐŚǀĞƚĞƌŝŶĄƌƚŽŵƓƉŝēŬŽǀƷƐƚĂƌŽƐƚůŝǀŽƐƛ͘͟
ŶǇĐŚŬůŝŶŝŬĄĐŚĂƉƌĂĐŽǀŝƐŬĄĐŚŶĂ
^ůŽǀĞŶƐŬƵĂũǀǌĂŚƌĂŶŝēş͘sƌĄŵĐŝĞǆŝƐƚƵũƷĐŝĐŚƉƌĞǀĄĚǌŽŬƐŵĞĐşƟůŝ͕ǎĞ
ƟĞƚŽŶĞƐƉŰŸĂũƷĂŶĞƵƐƉŽŬŽũƵũƷƉŽǎŝĂĚĂǀŬǇŬůŝĞŶƚŽǀĂŝĐŚǌǀŝĞƌĂĐşĐŚ
ŵŝůĄēŝŬŽǀ͘WƌĞƚŽƐŵĞƐĂƌŽǌŚŽĚůŝƉƌĞƷƉůŶĞŶŽǀǉƉƌşƐƚƵƉ͘

ƓƚƵĚŽǀĂů ƐŽŵ ǀ <ŽƓŝĐŝĂĐŚ Ă ĚůŚĠ ƌŽŬǇ ƐŽŵ ƉƀƐŽďŝů ŶĂ ǀĞƚĞƌŝŶĄƌŶĞũŬůŝŶŝŬĞǀƌĂƟƐůĂǀĞ͘Dsƌ͘,ŽůĞĐŽǀĄƓƚƵĚŽǀĂůĂǀƌŶĞĂƉƌĂĐŽǀĂůĂ ŶĂ ŬůŝŶŝŬĞ ǀ ƌĂƟƐůĂǀĞ͘ Dsƌ͘ ŝŵĂŶ͕ ĂďƐŽůǀĞŶƚ ǀĞƚĞƌŝŶĄƌŶĞũ
ƵŶŝǀĞƌǌŝƚǇ ǀ <ŽƓŝĐŝĂĐŚ͕ ŽŬƌĞŵ ^ůŽǀĞŶƐŬĂ ǎŝů Ă ƉƌĂĐŽǀĂů ǀ ŽĚǀĞƚǀş
ĚůŚƓŝƵĚŽďƵĂũǀŽsĞűŬĞũƌŝƚĄŶŝŝ͘<ĂǎĚǉǌŶĄƐƐĂǀƌĄŵĐŝǀĞƚĞƌŝŶǇƓƉĞĐŝĂůŝǌƵũĞĂƐĂŵŝƌƀǌŶĞǌǀŝĞƌĂƚŬĄƵǎĚůŚĠƌŽŬǇĐŚŽǀĄŵĞ͘

WŽŶƷŬĂƚĞŶŝĞēŽƓƉĞĐŝĄůŶĞƉƌĞŽďǇǀĂƚĞűŽǀŶĂƓĞũŽďĐĞ͍
sǇƐŽŬǉ ƓƚĂŶĚĂƌĚ ƉŽŶƷŬĂŵĞ ǀƓĞƚŬǉŵ ŶĂƓŝŵ ǌĄŬĂǌŶşŬŽŵ͕ ŶŝĞůĞŶ
ƚǉŵ ǌ ĞƌŶŽůĄŬŽǀĂ͘ ŝ Ƶǎ ŝĚĞ Ž ŶŽŶͲƐƚŽƉ ƉŽŚŽƚŽǀŽƐƛ͕ ŽďēĞƌƐƚǀĞŶŝĞƉƌĞŵĂũŝƚĞűŽǀĂũŝĐŚǌǀŝĞƌĂĐşĐŚŵŝůĄēŝŬŽǀ͕ǀŽűŶǉŝŶƚĞƌŶĞƚǀēĂŬĄƌŶŝĂůĞďŽŽďũĞĚŶĄǀĂŶŝĞƚĞƌŵşŶŽǀ͘^ŶĂǎşŵĞƐĂďǇƛǀďůşǌŬŽƐƟŶĂƓŝĐŚ
ŬůŝĞŶƚŽǀ ǀǎĚǇ͕ ŬĞě ƉŽƚƌĞďƵũƷ ŽĚďŽƌŶƷ ǀĞƚĞƌŝŶĄƌŶƵ ƉŽŵŽĐ͕ ƉƌĞƚŽ
Ɛŝ ŵŽŵĞŶƚĄůŶĞ ŶĂƉƌşŬůĂĚ ŶĞƷēƚƵũĞŵĞ ĂŶŝ ƉƌşƉůĂƚŬǇ ǌĂ ƉƌĄĐƵ
ŵŝŵŽŽƚǀĄƌĂĐşĐŚŚŽĚşŶ͘,ŽĐŝƵǎƚĂŬƐƷŶĂƓĞĐĞŶǇǀĞűŵŝƉƌŝũĂƚĞűŶĠ͕
ŵƀǎĞŵĞƐŝƚĂŬǉƚŽůƵǆƵƐĚŽǀŽůŝƛǀěĂŬĂĞǆŝƐƚƵũƷĐĞŵƵǌĄǌĞŵŝƵ͕ũĞĚŝŶŽƵƉŽĚŵŝĞŶŬŽƵũĞƉƌĞĚĐŚĄĚǌĂũƷĐŝƚĞůĞĨŽŶŝĐŬǉĚŽŚŽǀŽƌ͘
hǎ ƉŽ ǀĞűŵŝ ŬƌĄƚŬĞũ ĚŽďĞ ŬƵ ŶĄŵ ǌĂēĂůŝ ĐŚŽĚŝƛ ŵŶŽŚş ƉĂĐŝĞŶƟǌĞƌŶŽůĄŬŽǀĂ͕ēŽŶĄƓǀĞűŵŝƉŽƚĞƓŝůŽ͕ĂƉƌĞƚŽŬŶŝŵƉƌŝƐƚƵƉƵũĞŵĞŶĂěĂůĞũƷƐƚƌĞƚŽǀŽĂƉŽƐŬǇƚƵũĞŵĞǌűĂǀƵϮϬйŶĂůĞŬĄƌƐŬĞƷŬŽŶǇ͘ EĂǀǇƓĞ͕ ƉƌĞƚŽǎĞ ƐĂ ĐşƟŵĞ ƐƷēĂƐƛŽƵ ƉƌşũĞŵŶǉĐŚ ŽďǇǀĂƚĞűŽǀ
ĞƌŶŽůĄŬŽǀĂ͕ ĐŚĐĞůŝ ďǇ ƐŵĞ ƚǉŵƚŽ ǀĞƌĞũŶĞ ĚĞŬůĂƌŽǀĂƛ ŶĄƓ ǌĄŵĞƌĮŶĂŶēŶĞĂůĞďŽǀŚŽĚŶĞŝŶĂŬƉŽĚƉŽƌŝƛĂŬƟǀŝƚƵĂůĞďŽƉƌŽũĞŬƚ͕
ŬƚŽƌǉ ƐĂ ƚǉŬĂ ĚŽŵĄĐŝĐŚ ŵŝůĄēŝŬŽǀ ĞƌŶŽůĄŬŽǀēĂŶŽǀ͘ WƌĞƚŽ ƉŽŬŝĂű
ŵĂũƷēŝƚĂƚĞůŝĂsĄƓŚŽēĂƐŽƉŝƐƵŶĞũĂŬǉǀŚŽĚŶǉŬŽŶŬƌĠƚŶǇŶĄŵĞƚ͕ŶĞĐŚ
sĂŬŽŵǌŵǇƐůĞŶŽǀǉƉƌşƐƚƵƉ͍
dǇƉŝĐŬǉŵ ǌŶĂŬŽŵ ĚŶĞƓŶǉĐŚ ǀĞƚĞƌŝŶĄƌŶǇĐŚ ĂŵďƵůĂŶĐŝş Ă Ŭůŝ- ƐĂŶĄŵƉƌŽƐşŵŽǌǀƷƚĞůĞĨŽŶŝĐŬǇĂůĞďŽĞŵĂŝůŽŵĂƐŝĐŚƉŽŵŽĐŽƵ
ŶşŬ ũĞ ƐŝƚƵĄĐŝĂ͕ ŬĞě ŬůŝĞŶƟ Ăũ ƐŽ ƐǀŽũşŵ ǌǀŝĞƌĂƚŬŽŵ ƉƌŝĚůŚŽ ēĂŬĂũƷ ŶĞũĂŬǉƉƌŽũĞŬƚƵƌēŝƚĞƉŽĚƉŽƌşŵĞŽēŽŵǀĄƐďƵĚĞŵĞƐĂŵŽǌƌĞũŵĞ
ŶĂ ǀǇƓĞƚƌĞŶŝĞ ǀ ƉƌŽƐƚƌĞĚş ŶĞƉƌşũĞŵŶŽŵ ƉƌĞ űƵĚş Ăũ ǌǀŝĞƌĂƚĄ͘ <Ğě- ŝŶĨŽƌŵŽǀĂƛ͘
ǎĞǌƉƌĂŬƟĐŬǉĐŚĚƀǀŽĚŽǀƉƌŝĐŚĄĚǌĂũƷĂƵƚŽŵ͕ƚĂŬŵĂũƷēĂƐƚŽƉƌŽͲ
ďůĠŵ Ɛ ƉĂƌŬŽǀĂŶşŵ͕ ƌĞƐƉ͘ ũĞŚŽ ŶĞĚŽƐƚƵƉŶŽƐƛŽƵ͕ ƉƌŝēŽŵ ŶĞǀǇŚŽǀƵũƷĐĞƐƷĂũŽƚǀĄƌĂĐŝĞŚŽĚŝŶǇ͘ŝĂű͕ēĂƐƚŽĂŶŝƚĞĐŚŶŝĐŬĠǀǇďĂǀĞŶŝĞ
ĂůŝĞēĞďŶĠƉŽƐƚƵƉǇŶĞǌŽĚƉŽǀĞĚĂũƷƉŽǎŝĂĚĂǀŬĄŵϮϭ͘ƐƚŽƌŽēŝĂ͘Ŷŝ
ǀ ƉƌşƉĂĚĞ ŬĞě ǌǀŝĞƌĂƚŬŽ ƉŽƚƌĞďƵũĞ ǀĞƚĞƌŝŶĄƌŶĞ ŽƓĞƚƌĞŶŝĞ ŵŝŵŽ
ŽƚǀĄƌĂĐşĐŚŚŽĚşŶ͕ǀŶŽĐŝĂĐĞǌǀşŬĞŶĚ͕ŶŝĞũĞŬĂŵşƐƛ͘
WƌĞƚŽƐŵĞƐĂƌŽǌŚŽĚůŝŽƚǀŽƌŝƛĂŵďƵůĂŶĐŝƵ͕ŬƚŽƌƷƐŝŬůŝĞŶƟĂũŝĐŚ
ǌǀŝĞƌĂĐş ŵŝůĄēŝŬŽǀŝĂ ƉƌŝĂůŝ͘ ŵďƵůĂŶĐŝƵ ǀ ŝĐŚ ďůşǌŬŽƐƟ͕ ŶĞƵƐƚĄůĞ
Ŭ ĚŝƐƉŽǌşĐŝŝ͕ ďĞǌ ēĂŬĂŶŝĂ͕ ǀ ƉƌşũĞŵŶŽŵ ƉƌŽƐƚƌĞĚş Ă ǌĂ ƉŽƵǎŝƟĂ
ŶĂũŶŽǀƓşĐŚ ƉŽǌŶĂƚŬŽǀ͕ ŶĂũŵŽĚĞƌŶĞũƓşĐŚ ƚĞĐŚŶŽůſŐŝş Ă ƉŽƐƚƵƉŽǀ͘
ƚŽǀƓĞƚŬŽǌĂĨĠƌĐĞŶǇ͕ůĞďŽŚŽĐŝǀŝĞŵĞ͕ǎĞŬǀĂůŝƚŶĄƐƚĂƌŽƐƚůŝǀŽƐƛ
ŶŝĞũĞǌĂĚĂƌŵŽ͕ŶŝĞũĞƚŽĚƀǀŽĚŶĂƉƌĞĚƌĂǎĞŶĠĂǌďǇƚŽēŶĠǌĄŬƌŽŬǇ͘
^ĂŵŽǌƌĞũŵĞ͕ƉŽƐŬǇƚƵũĞŵĞǌĄŬůĂĚŶĠĂũƓƉĞĐŝĂůŝǌŽǀĂŶĠǀĞƚĞƌŝŶĄƌŶĞǌĄŬƌŽŬǇĂƉƌĞǀĞŶơǀŶĞƉƌĞŚůŝĂĚŬǇ͕ĂůĞůĞŶƉƌĞĚŽŵĄĐĞǌǀŝĞƌĂƚĄ͘
^ŽŚűĂĚŽŵ ŶĂĐŚĂƌĂŬƚĞƌŶĂƓĞũƉƌĞǀĄĚǌŬǇƐŝŚŽƐƉŽĚĄƌƐŬĞǌǀŝĞƌĂƚĄ
ǀŽƌĚŝŶĄĐŝŝĂŶŝŶĞǀŝĞŵĞĚŽďƌĞƉƌĞĚƐƚĂǀŝƛ͘
WƌĞēŽƐƚĞƐŝǀǇďƌĂůŝƉƌĄǀĞŶĄƓƌĞŐŝſŶ͍
ĞƌŶŽůĄŬŽǀŽ ƐƉŽůƵ Ɛ /ǀĂŶŬŽƵ Ɖƌŝ ƵŶĂũŝ ƐƉŰŸĂůŝ ǀƓĞƚŬǇ ŶĂƓĞ ŬƌŝƚĠƌŝĄĂǀŽŬŽůşũĞǀĞűŵŝƉĞŬŶĄƉƌşƌŽĚĂ͘ũƉƌĞƚŽƐŵĞŬƷƉŝůŝƐşĐĞǀĞűŬǉ͕ĂůĞŽƉƵƐƚĞŶǉĂǌŶĂēŶĞǌĂŶĞĚďĂŶǉĚŽŵǀ/ǀĂŶŬĞƉƌŝƵŶĂũŝŶĂ
ƌŽŚƵƵůşĐ,ƵƌďĂŶŽǀĂĂsĞƚĞƌŶĄ͕ŶĞěĂůĞŬŽd^͘<ŽŵƉůĞƚŶĞƐŵĞ
ŚŽ ŽƉƌĂǀŝůŝ͕ ǀǇēŝƐƟůŝ Ă ƉƌŝƐƉƀƐŽďŝůŝ ŶĂƓŝŵ ƉŽƚƌĞďĄŵ͘ ŵďƵůĂŶĐŝƵ
ŵĄŵĞŽƚǀŽƌĞŶƷŶĂƉƌşǌĞŵş͕ŽƐƚĂƚŶĠĚǀĞƉŽĚůĂǎŝĂŶĄŵƉŽƐŬǇƚƵũƷ
ǌĄǌĞŵŝĞ͕ƉƌĞƚŽŵƀǎĞŵĞďǇƛǀƉƌşƉĂĚĞƉŽƚƌĞďǇŬĚŝƐƉŽǌşĐŝŝŬůŝĞŶƚŽŵ
ǀǎĚǇ͕ŬĞěŶĄƐƉŽƚƌĞďƵũƷ͘
hǀŝĞĚůŝƐƚĞ͕ǎĞƐƚĞƚƌĂũĂƉĂƌƚŶĞƌŝĂŵĄƚĞƐŬƷƐĞŶŽƐƟǌŽǌĂŚƌĂŶŝēŝĂ͘
WŽǀŝĞƚĞŶĄŵŽsĄƐǀŝĂĐ͍
^ŵĞ ƚƌŽũŝĐĂ ŵůĂĚǉĐŚ ƚƌŝĚƐŝĂƚŶŝŬŽǀ͘ :Ă ƐŽŵ ƉƀǀŽĚŽŵ ǌŽ ^ĞƌĞĚĞ͕
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INZerCIA

Ponúkam
kadernícke služby
s možnosťou prísť
priamo
k vám domov.
Pánske a dámske
strihanie,
farbenie
a melírovanie.
kontakt:
Simona
0902 048 742

Predám
2- izbový byt
v Senci
Pezinská ul., 63m2
s balkónom 3m2
a komorou 3m2
na chodbe
+ 2 parkovacie
miesta k bytu
priamo pred
vchodom.
Byt je zariadený
(kúpeľňa, vstavané
skrine, kuch. linka, stôl,
obývacia stena,
svietidlá, sklokeram.
doska + rúra, mikrovlnka), 3. posch. zo 6,
novostavba, tehlový,
zateplený, s výťahom.
Nina ždánová a jozef Solymosy.

Cena 83.000,-€,
komplet. top stav.
mt: 0908 738 566

od 01.10.2014
ponúka novootvorené Detské centrum Dostojevského
-

starostlivosť pre deti od 2 do 6 rokov
výučbu ruského a anglického jazyka
dodržanie štátneho vzdelávacieho programu ISCeD 0.
parkovanie pre rodičov
certifikovaného dodávateľa stravy

eNergetICKá
CertIfIKáCIA
ku kolaudácii,
predaju
a prenájmu
domov
tel: 0902 899 319
17

KrížovKA

PrANoStIKA

Čo SI PAmAtáme
Z výrAZov
StArýCh roDIČov

životná skúsenosť našich predkov

(a niektoré z nich ešte používame):

Čo nespŕchne v jeseň dažďom, spadne v zime snehom.
Ak sa sova rozhukoce za daždivého počasia, čochvíľa sa vyjasní.
Ak dážď pri spadaní robí bublinky, bude trvanlivý.
Bolesť v čiastkach tela znamená dážď.
Keď dvor mesiaca je žltý, môžeme očakávať zlý čas.
Štyri dni pred splnom mesiaca a novým mesiacom ukazujú ďalší beh času.
Keď v jeseň a v zime je veľa východných vetrov, bude veľa ovocia.
Keď je mesiac tmavý, zmení sa počasie.
Keď je mesiac bledý, čakajme dážď.
Keď za jesene zakvitnú fialky, jeseň bude dlhá.
Neskoré spŕchnutie stromov - ostrá zima.
Ak stromy neskoro v jeseň zakvitnú, bude zlý rok.

Autor:
Juraj
Mitošinka

cudzie
ženské
meno

mesto v
Rumunsku

2. þasĢ
tajniþky

unaveno

MPZ
Rumunska

tlaþová
agentúra
Bangladéša

stiahnutie
sa

staroveký
Rím
indiánska
trofej

primitívny
drevený
pluh
žen. meno

znaþka
prvku
indium

záhrada
s ovocnými
stromami

zvoní,
klingá
(expr.)

vyrać
z prevádzky

zvýšený
tón D
vydalo pukavý zvuk
nosiþ
bremien
Đubezne
(hud.)

zníženie
ceny
Pomôcky: žen. meno
menšia
Ip, AEI,
drevená
kalumet,
nádoba
škopok

zn. pre
nanotesla
drevovina
prudko,
náhle
jednoklonný nerast
1. þasĢ
tajniþky
tlaþ.ag.Portugalska

vopcháme,
šuchneme
(hovor.)

pyšná
žena
(bás.)

vládca
monarchie

mužské
meno
hlboký
tón

Edita
(dom.)

slovesná
predpona

Đudia
pestujúci
trampovanie

tma
(zveliþene)

schopnosĢ
zniesĢ
isté
zaĢaženie

znaþka
prvku
kryptón

Pomôcky:
abies, hamal, urbs,
epidot,unit

b o x, naboxovať boty - krém na
topánky, nakrémovať topánky
c o l š t o k - skladací meter
g i p s - sadra /na zlomeniny/
h i n č a - hojdačka
h r i š č e - ihrisko
j e h l a - ihla
š p u l k a s c v e r n u - cievka s niťou
t ú k - hlupák
t ú č i k - tĺčik na mäso
r a n d l í k - kastról
š k r i d l a - pokrývka na hrniec
t r a k t á r - lievik
s e r d ý k - kyslé mlieko
š t o k r d l í k - stolička bez opierky
š a m l í k - malá stolička bez opierky.

štádium
vývinu
oválna
plocha

priraćovacia spojka
postrþí,
drgne
jedĐa (bot.)
Akadémia
výtvarných
umení

jednotka
nevýrazný,
penicilínu
nejasný
(farm.)
vajíþková
bunka
skr. pre
telefón

hlupák
(expr.)
zn. prvku
amerícium

obyvateĐ
Indie
EýV Spiš.
Novej Vsi

zvyklo
oraĢ

robil
tesným,
utesĖoval

obradná
indiánska
fajka

obsahujúci
íl

tajnička č. 12: Bernolákovo pripadlo v roku 1817 po rozdelení pôvodného šintavského panstva do novozriadeného čeklískeho panstva spolu
so susedným Sencom. Práve v tom čase prebiehali viaceré spory medzi Esterháziovcami ako zemepánmi a obyvateľmi mestečka o využívanie
t a j n i č k a , ktorý vznikol ešte ku koncu 18. storočia.
Riešenie krížovky č. 12 môžete zaslať na Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo pod označením „Časopis – krížovky“ alebo osobne
odovzdať na uvedenej adrese do 31.10.2014. Výherca bude odmenený peknou vecnou cenou.
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INformáCIe




Občianske združenie
K VECI informuje
občanov:
1) Vaše 2% sú k VECI. :) Ďakujeme, priatelia. Tento rok sa
podarilo vďaka vám vyzbierať rekordnú sumu 2660,98 Eur.
Peniaze použijeme na opravu/obnovu/údržbu detských
ihrísk, pomoc ľuďom v núdzi, organizovanie spoločenských
podujatí a podobne. Pre občanov Bernolákova.
2) Dovoľujeme si oznámiť všetkým kandidátom na post
starostu obce a všetkým kandidátom na posty poslancov do
obecného zastupiteľstva, že im ponúkame priestor na
prezentovanie svojich volebných materiálov na web
stránke občianskeho združenia k VECI (www.kveci.sk) a tiež
na facebookovom profile k VECI. Svoje materiály pošlite
mailom na adresu: ozkveci@gmail.com najneskôr do
26.10.2014 v rozsahu jednej strany formátu A4, riadkovanie
1, písmo veľkosti 14, druh písma Times New Roman.
Zverejnené budú v období oficiálnej predvolebnej kampane, t.j. od 30.10.2014 do 13.11.2014.
3) Zároveň oznamujeme občanom, že v čase predvolebnej
kampane prebehnú verejné diskusie – Obecné dišputy
s kandidátmi na starostu obce a tiež s kandidátmi na
poslancov do obecného zastupiteľstva. Príďte a pýtajte sa
kandidátov. Všetci ste srdečne vítaní. O dátumoch, mieste
a čase konania vás budeme vopred informovať.
Všetkých vás srdečne pozdravujem, nech sa vám darí.
richard Červienka
predseda
občianske združenie K veCI

 

BerNoLáKovČANIA
NA hoKejBALovýCh mS NA fLorIDe!
Hokejbal je najúspešnejší kolektívny šport v histórii
samostatného Slovenska – a to vo všetkých vekových
kategóriách, v ktorých sme boli niekoľkonásobní majstri
sveta.
V polovici septembra sa v americkom meste Tampa Bay
na slnečnej Floride uskutočnili Majstrovstvá sveta
Masters – veteránov v tomto obľúbenom športe. Za
účasti veľmi silných tímov, napr. z USA či kanady, mali
svoje početné zastúpenie na šampionáte aj Slováci. Vyše
100-členná výprava pozostávala z dvoch mužských tímov
OLD BOYS SLOVAkIA a TEAM SLOVAkIA, jedného ženského tímu a realizačného tímu.
Najúspešnejším slovenským mužstvom boli práve Old
Boys Slovakia, ktorí získali v silnej konkurencii 4.miesto
a z európskych mužstiev mali najlepšie umiestnenie.
Nielen Slovensko, ale priamo naša obec Bernolákovo
mala na majstrovstvách svojich zástupcov – dvaja hráči
tímu Old Boys Slovakia RADOSLAV ÁGH a JAROSLAV
FRINDRICH, hráčka slovenského ženského výberu JARMILA ÁGHOVÁ a zástupkyňa realizačného tímu LENkA
SLANÁ. Štvrté miesto mužov a piate miesto žien bolo
úspechom európskeho hokejbalu. Pred nimi sa umiestnili len zámorské tímy.

-red-
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Beh pre beh 2014
- beh pre tomáša
Športový klub Vatek v Bernolákove sa zapojil do
zbierky na športové bežecké protézy pre
Tomáša Božu a v spolupráci s Obecným úradom
v Bernolákove zorganizoval dňa 6. júna 2014
počas Dní obce Bernolákovo Beh pre beh pre
Tomáša.
Dobehnúť do cieľa...
Táto myšlienka sa v piatok 6.6.2014 prehnala
hlavou dvestodeviatim súťažiacim, ktorí sa
zúčastnili krásnej akcie.
"Beh Pre Beh BerNoLáKovo".
Bežalo 99 detí a 110 dospelých.
Bežali pre seba a pre Tomáša. Len ťažko sa dá
slovami opísať, aká som rada, že toto podujatie
sa vydarilo.
A to vďaka skvelým ľuďom, ktorí mi nesmierne
pomohli. Či už to bola Helenka Barkolová, ktorá
so mnou od rána tri hodiny značila bežeckú trať,
Mirka Vachová sa zvŕtala celý čas v stánku
s občerstvením, ktorý zapožičal a postavil
karolko Grúber. Ďalej karol Untelender a Ľuboš
Macháček, ktorí boli skvelí, DJ´s Janka Bučeková
a Renátka Šípošová registrovali bežcov, Šaňo
Molnár s Betkou Frindrichovou štartovali
súťažiacich. Šatňu si zobrali na starosť katka
a Lucka Zmeškalové. Miestny Červený kríž bol
v pohotovosti v prípade zranení. "Živé stojky"
na bežeckej trati Dagmar Hergovičová, Ľubica
Hošáková, René Vontszemu, Dominik Šmihla,
Silvinka Cenká, Janka Vlnková, Miško Takáč,
Hela Barkolová a Ľubka Grúberová sa postarali
o usmernenie bežcov na trati. A nielen to, ale aj
ÚŽASNE povzbudzovali súťažiacich zvlášť Ľubka
Grúberová, ktorá si malý úsek s niektorými bežcami aj zabehla (Ľubka, mohla si si rovno
odbehnúť celé štyri km). O bezpečie na trati sa

postarala obecná polícia.Ďakujem miestnym
gazdinám za úžasné koláčiky a slané vecičky.
Všetkým veľmi chutilo. Milanko Máar, vďaka za
fotenie celého behu. A "Mona"? Bola si
výborná, dotvorila si tú správnu atmosféru!!!
A dovolím si poďakovať mojej rodine. Môjmu
manželovi, ktorý ručne maľoval nápisy na
tabuľky, moje dcéry Martinka a Veronika si
vyskúšali role administrátoriek, vyrábali štartcieľ, fúkali balóny na štart. Posledné dni pred
vypuknutím akcie znášali moje nálady, keď som
raz plakala, raz sa smiala, potom im nadávala
a vzápätí ich objímala. To ten stres... A zodpovednosť... Ľúbim vás. Ale najväčšou odmenou pre mňa bolo, keď sa bežci lúčili, podali mi
ruku a poďakovali za krásnu akciu a výbornú
organizáciu. Je to pre mňa balzam na dušu.
Ďakujem vám všetkým, boli ste úžasní.
Čo dodať? Vidíme sa o rok? Dúfam...
K. Donáthová

Kategória muži:
1. karol Sroka - 16:22 min.
2. Jozef Procházka - 16:51 min
3. Christian Uher - 17:02
Kategória ženy:
1. Simona Gonová - 18:10 min
2. Michaela Zbončáková - 19:07 min
3. Iglika Wallnerová - 19:58 min
mladší žiaci:
chlapci:
1. Dávid Ďugel - 6:23 min
2. Marco Gál - 6:24 min, 9 stotin
3. Marco Hržič - 6:24 min. 45 stotin
mladší žiaci:
dievčatá:
1. Betka Tóthová - 6:45 min
2. Anna Maria Šutková - 7:15 min
3. Janka klasová - 8:02 min
Starší žiaci:
chlapci:
1. Jozef Aksamit - 5:27
2. Jaroslav Jachym - 5:33 min
3. Filip Volárik - 5:39 min
Starší žiaci:
dievčatá:
1. Viki Ščasnárová - 5:45 min
2. Miriam Hanúsková - 6:23 min
3. Celine Lukovičová - 8:14 min

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 odovz- Redakčná rada žiada svojich prispievateľov, aby príspevky odovzdali v elektronickej forme, čím umožnia rýchlejšie spracovanie a tým dali do dátumu uzávierky. V prípade veľkého množstva materiálu si
i skoršie vydanie Bernoláka. Svoje príspevky môžete zasielať elektro- redakčná rada vyhradzuje právo na skrátenie, prípadne presunutie
nickou poštou na adresu: casopis@bernolakovo.sk.
článku do ďalšieho čísla. Za pochopenie ďakujeme.
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