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ROâNÍK XIII.

úvodník
2. októbra 2007 sa konala v Nov˘ch
Zámkoch konferencia na tému „Anton
Bernolák priekopník slovenãiny“, na ktorej
sa zúãastnil zástupca starostu na‰ej obce.
Cieºom konferencie bola spomienka na 70.
v˘roãie odhalenia pomníkov a pamätn˘ch
tabúº, ktoré boli v roku 1937 v rámci tzv.
Bernolákovho roka, odhalené v Nov˘ch

Anton Bernolák v âeklísi
Zámkoch, Trnave, Bánovciach nad Bebravou a inde. Zbor pre
obãianske záleÏitosti v spolupráci s obecn˘m úradom pripravil aj
v na‰ej obci spomienkovú slávnosÈ, ktorá sa uskutoãnila
10. októbra 2007 pred pomníkom Antona Bernoláka, umiestneného pred farsk˘m úradom. Na tejto spomienkovej slávnosti sa
zúãastnili Ïiaci základnej ‰koly a niekoºko obãanov obce.
Premena voºakedaj‰ieho âeklísa na teraj‰ie Bernolákovo sa
nestala náhodou, ani nie z rozmaru zbaviÈ sa star˘ch historick˘ch

Redakãná rada ìakuje
v‰etk˘m
ãitateºom za priazeÀ
a prispievateºom
za ich príspevky a podnety.

Krásne sviatky vianočné,
veselé cesty polnočné,
pod stromčekom veľký dar,
na Silvestra pekný bál.
Na tom bále ľahký krok,
potom šťastný Nový rok

praje Redakčná rada
časopisu Bernolák

názvov na‰ich miest a dedín. Keì sa mestá a dediny premenovávali aj podºa mien v˘znamn˘ch slovensk˘ch dejateºov, málokde
sa voºba nového názvu aplikovala tak oprávnene a priliehavo ako
pri premenovaní âeklísa na Bernolákovo. To preto, Ïe Anton
Bernolák mal naozaj veºk˘ vzÈah k âeklísu. Tu úãinkoval ako
kaplán a tu vykonal najväã‰iu ãasÈ svojho vedeckého diela pre
prvé uzákonenie spisovnej slovenãiny a pre jej uplatnenie sa
v slovenskej spisbe. V roku 1937 v rámci tzv. Bernolákovho roka
odhalili jeho pomník, ktor˘ sa nachádza pred katolíckou farou.
Aj âasopis „Bernolák“ nesie meno tohto slávneho slovenského
národného buditeºa, na ktorého sme v‰etci Bernolákovãania
právom hrdí.
S. Beãica

Vianoce pre v‰etk˘ch
Milí spoluobãania ! Viacerí z vás máte doma aj ãlena alebo ãlenov rodiny tak
trochu in˘ch. Mám na mysli tie tvory, ktoré majú labky, Èapky, packy, krídla, ãi
plutvy. Toto zamyslenie sa nie je urãené len majiteºom t˘chto tvorov, ale v‰etk˘m
ºuìom, ktorí majú citlivé srdce na správnom mieste a vnímavú du‰u. Veì práve
t˘mito danosÈami sa vraj od „nem˘ch tvárí„ odli‰ujeme.
BlíÏia sa Vianoce... S nimi sa spájajú zväã‰a príjemné pocity, záÏitky,
vzájomná blízkosÈ, spolupatriãnosÈ a láska. Skúste si, prosím, predstaviÈ, ako sa
cíti zvieratko, ktoré dostalo nádej na v‰etky tieto pocity, preÏilo zopár dní medzi
„ºuìmi„ a zrazu sa ocitlo vyhodené na ulici. Mnohé z nich len preto, Ïe ãarovn˘
ãas Vianoc pominul a zvieratko sa zmenilo z efektného vianoãného darãeka na
nepohodlnú príÈaÏ, ktorej sa treba zbaviÈ.
Predstavte si tú hroznú beznádej, sklamanie a strach, ktoré toto zvieratko
preÏíva azda e‰te hor‰ie ako hlad a zimu. Ak sa vÏijeme do tejto situácie, musí
sa nieão pohnúÈ v kaÏdom nás.
Preto prosím za t˘chto bezbrann˘ch tvorov : nájdite vo svojom srdci a vo svojom príbytku kúsok tepla a lásky aj pre nich, vrátia vám ju stokrát.
EA

V parku pri obecnom úrade sa 6. decembra za úãasti Mikulá‰a a mnoÏstva detí v‰etk˘ch vekov˘ch kategórií, ale i dospel˘ch rozsvietil obecn˘
vianoãn˘ stromãek –Vianoãník VII. Za tohtoroãného Vianoãníka srdeãne
ìakujeme p. Re‰etovi z Trnavskej ulice.
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Informácie Obecného úradu

Nové poplatky za komunálne
a drobné stavebné odpady

Informácie z 5. a 6. zasadnutia Obecného zastupiteºstva
obce Bernolákovo
Na 5. zasadnutí - 19. septembra 2007
OZ schválilo :
- koncepciu vyuÏitia koryta âiernej vody
v katastri obce Bernolákovo v úseku od
Potoãnej po koniec Záhradnej ulice,
- darovanie novovybudovaného verejného vodovodu na Kalinãiakovej ulici
Bratislavskej vodárenskej spoloãnosti,
a.s. Bratislava,
- predaj novovybudovaného STL plynovodu na Komenského a Kukuãínovej
ulici Slovenskému plynárenskému podniku, a.s.,
- darovanie novovybudovaného verejného vodovodu a spla‰kovej kanalizácie
na Kukuãínovej ul., ãasti Komenského
ul. a ãasti Orechovej ul. Bratislavskej
vodárenskej spoloãnosti, a.s. Bratislava,
- novovybudovanej spla‰kovej kanalizácie na Hviezdoslavovej ul. Bratislavskej
vodárenskej spoloãnosti, a.s. Bratislava,
- darovanie novovybudovanej spla‰kovej
kanalizácie na Hviezdoslavovej ul.
Bratislavskej vodárenskej spoloãnosti,
a.s. Bratislava,
- darovanie novovybudovaného verejného vodovodu na Strednej ulici v Bernolákove Bratislavskej vodárenskej spoloãnosti, a.s. Bratislava.
OZ zobralo na vedomie
-informáciu o postupe prác na budovaní
hlavného kanalizaãného zberaãa a
kanalizácie v obci,
-informáciu o pripomienkovom konaní
na rie‰enie okolia b˘valej vodárenskej
veÏe „Várdomb“,
- informáciu o spôsobe financovania
rekon‰trukcie, prístavby a nadstavby
budov a areálu Základnej ‰koly na
Komenského ul. zo ‰trukturálnych fondov EÚ,
- informáciu o vybudovaní cyklotrasy
Bernolákovo – Ivanka pri Dunaji a
odporúãa starostovi obce v spolupráci so
starostkou obce Ivanka pri Dunaji
vytvoriÈ spoloãné zdruÏenie obcí za
úãelom uchádzania sa o finanãné
prostriedky z na to urãen˘ch fondov.
Schválilo vstup obce Bernolákovo do
spoloãného zdruÏenia obcí Bernolákovo-Ivánka pri Dunaji na vybudovanie
cyklotrasy.
Na 6. zasadnutí OZ – 31. októbra 2007
OZ zobralo na vedomie:
- urbanistickú ‰túdiu obytnej lokality
medzi „miestnou komunikáciou Lesná a
miestnou komunikáciou JabloÀová“ ako
podklad pre územné konanie a od-

porúãa obstarávateºovi U· zabezpeãiÈ
vypracovanie ãistopisu Urbanistickej
‰túdie lokality „MK Lesná a MK
JabloÀová“ a jej uloÏenie na Stavebnom
úrade v Bernolákove,
- stanovisko Krajského stavebného úradu
v Bratislave podºa §25 zákona ã.50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku /stavebn˘ zákon /v znení neskor‰ích predpisov ã. j. A/1806§25/2005/MEP zo dÀa 4.10.2007 k
územnoplánovacej dokumentácii ÚPN
obce Bernolákovo – zmena ã. 2/2007,
- správu o prerokovaní územnoplánovacej dokumentácie ÚPN obce
Bernolákovo – zmena ã.2/2007,
- informáciu o v˘sledkoch kontroly vykonanej kontroln˘mi orgánmi za 1. aÏ 9.
mesiac 2007,
- informáciu o príprave osláv 800.
v˘roãia prvej písomnej zmienky o obci
Bernolákovo.
Schválilo:
- Územn˘ plán obce Bernolákovo –
zmena ã.2/2007,
- vyhodnotenie stanovísk a pripomienok
uplatnen˘ch pri prerokovaní ÚPN obce
Bernolákovo – zmena 2/2007,
- VZN obce Bernolákovo ã. 6/07 zo dÀa
31.10.2007, ktor˘m sa vyhlasuje záväzná ãasÈ územnoplánovacej dokumentácie ÚPN obce Bernolákovo – zmena
ã.2/2007 s úãinnosÈou od 15.11.2007,
- V‰eobecne záväzné nariadenie obce
Bernolákove ã. 7/2007 o pomenovaní
novej ulice v Bernolákove a to: Borovicová,
- zmenu rozpoãtu obce Bernolákovo na
rok 2007 a to: Príjmy: 71.793 tis. Sk a
V˘davky 71.793 tis. Sk.,
- zriadenie „Kancelárie prvého kontaktu“
na Obecnom úrade v Bernolákove,
- dodatok ã. 1 k V‰eobecne záväznému
nariadeniu ã. 3/2003 o podmienkach
predaja v˘robkov a poskytovania sluÏieb
na trhov˘ch miestach,
- V‰eobecne záväzné nariadenia obce
Bernolákovo ã. 5/2007 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
- zásady na urãenie ceny pozemkov vo
vlastníctve obce Bernolákove pri ich
predaji.
J.H.

Vzhºadom na pravideln˘ kaÏdoroãn˘ nárast nákladov na zber,
prepravu a zne‰kodÀovanie komunálnych a drobn˘ch stavebn˘ch
odpadov, priãom tieto náklady vysoko prevy‰ovali príjmy za
odpady obecné zastupiteºstvo dÀa 31. 10. 2007 uznesením
ã. 6/9/2007 schválilo VZN ã. 5/2007 o miestnom poplatku za
komunálne a drobné stavebné odpady, ktor˘m sa s úãinnosÈou od
1. 1. 2008 zavádzajú nové poplatky za komunálne a drobné
stavebné odpady /posledné zvy‰ovanie poplatkov bolo v roku
2001/.
Na základe váhového prepoãtu vzniknutého komunálneho
odpadu a drobného stavebného odpadu z predchádzajúcich
období sú poplatky pri zapojení sa do systému zberu prepoãítané
na kalendárny rok nasledovne:
1/ Fyzické osoby
* nádoba s objemom 110 alebo 120 l pre rodinn˘ dom, bytové
hospodárstvo a nehnuteºnosÈ na individuálnu rekreáciu
- s cyklom v˘vozu 52 v˘vozov za rok
/t˘ÏdÀov˘ v˘voz/
1.300,- Sk
- s cyklom v˘vozu 104 v˘vozov za rok
/v˘voz 2x za t˘ÏdeÀ/
2.400,- Sk
- s cyklom v˘vozu 26 v˘vozov za rok
/dvojt˘ÏdÀov˘ v˘voz/
700,- Sk
- s cyklom v˘vozu 26 v˘vozov za rok
pre záhrady a stavby na individuálnu
rekreáciu mimo záhradkárskych osád
400,- Sk
* nádoba s objemom 1100 l pre rodinn˘ dom,
bytové hospodárstvo a nehnuteºnosÈ
na individuálnu rekreáciu

11.900,- Sk

2/ Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia
* nádoba s objemom 110 alebo 120 l pre právnickú osobu a fyzickú osobu - podnikateºa
- s cyklom v˘vozu 52 v˘vozov za rok
/t˘ÏdÀov˘ v˘voz/
1.950,- Sk
* nádoba s objemom 1100 l pre právnickú osobu alebo fyzickú
osobu – podnikateºa
- s cyklom v˘vozu 52 v˘vozov za rok
/t˘ÏdÀov˘ v˘voz/
17.500,- Sk
3/ Záhradkárske osady – individuálna platba podºa nákladov
úãtovan˘ch zmluvne dohodnut˘m subjektom vyváÏajúcim
odpad

UPOZORNENIA
NÁLEPKY NA SMETNÉ NÁDOBY NA ROK 2008
SA BUDÚ PREDÁVAË NA OBECNOM ÚRADE
V D≈OCH
PONDELOK, STREDA, ·TVRTOK A PIATOK
V TERMÍNE

OD 14. 1 DO 1. 2. 2008

Nástenn˘ kalendár obce
na rok 2008

NÁDOBY, KTORÉ PO TOMTO TERMÍNE NEBUDÚ
OZNAâENÉ NÁLEPKAMI, SA NEVYVEZÚ !

Na‰ej obci sa aj v tomto roku podarilo zabezpeãiÈ spracovanie a tlaã
veºkého nástenného kalendára obce na rok 2008. Predajná cena bude
vo v˘‰ke 50,- Sk a pre dôchodcov a inv. dôchodcov 20,- Sk (1ks).
Zakúpenie kalendára bude moÏné na obecnom úrade v pokladni
u p. Múãkovej v stránkov˘ch dÀoch a to pondelok, streda, piatok od
17. decembra 2007.

Îiadame obãanov, aby re‰pektovali predpisy VZN obce
Bernolákovo ã. 6/ 2005 o zbere, preprave a zne‰kodÀovaní
komunálnych a drobn˘ch stavebn˘ch odpadov, ktor˘mi sa
zakazuje akékoºvek spaºovanie odpadu vrátane bioodpadu.
V opaãnom prípade budú predvolaní na OcÚ Bernolákovo
s následn˘m uloÏením pokuty.

-po-
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âierna voda s novou vizáÏou
Poãas mesiacov august, september a
október sa na toku potoka âierna voda
uskutoãnila realizácia projektu - Revitalizácia regionálneho biokoridoru âierna
voda v k. ú. obce Bernolákovo – II. etapa.
Na tento projekt sa vedeniu obce podarilo
získaÈ z Environmentálneho fondu finanãné
prostriedky vo v˘‰ke 2.000.000,- Sk.
Hlavn˘m cieºom revitalizaãného procesu bolo dosiahnuÈ zlep‰enie súãasného
stavu tohoto regionálneho biokoridoru a
jeho okolia. Na poãetn˘ch miestach spadnuté stromy v toku brzdili prúdenie vody,
vytvárali rôzne zátoky, kde sa hromadili
odpadky, lístie, zbytky vodn˘ch rastlín
s následn˘m uchytávaním sa rias a
vznikom biomasy. Meraním bolo zistené,
Ïe hrúbka sedimentov v toku pred revitalizáciou sa v priemere pohybovala od 70
do 100 cm a hæbka vody od 60 do 120 cm.
Odstránením sedimentov a prehæbením
dna sa zv˘‰il vodn˘ stæpec na v˘‰ku
v priemere 1,5 aÏ 2 metre, zväã‰il sa objem
vody v toku, zlep‰ilo sa prúdenie vody a
uvoºnili sa priesaky spodn˘ch vôd doteraz
blokované hrubou vrstvou sedimentu.
Revitalizáciou pre‰li aj mnoho rokov neudrÏiavané prebujnelé a prestárle brehové
porasty.
Samotná II. etapa revitalizácie sa realizovala od obecnej ãistiãky odpadov˘ch

vôd proti smeru prúdenia aÏ po koniec
zastavanej ãasti obce a delila sa na tri
ãasti.
I. ãasÈ – Topoºov˘ rad sa realizovala poãas mesiaca augusta, priãom bol tok
âiernej vody a jeho brehy vyãistené
v dæÏke 1.050 m.
Práce v mesiaci septembri v II. ãasti v lokalite Obilná ulica boli sÈaÏené
vzhºadom na zastavanosÈ popri toku, preto
napr. ãistenie popri ‰portovom areáli muselo byÈ realizované priamo z toku, kde bola
ãinnosÈ bagra obmedzená ‰írkou a hæbkou
toku. V rámci tejto ãasti bola vyãistená aj
lokalita Îabák, ktorá sa z nepriechodnej
dÏungle zmenila na nepoznanie. Práve z
tejto lokality bolo potrebné odviezÈ cca 60
ton rôzneho domového odpadu /kde sa
tam asi vzal?/ a práve v tejto ãasti bolo
moÏné najlep‰ie sledovaÈ uvoºnenie
priesakov spodn˘ch vôd. V II. ãasti bolo
vyãisten˘ch 980 m toku
V mesiaci októbri bola vyãistená III. ãasÈ
- lokalita Záhradná ulica v dæÏke 670 m.
Vznikol tak jednoliaty úsek v dæÏke cca
2.700 m, ktor˘m sa dá príjemne poprechádzaÈ a v letn˘ch mesiacoch dokonca
splavovaÈ.
Tieto pozitívne zmeny na âiernej vode
urãite nie sú posledné a obec sa bude
naìalej snaÏiÈ získaÈ prostriedky na po-

Kancelária prvého kontaktu
Tí obãania, ktorí v ostatnom ãase z rôznych dôvodov nav‰tívili
obecn˘ úrad, zistili, Ïe na prízemí budovy sa v októbri a novembri vykonávali rekon‰trukãné práce. Tento stav je spôsoben˘ t˘m,
Ïe sa pripravuje vybudovanie „Kancelárie prvého kontaktu“
priamo na prízemí budovy obecného úradu. O zriadení kancelárie
prvého kontaktu bolo rozhodnuté na obecnom zastupiteºstve dÀa
31.10.2007 uznesením ã.6/7/2007. T˘mto rie‰ením vychádzame
v ústrety predov‰etk˘m obãanom, ale aj právnick˘m osobám, aby
svoje záleÏitosti mohli vybaviÈ vo väã‰ine prípadov na prízemí
obecného úradu. Pri vybavovaní záleÏitostí a orientácii v budove
bude pomáhaÈ informaãná kancelária – informátor, ktor˘ obãana
usmerní, poradí a v urãit˘ch poÏiadavkách aj vybaví potrebnú vec
tak, aby obãan odi‰iel z úradu spokojn˘.
Na prízemí budovy bude podateºÀa, pokladÀa, obãan si môÏe
vybaviÈ veci t˘kajúce sa matriky, osvedãovania listín, prihlasovania na pobyt, stavebného konania, daÀov˘ch záleÏitostí
a kopírovania.
Na prvom poschodí je kancelária starostu a zástupcu starostu,
ãinnosti t˘kajúce sa ãíslovania budov, drobn˘ch stavieb,
rozkopávky, vydávanie vyjadrení k stavbe a veku stavby, Ïivotné
prostredie, povolenia na v˘rub stromov.
Na druhom poschodí je správa majetku, ekonómka obce, personálne a sociálne záleÏitosti.
Vzhºadom na zloÏité priestorové podmienky budovy obecného úradu nie je moÏné v‰etky ãinnosti umiestniÈ na prízemie
budovy. V prípadoch zdravotne postihnut˘ch obãanov, resp.
star‰ích a ÈaÏko mobiln˘ch obãanov budú zamestnanci obce
vybavovaÈ ich záleÏitosti na prízemí budovy obecného úradu.
T˘mto rie‰ením sme hºadali moÏnosÈ vyjsÈ v ústrety v‰etk˘m.
Pre zdravotne postihnut˘ch obãanov je zabezpeãen˘ bezbariérov˘ prístup priamo do budovy obecného úradu. Sme si vedomí
toho, Ïe navrhované rie‰enie nie je komplexné, ale musíme
vychádzaÈ z priestorov˘ch podmienok, ktoré máme v súãasnej
budove.
-SB-
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kraãovanie v jej revitalizácii. S vyãistením
toku pribudli ìal‰ie „starosti“ do budúcnosti. Pre obec to znamená udrÏiavanie a
ìal‰iu úpravu t˘chto zrevitalizovan˘ch
úsekov, vypracúva sa projekt novej v˘sadby a zatrávnenia, zaãali práce na realizácii
oblúkovej lávky na Îabáku, o niekoºko
mesiacov sa zrealizuje v˘letn˘ chodník
popri toku v ãasti Topoºov˘ rad a vytvorenie oddychovej zóny na Îabáku, vyberajú
sa vhodné parkové laviãky a ostatn˘ mobiliár.
UdrÏiavanie a vzhºad âiernej vody
samotnej ako aj jej okolia bude ale závislé
aj od prístupu na‰ich spoluobãanov, ktorí
doteraz /doteraz ?/ trestuhodne zneãisÈovali
tieto miesta naváÏkami odpadu, jeho
pálením a vypú‰Èaním odpadov˘ch vôd
priamo do toku.
Obrazová príloha tohto ãasopisu len
v minimálnej miere predstavuje zmeny
vzhºadu potoka âiernej voda. Viac fotodokumentácie je moÏné nájsÈ na webovej
stránke obce v aktualitách pod názvom
Revitalizácia âiernej vody. Ale ten najúplnej‰í a aj najkraj‰í obraz o âiernej vode
je moÏné získaÈ len na prechádzkach po jej
brehoch.
-má-

Kanalizácia

- realizácia v obci
UÏ pravidelne vás informujeme na stránkach ná‰ho ãasopisu o postupe prípravy a prác
na stavbe kanalizaãného zberaãa do UâOV
v Bratislave Vrakuni. Teraz ste si uÏ urãite v‰imli, Ïe sa zaãali stavebné práce na konci
Trnavskej ulice smerom na Ivanku p. D.. Zaãalo sa s budovaním v˘tlaku medzi obcami.
Podºa informácií dodávateºa celej stavby sa
s budovaním zaãne aÏ v roku 2008, a to hneì
zaãiatkom, podºa poãasia. Ukonãenie je
naplánované na august 2008. Súãasne podºa
dohody s investorom BVS.a.s. Bratislava bude
uskutoãnené prepojenie kanalizácie z Hlavnej
na Dukelskú ulicu a s t˘m aj sfunkãenie kanalizácie na celej Hlavnej ulici. Na základe rokovaní bolo dohodnuté aj napojenie uÏ vybudovanej kanalizácie na Poºovníckej a Potoãnej
ulici formou v˘tlaãného potrubia cez Krátku a
Potoãnú ulicu.
V‰etky uvedené skutoãnosti a vykonan˘ postup prác umoÏÀujú ìal‰í rozvoj kanalizaãnej siete v obci. Preto aj v návrhu rozpoãtu na rok 2008 uvaÏujeme s vypracovaním projektovej dokumentácie a vybavením príslu‰n˘ch povolení na viacer˘ch lokalitách a
ãiastoãne aj s realizáciou kanalizácie. V nasledujúcich rokoch poãítame s budovaním kanalizácie v ìal‰ích uliciach najmä formou zdruÏovania prostriedkov (BVS-obec-vlastníci RDfirmy-sponzori).
ªubomír Poór, starosta obce
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Obãianske
zdruÏenia v obci
Na zasadnutí obecného zastupiteºstva
dÀa 19. septembra 2007 sa prerokovala správa o ãinnosti obãianskych zdruÏení pôsobiacich v obci Bernolákovo. Jednotlivé
obãianske zdruÏenia zhodnotili svoju ãinnosÈ a aktivity, ktoré v rámci zdruÏenia
vykonávajú a zapájajú sa v rámci svojej ãinnosti do Ïivota obce. Starosta obce poìakoval za prácu v‰etk˘m zdruÏeniam a poprial
im veºa úspechov v ìal‰ej ãinnosti. V obci
pracuje spolu 20 obãianskych zdruÏení,
ktoré sú riadne registrované na Ministerstve
vnútra SR. Ide o tieto obãianske zdruÏenia:
Klub dôchodcov Bernolákova
Klub bernolákovsk˘ch podnikateºov
Obãianske zdruÏenie zdravotne postihnut˘ch Nádej
Obãianske zdruÏenie Toma Sawyera
NIAGARA
Obãianske zdruÏenie ·koláãik
Obãianske zdruÏenie Nádej detí
Futbalov˘ klub BALISTON Bernolákovo
Rada rodiãov Materskej ‰koly Bernolákovo
Obãianske zdruÏenie BODKA
ZO Slovenského zväzu záhradkárov
Bernolákovo
ZO Slovenského zväzu záhradkárov ASTRA
klub
·portov˘ klub VATEK
Poºovnícke zdruÏenie DIANA
Obãianske zdruÏenie Prístav
Miestna organizácia Slovenského ãerveného
kríÏa
ZO Zväzu rybárov
ZO Zväzu protifa‰istick˘ch bojovníkov
Obãianske zdruÏenie za záchranu
kultúrnych pamiatok
Pozemkové spoloãenstvo lesa Bernolákovo
ZdruÏenie obãanov Bernolákovo.
S.B.

Nová
obradná miestnosÈ
V súvislosti so skvalitÀovaním poskytovania sluÏieb obãanom a zriadením
kancelárie prvého kontaktu na prízemí
budovy Obecného úradu bolo nevyhnutné
zmeniÈ aj obradnú miestnosÈ, ktorá
bola umiestnená v t˘chto priestoroch.
Od 1. decembra 2007 je nová obradná
miestnosÈ urãená na vykonávanie sobá‰ov
a in˘ch slávnostn˘ch podujatí v Kultúrnom dome. MoÏnosÈ jej vyuÏívania bude
potrebné si zabezpeãiÈ v dostatoãnom
ãasovom predstihu.
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priebehu mesiacov január –
september 2007 vykonali
príslu‰níci Okresného riaditeºstva
HaZZ v Pezinku spolu 668 v˘jazdov. 289 v˘jazdov bolo k poÏiarom, 294 technick˘ch zásahov
(ostatné – ekologické zásahy,
plané poplachy, cviãenia).
V oblasti vykurovania a prevádzkovania tepeln˘ch spotrebiãov vznikli za sledované obdobie v okresoch Pezinok a Senec
3 poÏiare. Príãinami t˘chto poÏiarov boli nevyhovujúce stavy
vykurovacích telies, dymovodov
a komínov. V porovnaní s rokom
2006 za sledované obdobie je to

V

spotrebiãov len po odstavení
spotrebiãa a podºa návodu na
obsluhu.
PozornosÈ treba venovaÈ aj prevádzke a pravidelnému ãisteniu
komínov, a t˘m predchádzaÈ
moÏnému vzniku poÏiarov. Komín je potrebné udrÏiavaÈ v dobrom technickom stave, dodrÏiavaÈ
vzdialenosti telesa komína a dymovodu od horºav˘ch stavebn˘ch kon‰trukcií urãené v˘robcom a zabezpeãovaÈ ãistenie
a kontrolu komínov najmenej
v t˘chto lehotách, ak sú na komínové telesá pripojené palivové
spotrebiãe do 50 kW.

Pozor na poÏiare!
o 2 poÏiare menej (v roku 2006
vzniklo od vykurovacích telies
5 poÏiarov).
Napriek tomu, Ïe to nie je
vysok˘ poãet poÏiarov, chceli by
sme vás upozorniÈ na dodrÏiavanie niektor˘ch zásad pri pouÏívaní tepeln˘ch a vykurovacích
telies, ktor˘mi sa dá predísÈ
poÏiarom a uchrániÈ tak svoj
majetok.
Zo strany uÏívateºov tepeln˘ch
a vykurovacích telies v zimnom
období je potrebné najmä:
- zabezpeãiÈ prevádzku tepeln˘ch
spotrebiãov tak, aby nedochádzalo k vzniku poÏiarov pri ich pouÏívaní, nepouÏívaÈ spotrebiãe, na
ktor˘ch je zistená porucha, pok˘m nebude odstránená,
- pri vykurovaní nepouÏívaÈ horºavé kvapaliny (benzín, lieh, petrolej a pod.),
- zabezpeãiÈ in‰taláciu tepeln˘ch
a vykurovacích telies podºa návodu v˘robcu,
- zabezpeãiÈ, aby sa v blízkosti
palivov˘ch a elektrotepeln˘ch
spotrebiãov nenachádzali horºavé
látky, tieto skladovaÈ v bezpeãnej
vzdialenosti urãenej v návode
podºa v˘robcu,
- nevychladnut˘ popol (po vybratí z palivového spotrebiãa na
tuhé palivo) ukladaÈ len do nádob
z nehorºav˘ch materiálov,
- kvapalné palivo dopæÀaÈ do

a/ raz za 4 mesiace, ak sú do
komína pripojené palivové spotrebiãe na tuhé alebo kvapalné
palivá,
b/ raz za 6 mesiacov, ak sú do
komína pripojené spotrebiãe na
plynné palivá a ak ide o komín
bez vloÏky,
c/ raz za 12 mesiacov, ak sú do
komína pripojené spotrebiãe na
plynné palivá a ak ide o komín
s vloÏkou,
- zabezpeãovaÈ odborné preskú‰anie komínov pred ich napojením na spotrebiã.
Ak sú na komínové teleso
pripojené spotrebiãe s celkov˘m
v˘konom nad 50 kW, je potrebné
komín ãistiÈ a kontrolovaÈ raz za:
a/ dva mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiãe na tuhé
palivá alebo spotrebiãe na kvapalné palivá,
b/ ‰esÈ mesiacov, ak sú do
komína pripojené spotrebiãe na
plynné palivá.
Pri vzniku poÏiarov poru‰ením
povinností fyzick˘ch osôb, ktoré
vypl˘vajú zo zákona o ochrane
pred poÏiarmi sa fyzická osoba
dopú‰Èa priestupku na úseku
ochrany pred poÏiarmi a môÏe
mu byÈ uloÏená pokuta aÏ do
v˘‰ky 3 000,- Sk.
mjr. Ing. Eva Orlická,
OR HAZZ v Pezinku
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Splavovanie âiernej vody

Na‰u obec nav‰tívilo uÏ veºa známych osobností,
ale privítaÈ niekoho z rozprávkového sveta sa nepodarí
kaÏd˘ deÀ.
Takáto vzácna náv‰teva zavítala v jednu septembrovú
sobotu do Bernolákova pri ‰peciálnej príleÏitosti – pri

splavovaní âiernej vody - a nebol Àou nikto in˘ ako
sám jedin˘ a na veãné veky zvrchovan˘ vládca tohto
potoka vodník Îiabro‰ Mrzut˘ s manÏelkou ·upinou.
E‰te skôr ako sa vodníci ukázali priaznivcom
vodáckeho ‰portu a v‰etk˘m t˘m, ktorí pri‰li stráviÈ
príjemné popoludnie pri âiernej vode, prihovoril sa
divákom na brehu aj vodákom, ktorí sa plavili po
vodnej hladine, starosta obce, aby ich poinformoval
o súãasn˘ch úpravách a ãistení âiernej vody.
Potom uÏ voda
patrila ‰tudentom UK
v Bratislave pod
vedením Doc. Du‰ana Kutlíka Phd.,
ktorí patria medzi
na‰ich
úspe‰n˘ch
reprezentantov a majú na konte viaceré
vynikajúce v˘sledky.
âi uÏ to bola víÈazka
niekoºk˘ch medzinárodn˘ch súÈaÏí majsterka Európy a
druhá na majstrovstvách sveta v r˘chlostnej
kanoistike
Martina Kholová, alebo
Peter âonka – druh˘ z majstrovstiev Európy 2007 v rodeu
na vode a v akrobatickom ãlnkovaní, Nina Hala‰ová – víÈazka Európskeho pohára na divokej vode a Marcel Potoãn˘,
ktor˘ dosiahol vynikajúce v˘sledky v súÈaÏiach kanoistov na
divok˘ch vodách. Sprievodného slova pri jednotliv˘ch
zostavách svojich zverencov, pri ktor˘ch nech˘bal klasick˘
„eskimák“, sa ujal Doc. Kutlík. UkáÏky na‰ich úspe‰n˘ch
reprezentantov si nenechal ujsÈ ani generálny sekretár SOV
Jozef Liba.

A potom uÏ nastal ãas, kedy sa dolu tokom priplavil
dlhooãakávan˘ vodnícky manÏelsk˘ pár. Nech˘bal ani
moment napätia, keì ich loìka uviazla na plytãine, ale
v‰etko dobre dopadlo a zakrátko ich vodnícke veliãenstvá
vystúpili mokrou nohou na suchú zem, kde si to namierili
rovno k starostovi obce. Îiabro‰ si teda problémy nerobil a
z pozície svojho veku – tak nejako okolo 270 rokov - starostovi bez problémov tykal, ale súãasne ho pochválil za ãistenie âiernej vody, ktoré vlastne rozhodlo, Ïe prv˘krát
v histórii bol ochotn˘ ukázaÈ sa obãanom Bernolákova. Pán
starosta zasa vodníckych manÏelov podpichol, Ïe keì sa uÏ
teda stav âiernej vody zlep‰uje, bolo by naãase, aby sa vodníci postarali aj o nejakého potomka, proti ãomu vodníci

ani v najmen‰om nenamietali
a súãasne pozvali starostu na
náv‰tevu do svojho podvodného
kráºovstva. Potom Îiabro‰ odovzdal starostovi kºúã od âiernej
vody, aby ju symbolicky odomkol pre v‰etk˘ch vodákov. Vodník
Îiabro‰ ich potom osobne symbolicky pokrstil ‰peciálnym nápojom zmie‰an˘m vodou z âiernej
vody a Ïabieho slizu a vodníãka
·upina kaÏdého odmenila pravou
‰upinou z kapra. T˘m sa vodáci
dostali pod priamu ochranu
Îiabro‰a a ·upiny, ktorí napriek
svojmu priezvisku vôbec neboli
mrzutí a ochotne pózovali v‰etk˘m,
ktorí si s nimi chceli urobiÈ spoloãné foto.
V‰etci potom e‰te mohli tento vydaren˘ vodácky deÀ
zav⁄‰iÈ v parku na Topoºovom rade, kde na nich ãakalo malé
obãerstvenie spojené s opekaãkou.

-má-
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Stalo sa v športe
XII. Roãník o Pohár starostu
obce Bernolákovo 2007 vo volejbale
DÀa 06. 10. 2007 sa v˘nimoãne
v tomto jesennom „burãiakovom“
období konal uÏ 12. roãník volejbalového turnaja muÏov a Ïien
„o Putovn˘ pohár starostu obce„ .
Zavítali k nám opäÈ druÏstvá,ktoré
sa tu zúãastÀujú uÏ niekoºko rokov.
Najdlh‰ie snáì muÏi z Berlína, ktorí
pri‰li uÏ po 9-ty raz. Za nimi nasledujú Ïeny a muÏi z Trnavy a Martina,
muÏi z Banskej Bystrice, ale aj nové
tváre dievãat z Raãe pod trénerskou
taktovkou ná‰ho spoluhráãa a
kamaráta Mária Îilinãana. Tohtoroãnú úãasÈ dievãat z VK QUICK Martin
poznaãila raÀaj‰ia autonehoda, na‰Èastie bez zranení, takÏe ani nedorazili do Bernolákova.
Îenská ãasÈ turnaja teda prebiehala za úãasti ‰tyroch druÏstiev,
systémom kaÏd˘ s kaÏd˘m. Îeny
z druÏstva VATEK Bernolákovo popri
organizovaní turnaja stíhali e‰te aj
hraÈ (síce s men‰ími fyzick˘mi prob-

lémami). A tak postupne prehrali
s Trnavou 0:2, s Das-Prom tieÏ 0:2,
nakoniec v poslednom zápase
vyhrali nad Raãou 2 : 0 a umiestnili
sa na 3. mieste. Musíme pochváliÈ
dievãatá z Raãe, Ïe svojou peknou
hrou prispeli ku kvalite ná‰ho turnaja
a t˘m hoaj trochu omladili a skrá‰lili.
Poradie:
1. TJ Elán Trnava
2. DAS-PRO Bernolákovo
3. VATEK Bernolákovo
4. ZK IMA VK Raãa Bratislava
MuÏsk˘ turnaj bol veºmi vyrovnan˘ vìaka úãasti kvalitn˘ch
druÏstiev, hlavne TJ Elán Trnava
posilnila svoje rady mlad˘mi hráãmi.
PäÈ druÏstiev hralo systémom kaÏd˘
s kaÏd˘m. O koneãnom poradí
rozhodovali doslovne posledné
zápasy a súãty odohran˘ch setov a
lôpt. Mnohé zápasy konãili v˘sledkom 2:1, vìaka ãomu sa predæÏilo aj
trvanie turnaja.

Bolo sa veru na ão pozeraÈ, takÏe
ºutujeme, Ïe divákov bolo opäÈ
poskromne. Ale t˘m, ktorí pri‰li,
ìakujeme za skvelú atmosféru a
povzbudenie.
Nakoniec sa víÈazom stalo po prv˘
raz v histórii turnaja druÏstvo muÏov
z Berlína, ktorí si to patriãne oslávili
na veãernom odovzdávaní cien a
posedení, ktoré sa konalo v re‰taurácii „Kaãabar“.
Koneãné poradie muÏského turnaja:
1. WSV Berlín
2. TJ Elán Trnava
3. VATEK Bernolákovo
4. ZËS Martin
5. BVK Banská Bystrica
Na záver chceme poìakovaÈ
starostovi obce p. ªubomírovi
Poórovi za opätovnú finanãnú a
organizaãnú podporu, vìaka ktorej
môÏeme tento turnaj organizovaÈ, a
t˘m roz‰irovaÈ dobré meno volejbalu
v Bernolákove ako aj v ‰ir‰om okolí.

Sviatok stolného tenisu v Bernolákove
·portov˘ klub VATEK v spolupráci s obcou zorganizovali turnaj v stolnom tenise, ktor˘ sa uskutoãnil v sobotu 17. novembra 2007 v telocviãni Základnej ‰koly na Komenského ul.

Stolnotenisov˘ turnaj Ïiakov –
V. roãník memoriálu Václava Fajta
Starosta obce Ing. ªubomír Poór privítal ako ãestného hosÈa
pani Fajtovú kyticou kvetov. Po krátkom príhovore k súÈaÏiacim
sa zaãalo ‰portové súÈaÏenie medzi 21 nad‰encami stolného
tenisu, ktorí boli rozdelení do ‰tyroch kategórií. Celkové umiestnenie bolo nasledovné:
Kategória najmlad‰í Ïiaci: 1. Tomá‰ Kadleãík
2. Stanley Csövary
3. Dominik ·mihla
Kategória mlad‰í Ïiaci:
1. Timo Letenay
2. Martin Rózsa
3. Matej Horváth
Kategória star‰í Ïiaci:
1. Jakub Bognár
2. Richard Drinka
3. Michal Drinka
Kategória dievãatá:
1. Gabika Kastlová
Po ukonãení turnaja kaÏd˘ zúãastnen˘ dostal diplom za úãasÈ
a sladkosÈ. VíÈazi boli obdarení medailou a vecn˘mi cenami,
ktoré im odovzdal zástupca starostu JUDr. Stanislav Beãica.
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Stolnotenisov˘ turnaj dospel˘ch – XIII. roãník
turnaja o pohár starostu obce Bernolákovo
Po príhovore zástupcu starostu obce JUDr. S. Beãicu sa zaãali
jednotlivé zápasy medzi registrovan˘mi a neregistrovan˘mi
hráãmi, ktor˘ch bolo spolu 25. Kategória Ïien v tomto roku
nebola obsadená. Po takmer ‰tvorhodinovom boji boli tieto
v˘sledky:
Kategória muÏov – neregistrovaní hráãi: 1. Vladimír Budovsk˘
2. Matú‰ Horák
3. Mário Stanko
Kategória muÏov – registrovaní hráãi: 1. Peter Turãek
2. Michal Kövesi
3. Marek Kolaroviã
Ceny víÈazom odovzdal starosta obce. Putovné poháre budú
vystavené v kultúrnom dome. Celodenn˘ stolnotenisov˘
„maratón“, ktor˘ zaãal registráciou uÏ o 9.00 hod. a skonãil o
19.00 hod., prebehol v príjemnej atmosfére. SúÈaÏiaci – Ïiaci i
dospelí si navzájom zmerali sily v jednotliv˘ch zápasoch.To, Ïe
niektorí to nemali ºahké, potvrdzovali aj ich prepotené dresy.
Na záver chcem poìakovaÈ starostovi obce Ing. Poórovi za
ceny, ktoré venovali súÈaÏiacim. Poìakovanie patrí aj v‰etk˘m,
ktorí sa podieºali na vydarenom priebehu tohoto turnaja, najmä
Jozefovi Mravcovi, sponzorovi obãerstvenia pre Ïiakov
i dospel˘ch.
H. âernayová
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Futbalisti FK Baliston Bernolákovo bilancujú prvú polovicu súÈaÏe
Futbalov˘ klub FK Baliston Bernolákovo uzavrel prvú polovicu súÈaÏného roãníka 2007/2008.
V súÈaÏiach pôsobili ‰tyri druÏstvá: muÏi, dorastenci,
Ïiaci a prípravka. Sklamaním je vystúpenie A-tímu,
ktor˘ je po jeseni v bratislavskej III. lige posledn˘.
Naopak, darilo sa mládeÏníckym kategóriám.
Dorastenci a Ïiaci sú na ãele svojich súÈaÏí.
MuÏstvo seniorov pre‰lo zloÏit˘m obdobím
zmien. Z kádra odi‰li strelci: Rajter (odchod do

Dorastencov uÏ druh˘ rok vedie Roman
Heriban. Vlani im u‰iel postup o vlások, v tomto roku
je ‰anca e‰te väã‰ia, keì sú v tabuºke druhí iba bod za
Tomá‰ovom. Káder sa udrÏal pohromade a vidno, Ïe
sa s ním systematicky pracuje. To isté platí aj o Ïiackom druÏstve, ktoré vzniklo fúziou star‰ích a mlad‰ích
Ïiakov. Vytvoril sa siln˘ a perspektívny tím, ktor˘
vedie tabuºku a pod vedením Rudolfa Jajcaja je na
najlep‰ej ceste udrÏaÈ si túto pozíciu aÏ do konca

Zbabraná aj vydarená
jeseÀ
zahraniãia), Kostolansk˘ (zranenie), Cisár (zahraniãné
angaÏmán), ale aj obrancovia: Tondra (návrat do
Eliá‰oviec), Turek (hosÈovanie v B. Pezinok). Okrem
toho muÏstvo prenasledovala neuveriteºná smola.
Maródka sa rozrástla aÏ na osem hráãov. Napriek
tomu, Ïe káder sa doplnil, noví hráãi nedokázali
nahradiÈ opory. Po neúspe‰nom vstupe do sezóny sa
urobila nepopulárna zmena aj na trénerskom poste.
Petra Matu‰ku vystriedal skúsen˘ Du‰an Zemánek.
MuÏstvo v‰ak i tak získalo dovedna iba 6 bodov, ão je
historicky najneúspe‰nej‰ia polsezóna poãas úãinkovania v III. lige. Na‰Èastie odstup od ìal‰ích muÏstiev
nie je tak˘ priepastn˘, Ïe by sa nedal v jarnej odvete
zmazaÈ. Zostáva veriÈ, Ïe po kvalitnej zimnej príprave
a posilnení kádra najmä v útoãnej línii, sa
Bernolákovãanom podarí udrÏaÈ kvalitnú súÈaÏ.

A. MUÎSTVO

súÈaÏe. DruÏstvo prípravkárov (tréner Stanislav Kri‰tofík) prechádza taktieÏ zloÏit˘m obdobím generaãnej
v˘meny. Oproti vlaÀaj‰ku sa v‰ak zlep‰ilo. Získalo
prvé tri body a hrá vyrovnanej‰ie partie aj vìaka tomu,
Ïe najmen‰ím sa aktívne venuje v predprípravnom
veku ·tefan Rajeck˘.
Treba poìakovaÈ Obecnému úradu v Bernolákove, sponzorom, priateºom klubu a fanú‰ikom, Ïe
po nevydarenej jeseni celkom nezatratili prvé muÏstvo. Verme, Ïe seniori budú na jar silnej‰í a odolnej‰í,
ako do polovice súÈaÏe. V novom ‰portovom komplexe majú na to primerané podmienky.

M. Wallner

PRÍPRAVKÁRI

1 M·K PetrÏalka

13

10

2

1

30:9

32

2 Dun.LuÏná

13

9

2

2

29:11

29

3 FC RuÏinov

13

9

1

3

33:10

28

4 Stupava

13

8

2

3

21:19

5 Trnávka

13

6

4

3

6 GFC Grinava

13

4

5

7 ·FK Jablonec

13

4

8 ·K Lozorno

13

9 FC Lamaã

1 BCT

10

8

1

1

29:8

25

2 Spoje
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Stalo sa
DeÀ úcty k star‰ím
V októbri, typicky jesennom mesiaci sa akosi
symbolicky pripomína aj jeseÀ v ºudskom Ïivote.
V Bernolákove b˘va uÏ tradiãne v októbri pre
obãanov - dôchodcov pripravené podujatie, DeÀ úcty
k star‰ím spoluobãanom, ktoré sa koná z iniciatívy
pána starostu Ing. Poóra. V kultúrnom dome sa
21. októbra stretli dôchodcovia, aby spoloãne pri
obãerstvení, kultúrnom programe a zábave s
dychovou hudbou strávili pár hodín v kruhu svojich
rovesníkov.
Na podujatí zaspievala dôchodcom spevácka
skupina Vox rose pod vedením Zlatky ·atkovej, zatancovali deti zo súboru Niagara, zahrali a zaspievali deti
z miestnej ZU·. Tanec predviedla aj ãlenka
muzikálovej skupiny Dominika Conortová a na záver
krátkeho kultúrneho programu zaspievali niekoºko
piesní speváãky zo Ïenského speváckeho zboru âeklísanka pod vedením zbormajsterky pani Sklenkovej.
V krátkom prejave sa star‰ím spoluobãanom prihovoril pán starosta. Po kultúrnom programe nastúpila na
pódium dychová hudba Vajnoranka, ktorá hrala a
spievala do tanca i na poãúvanie známe slovenské,
moravské a vajnorské piesne. Dôchodcovia sa roztan-

covali veºmi r˘chlo a pri troche vínka, nejakej sladkosti a dobrej muzike, sa star‰í spoluobãania zabávali takmer tri hodiny. Vo vestibule kultúrneho domu
pani Dobroviãová kaÏdému, kto mal záujem
a odvahu, zmerala krvn˘ tlak a dala uÏitoãné rady
t˘kajúce sa zdravia. Spoloãenské stretnutie star‰ích
obãanov malo veºmi príjemn˘ priebeh i atmosféru
a bernolákovskí dôchodcovia opú‰Èali kultúrny dom
v dobrej nálade a s pocitom, Ïe obec, v ktorej Ïijú,
na nich nezabúda.

Áno, patrí sa poìakovaÈ t˘m, ktorí sa postarali aj v tomto
roku o uskutoãnenie a spríjemnenie nedeºÀaj‰ieho popoludnia pri príleÏitosti Mesiaca úcty k star‰ím. Viem, koºko ãasu
treba na prípravu programu, nehovoriac o financovaní pohostenia pre prítomn˘ch. ëakujem pedagógom za
námahu a ãas. ëakujem ‰ikovn˘m rukám za rozná‰anie obãerstvenia, ktoré chutilo celkom ako doma. Verte mi
v‰ak, ten dobr˘ pocit spolupatriãnosti tu bol, za to vìaka obecnému úradu, ktor˘ na‰iel v rozpoãte sumu na
úhradu práve pre tento dobr˘ pocit. âo mi ch˘balo, bolo uvádzanie jednotliv˘ch bodov programu. Snáì sa
v budúcnosti niekto ujme tejto milej povinnosti.
Aj klub dôchodcov pripravil pre svojich jubilantov pekné posedenie. Bolo milé stretnúÈ sa po roku.
ëakujem mil˘m ãlenom v˘boru za program, ktor˘ pote‰il telo aj du‰u.

Patrí sa poìakovaÈ

Záhorská Etela
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Zo života škôl

“Príroda okolo nás”
Tak˘to názov mal projekt environmentálnej v˘chovy, ktor˘ sme zrealizovali
poãas
prv˘ch
dvoch
októbrov˘ch t˘ÏdÀov v na‰ej materskej
‰kole.
Úãastníkmi projektu boli nielen deti
a pracovníci materskej ‰koly, ale aj ich
rodiãia a EKOway s r. o. z Bratislavy.
Hlavn˘ cieº projektu bol zameran˘
na získavanie vekuprimeran˘ch poznatkov, postojov, hodnôt a zruãností
detí potrebn˘ch na ochranu a zlep‰enie Ïivotného prostredia /roãné obdobie, krásy prírody, Ïivá – neÏivá príroda, Eko – hry, experiment s plastom a
papierom, zhotovovanie predmetov
z prírodnín a recyklovaného papiera,
starostlivosÈ o Ïivotné prostredie, .../.
Jeho súãasÈou boli rôzne aktivity
/zhotovovanie „Svetlonosov“, váÏenie
a odvoz papiera fi EKOway, v˘stava
detsk˘ch v˘robkov a v˘tvarn˘ch
prác, .../. Jednou z nich bol aj rodiãom vopred avizovan˘ zber papiera. PriebeÏne sa spolu zozbieralo 3 420 kg
papiera, za ktor˘ sme dostali 2 400,- Sk /Aj preto priebeÏne a spolu, lebo uÏ v uplynulom ‰kolskom roku sme s deÈmi
predvídavo separovali pokreslen˘ papier, noviny a ãasopisy/.

PRÍNOSY PROJEKTU :
•
Projekt pozitívne prispel k získaniu poznatkov, skúseností a k zlep‰eniu postojov detí k prírodnému
a bezprostrednému Ïivotnému prostrediu.
•
Myslíme si, Ïe zapojenie rodiãov do projektu podnietilo ich zvedavosÈ o dianie v materskej ‰kole a spätne
k aktívnemu ‰etreniu a ochrane Ïivotného prostredia na pôde rodiny.
•
Získanie finanãn˘ch prostriedkov zo zozbieraného papiera umoÏnilo zakúpiÈ ìal‰í materiál na v˘tvarnú
a pracovnú v˘chovu detí v materskej ‰kole.
ëakujeme touto cestou v‰etk˘m rodiãom, ktorí sa do zberu papiera zapojili.
Za kolektív pracovníkov M· O. Kabátová

V¯ZVA OBâANOM
Obecn˘ úrad v Bernolákove pripravuje vydanie publikácie /knihy/ o obci Bernolákovo. Pre uverejnenie ão
najväã‰ieho poãtu identick˘ch údajov, materiálov, fotodokumentácie, magnetofónov˘ch nahrávok, prípadne inej textovej dokumentácie o obci Bernolákovo, ale aj zo ‰portovej, kultúrnej a inej spoloãenskej ãinnosti Ïiadame obãanov,
resp. organizácie pôsobiace v obci o ich zapoÏiãanie. V‰etky zapoÏiãané materiály budú vrátené po ich vyuÏití.
Materiály prijíma a za vrátenie zodpovedá Obecn˘ úrad, Hlavná 111, Bernolákovo - sekretariát starostu obce.
Za spoluprácu vopred ìakujeme.

-SB-
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Stalo sa
SlávnosÈ v Bernolákove
i v Ivanke pri Dunaji
Poslednú septembrovú nedeºu t.r. si
evanjelici z Bernolákova, Ivanky pri
Dunaji a dcérocirkevného zboru
Bratislava
–
Raãa
s
radosÈou
pripomenuli 50. v˘roãie posvätenia
neveºkého
chrámu
BoÏieho
v
Bernolákove. Program sluÏieb BoÏích
bol bohat˘ na zvesÈ slova BoÏieho a na
oslavu Pána Boha za Jeho poÏehnanie
poãas uplynul˘ch 50 rokov.
Pozvanie na slávnosÈ prijali viacerí hostia, ktorí pôsobili, alebo mali blízky
vzÈah k Ïivotu a práci v tomto spoloãenstve. Medzi v˘znamn˘ch hostí patrili
emeritn˘ konsenior ThB. Ondrej bratko
so synom Fedorom, ses. AlÏbeta
Michalková, manÏelka neskor‰ieho generálneho biskupa evanjelickej cirkvi
prof. ThDr. J. Michalku, dcéra ìal‰ieho
raãianskeho farára prof. ThDr. Júliusa
Janku so synom, ses. Helena MaÏáryová
manÏelka br. farára Ladislava MaÏáryho,
ses. farárka Zuzana Kolárovská s
mamiãkou manÏelka farára prof. ThDr.
Pavla Kolárovského ....
ÚãasÈ pána starostu obce Bernolákovo
Ing. ªubomíra Poóra a starostky obce
Ivanka pri Dunaji RSDr. Magdalény
Holcingerovej zv˘raznila spojenie
kresÈanského a obãianskeho Ïivota
veriacich ºudí.
Slávnostn˘m kazateºom bol biskup
Západného di‰triktu ECAV Mgr. Milan
Krivda, ktor˘ zdôraznil v˘znam chrámu
aj pre úãasÈ zv˘raznila spojenie kresÈanského a obãianskeho Ïivota veriacich
ºudí.

Slávnostn˘m kazateºom bol biskup
Západného di‰triktu
ECAV
Mgr.
Milan Krivda, ktor˘
zdôraznil v˘znam
chrámu aj pre
súãasnosÈ.
Po
oslavnej
piesni
zborovej mládeÏe
nadviazal na posolstvo brata biskupa brat senior
bratislavského seniorátu Mgr. Miroslav
Jáger, ktor˘ pripomenul ako dokazovaÈ v
pokore a poslu‰nosti skutky kresÈanskej
viery a lásky.
Ses. farárka Zuzana Kolárovská spomínala na pôsobenie v zbore so svojim
manÏelom, ktoré trvalo dvadsaÈ rokov.
K poìakovaniu za vzájomné spoluÏitie
sa pripojil aj kazateº Bratskej jednoty
baptistov v Bernolákove Mgr. J. Mi‰inec.
Za oboch starostov sa prihovoril p. Ing.
ª. Poór. Vyslovil poìakovanie aj nádej,
Ïe doteraj‰ia spolupráca sa bude naìalej
rozvíjaÈ a aj zlep‰ovaÈ.
Domáci farár Du‰an Kováãik priblíÏil
históriu stavby od poloÏenia základného
kameÀa aÏ po súãasnosÈ. ZároveÀ
poìakoval v‰etk˘m, ktorí sa ak˘mkoºvek
spôsobom podieºali na stavaní kostola.
Tento mal˘ cirkevn˘ zbor obcí
Bernolákovo a Ivanka pri Dunaji staval
svoj stánok BoÏí cel˘ch desaÈ rokov.
Kostol pre‰iel v posledn˘ch dvoch
rokoch celkovou rekon‰trukciou a
úpravou okolia. Táto bola uskutoãnená

vìaka ‰tedrému daru anonymného
darcu, ktor˘ súãasne organizoval v‰etky
práce.
Pamätná doska pri vchode do chrámu,
navrhnutá a vyrobená z iniciatívy jedného spolubrata a in‰talovaní k 50.
v˘roãiu posvätenia kostola, bude
pripomínaÈ vìaka cirkevného zboru
Pána Bohu, poìakovanie v‰etk˘m
staviteºom za ich obetavú prácu aj za
‰tedré dary.
Domáci farár poìakoval slávnostnou
liturgiou BoÏieho slova, sviatosÈou
Veãere Pánovej. Vyjadril vìaku v‰etk˘m
sestrám a bratom, ktorí slávnosÈ
pripravovali. Po radostnom speve evanjelickej hymny sa úãastníci slávnosti
stretli pri spoloãnom obede a pokraãovali v spomienkach na ÈaÏké zaãiatky,
ale i za mnohé vzácne skúsenosti viery.

Pokoj ľuďom dobrej vôle.
Na Vianoce pokoj Vám!
Nech Vás zmení na svoj chrám
narodené Božie dieťa.
Nech je s Vami milosť svätá,
požehnanie, Boží jas
v novom roku celý čas.
Rímskokatolícka cirkev,
FarnosÈ sv. ·tefana Uhorského – kráºa v Bernolákove
V zastúpení Jozef Mi‰ík, farár

10

ªudmila Schwottová
a Du‰an Kováãik

Pri tejto príleÏitosti
vyslovujem srdeãné
,, Pán Boh odmeÀ“
v‰etk˘m dobrodincom,
ktorí v roku 2007
prispeli svojím milodarom na opravu
farského kostola
alebo Kaplnky sv. Anny.
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Spoločenské organizácie
Srdeãné poìakovanie
ZdruÏenie záchrany kultúrnych pamiatok v Bernolákove
ìakuje v‰etk˘m fyzick˘m a právnick˘m osobám, ktoré
poukázali 2% zo svojich daní ,,ZdruÏeniu záchrany
kultúrnych
pamiatok
v Bernolákove.“ Poukázané peniaze, boli pouÏité na re‰taurovanie a stavebné opravy Kostola sv. ·tefana Uhorského,
ktor˘ je národnou kultúrnou pamiatkou, zapísan˘ v ústrednom zozname pamiatkového fondu pod evidenãn˘m ãíslom
386/0. História kostola siaha aÏ do 12. storoãia a je zasväten˘
sv. ·tefanovi Uhorskému. Stavebne pre‰iel kostol ôsmimi etapami: sloh románsky – 12. storoãie, gotick˘ – 14. storoãie,
dostavaná svätyÀa – 14. storoãie, rano-barokov˘ – 17.
storoãie,
barokov˘
–
18. storoãie, barokovo-klasicistick˘ - posledná ‰tvrtina 18. storoãia, nov˘ krov – 19. storoãie, neogotika-prelom 19. – 20.
storoãie a nová cementová omietka - rok 1955. Stavebnú
históriu v skrátenej forme uvádzame z dôvodu, aby sme si
v‰etci uvedomili, Ïe táto kultúrna pamiatka si zaslúÏi úctu a
treba ju zachovaÈ pre ìal‰ie generácie.
V roku 2007 sme pokraãovali v re‰taurátorsk˘ch prácach
na juÏnej fasáde kostola, kde sa nachádzalo najviac artefaktov, ktoré bolo treba zachovaÈ e‰te z románskeho obdobia, a
ãasÈ severnej fasády, kde je prezentované románske murivo.
Re‰taurátorské práce zrealizovalo ZdruÏenie pre re‰taurovanie Arkus. Okrem re‰taurátorsk˘ch prác boli vykonané na
uveden˘ch fasádach umelecko-remeselné práce, ‰ambrány,
rímsy a iné ‰tukatérske práce. Ostatné plochy na fasáde boli
omietnuté podºa stavu za-vlhnutia sanaãnou omietkou a omietkou BAUMIT hladkou a ‰truktúrovanou. Boli doplnené
klampiarske v˘robky, Ïºaby, zvody a oplechovanie pilierov.
Okrem prác na fasáde bola zrealizovaná druhá etapa chodníka z v˘chodnej a juÏnej strany a chodník pri kríÏovej ceste.
Bol opraven˘, nadmurovan˘ a omietnut˘ múr zo severnej a
ãasti západnej strany. V múre sú vytvorené otvory pre osadenie kríÏovej cesty. Múr treba e‰te omietnuÈ hladkou omietkou
a otvory upraviÈ ‰tukatérsky. Bola vybudovaná elektrická
prípojka a osadené stojany na osvetlenie kostola.
Ako posledné boli urobené terénne a parkové úpravy okolo
kostola.
V‰etky práce sa zrealizovali z finanãn˘ch príspevkov
obãanov, sponzorov a z va‰ich 2% daní za rok 2006.
E‰te v roku 2007 by sme chceli daÈ do uÏívania osvetlenie
kostola, v prípade kladného stanoviska KPÚ, a osadiÈ informaãnú tabuºu o histórii kostola.
V roku 2008 by sme chceli opraviÈ vstupnú bránu a múr
z juÏnej strany a zbytok zo západnej strany.
E‰te raz v‰etk˘m úprimná vìaka za pomoc pri záchrane
Kostola sv. ·tefana Uhorského.
Prosíme vás , aby ste aj v roku 2008 poukázali 2% z daní
za rok 2007 ZdruÏeniu záchrany kultúrnych pamiatok, aby
sme mohli pokraãovaÈ v záchrane Kostola sv. ·tefana
Uhorského.
Za va‰e pochopenie a príspevky vopred ìakujeme.

Za zdruÏenie ,,Záchrany kultúrnych pamiatok v Bernolákove
KEBISOVÁ EVA

tomto roku sme si pripomenuli 55. v˘roãie zaloÏenia MS
SâK v na‰ej obci. Pri tejto príleÏitosti by som chcela
naãrieÈ do obdobia histórie MS SâK, keì sa táto organizácia p˘‰ila dobre vy‰kolenou a vybavenou zdravotníckou
druÏinou âSâK. Je tomu 40 rokov, ão za mnou pri‰la pani
AlÏbeta Barusová a pozvala ma na ‰kolenie zdravotnej
druÏiny. Váhala som, nakoºko som mala malé dieÈa, chodila
som do zamestnania a ãakala ma práca v záhrade aj na poli.
Nakoniec som sa dala nahovoriÈ, lebo vedomosti z poskytovania prvej pomoci nie sú nikdy na ‰kodu. Pri‰la som do
kolektívu päÈdesiatníãok, ktoré sa mi vzhºadom na môj vek
(prepáãte, milé dámy) zdali star‰ie. Ich ãipernosÈ pri
nácviku tzv. poradovej prípravy (nástupy, vytváranie
rôznych útvarov, pochody, práca s nosidlami atì.) ma v‰ak
zahanbila. Najviac si spomínam na p. AlÏbetu Koníkovú, tri
panie Jaãové: Vilmu, Máriu a Júliu, p. Valériu Zemankovú,
Agne‰u Rozinajovú, AlÏbetu Barusovú, Júliu ·auerovú,
Máriu Matú‰kovú, Irenu âasnú, Máriu Ja‰kovú, Máriu
Procháckovú a Agne‰u Bártovú. Mnohé z nich uÏ nie sú
medzi nami. Predsedníãkou bola v tom ãase pani Irena
Cvoligová. Ona ma ako najmlad‰iu poverila funkciou

V

Z histórie MS SâK
v Bernolákove
veliteºky zdravotníckej druÏiny. DruÏina bola 23-ãlenná:
veliteºka, zástupkyÀa, hospodárka a 4 druÏstvá po 5 ãleniek.
Odbornú zdravotnícku prípravu nám zabezpeãovali obvodní lekári (MUDr. Genãíková, Vicianová, Gaburová, Halaj,
HorÀák, HrivÀáková, K. Barusová, Korec a Straka), obväzovú techniku zdravotné sestry: A. Kvaková_Kastlová, A.
Hozzánková a T. Fülöpová a poradovú prípravu ostr˘ vojak
mjr. Korbeº. Stretávali sme sa po veãeroch a v sobotné
dopoludnie po 2-3 hod. niekedy aÏ 8x do mesiaca od
januára do júna. ZúãastÀovali sme sa cviãení oddielov
lekárskej pomoci buì v rámci okresu, alebo na cviãeniach
CO v obci. âlenky druÏiny boli veºmi ‰ikovné a vedeli dobre
odovzdaÈ získané vedomosti. Dojem som kazila iba ja,
nakoºko môj slab˘ hlas a celkové vystupovanie vôbec
nezodpovedalo veliteºskému vojenskému ‰t˘lu. Z toho dôvodu som sa tejto funkcie vzdala a ìalej som sa druÏine venovala iba po organizaãnej stránke. Zabezpeãovala som
doplÀovanie ãleniek druÏiny, ich vybavenie, ‰kolenia a ‰koliteºov. Miesto veliteºky zaujala energická Eviãka
Trávniãková-Urbanová. Star‰í kolektív doplnili mlad‰ie
dievãatá a Ïeny ako M. Kandráãová, M. Vojnárová, H.
Koleniãová ml., M. La‰‰uová, M. Nagyová, D. Ligasová a M.
Srnková. V‰etky druÏinárky najviac zaujímala obväzová
technika, poskytovanie prvej pomoci, nácvik umelého
d˘chania a masáÏe srdca na resuscitaãnej „Anke“. Nebavili
ich nástupy, pochody, hlásenia. Dievãatá sa museli vedieÈ
dobre popasovaÈ s nosidlami, popruhmi, maskami, bra‰nami, dekami a pod. Uniformy v‰etk˘m svedãali a boli z kvalitn˘ch materiálov: ruÏové ko‰ele, kaki blúzy a nohavice,
hnedé baretky s odznakom âK a hnedé baganãe. Neskôr boli
uniformy modernej‰ie a e‰te slu‰ivej‰ie. V 90. tich rokoch
pri‰lo k zru‰eniu zdravotníckych druÏín, v‰etky uniformy a
vybavenie ZD bolo zo spolkov âK stiahnuté. DruÏiny
zanikli, vedomosti a pekné spomienky ostali.

V. Kováãová, ãlenka predsedníctva MS SâK
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Podujatia klubu dôchodcov
v II. polroku 2007
Pre‰li sme uÏ mnoho jarí a jesení,
ktoré sme napæÀali hodinami práce.
Boli to dlhé dni starostí a krátke, tak
veºmi krátke okamihy radosti.
V˘bor klubu dôchodcov sa snaÏí
roz‰íriÈ tieto okamihy radosti v Ïivote dôchodcov aj organizáciou,
alebo spoluprácou na organizácii
podujatí. V druhom polroku sme
pripravili niekoºko zaujímav˘ch
akcií.
I V mesiaci júli stretnutie jubilantov – ãlenov klubu dôchodcov,
ktorí jubileá slávili v I. polroku.
Pozvanie prijalo 2O jubilantov, pre
ktor˘ch predniesli pekn˘ kultúrny
program ãlenky ZPOZ a ZU·
.BlahoÏelali sme kvetom a pripravili sme obãerstvenie.
I Pri príleÏitosti Dní obce sme varili fazuºovú polievku s rezancami.
DruÏstvo tvorili ãlenky v˘boru
p. Guldanová, Nagyová a Hanicová. Pani Baìurová upiekla
v˘borné slané „osúchy“ so smotanou a kapustové koláãe.
Aj fazuºová polievka sa vydarila a
v‰etka sa predala.
I Plánovanú náv‰tevu kúpaliska
sme tento rok neuskutoãnili pre
nepriaznivé poãasie.
I V septembri sme organizovali
v˘let do Viedne. Prezreli sme si
nádherné kultúrne pamiatkyokrem in˘ch aj zámok Schonbrunn, jeho záhrady, Dóm Sv. ·tefana, obchodné centrum a iné.
Na autobus nám prispel pán starosta Ing. ª. Poór.
I V októbri bolo stretnutie jubilantov - ãlenov klubu dôchodcov, ktorí
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slávia jubileum v II. polroku. Pozvanie prijalo 34 jubilantov, viacerí
pri‰li v sprievode rodinn˘ch príslu‰níkov. V priestore jedálne
klubu sme sa cítili veºmi stiesnene,
preto budeme nútení takéto podujatia organizovaÈ v KD. Pozdravili
sme ich krásnymi ver‰ami v podaní
p. Vareãkovej, piesne zaspievali
p. J.Bo‰ková a p. T. Vareãková,
na flaute zahral Tomá‰ Kastl
s klavírnym sprievodom p. uã.
J. Bo‰kovej. ªudové piesne na akordeóne zahrala p. uã. Z. Marikoviãová, s ktorou sme si v‰etci
zaspievali. âlenky v˘boru pripravili
v˘borné obãerstvenie - napiekli
viac druhov pagáãikov, sendviãe
boli nielen krásne, ale aj veºmi
dobré. Perfektné zákusky napiekla
p. Vlasta Grofiãová. Podujatia sa
zúãastnila p. poslankyÀa B. Jurãová, ktorá oboznámila prítomn˘ch s najnov‰ím dianím v obci a
odpovedala na otázky. O vyjadrovanie vìaky zo strany prítomn˘ch nebola núdza.
I V novembri sme zabezpeãili
úãasÈ ãlenov na divadelnom predstavení Rado‰inského naivného
divadla „Sedem hlavn˘ch hriechov“. Záujem bol veºmi veºk˘,
bolo by moÏné zaplniÈ aj 3 autobusy. Za ochotu a ústretovosÈ pri
zabezpeãovaní autobusu ìakujeme
SPoP· v Bernolákove, menovite
p. riaditeºovi Ing. I. Faktorovi,
p. ing. R. Véghovej a p. V. Hanicovi.
I Spolupracovali sme so zväzom zdravotne postihnut˘ch
na organizovaní „DÀa úcty k
star‰ím“, kde sme zabezpeãili aj
zákusky.

I V mesiaci decembri pripravíme
vianoãné balíãky pre imobiln˘ch
ãlenov klubu dôchodcov.
âlenkou vedenia klubu dôchodcov som iba rok. Viac rokov sa
zúãastÀujem ich zasadnutí a veºmi
si váÏim
obetavú, nezi‰tnú,
nároãnú prácu, ktorú vykonávajú
bezplatne, ãasto zo svojich
prostriedkov. V mene v‰etk˘ch,
ktor˘m svojou prácou pomáhajú,
im vyslovujem vedeniu Klubu
veºké ëAKUJEM.
Za podporu a pomoc ìakujeme
p. starostovi Ing. ª. Poórovi, zástupcovi starostu JUDr. S. Beãicovi,
obecnému zastupiteºstvu, najmä p.
poslankyniam B. Jurãovej a H. âernayovej, pracovníãkam a vedúcemu kultúrneho domu p. Petrovi
Quardovi. Za kultúrne programy
ìakujeme ZPOZ-u, základnej
umeleckej ‰kole, hlavne p. uãiteºkám J. Bo‰kovej a Z. Marikoviãovej.
Za sponzorské príspevky patrí
vìaka p. starostovi, p. Jáno‰íkovej
z papierníctva, p. Unterlanderovej
z potravín, MUDr. F. Jurãovi,
p. D. Bo‰kovi a hydinárni PRO
OVO.

V‰etk˘m horeuveden˘m a
ãlenom klubu dôchodcov i na‰im
spoluobãanom Ïelám krásne preÏitie vianoãn˘ch sviatkov a veºa
úspechov v roku 2OO8.
Za vedenie klubu dôchodcov

T. Vareãková
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Oznamy

Organizácia
zdravotne postihnut˘ch

NÁDEJ
v Bernolákove
Napriek svojmu zdravotnému postihnutiu sa
neuzatvárame so svojimi chorobami doma, ale radi
sa stretávame na rôznych spoloãensk˘ch poduja
tiach. V na‰om príspevku Vás chceme oboznámiÈ
s aktivitami, ktoré sme uskutoãnili od zaãiatku
tohoroãného leta.
DÀa 16. júna sme usporiadali v kultúrnom dome
II. posedenie pri hudbe. Zúãastnili sa na Àom aj na‰i
priatelia z Dechtíc. Nálada bola veºmi dobrá, kaÏd˘
si zaspieval a zatancoval podºa svojej chute a
moÏnosti.
Od 13. do 20. augusta sa uskutoãnil dlho
pripravovan˘ t˘Ïdenn˘ rehabilitaãn˘ pobyt pre
na‰ich ãlenov v Turãianskych Tepliciach. Zúãastnilo
sa ho 21 na‰ich ãlenov. Lieãebn˘ pobyt bol úspe‰n˘.
V ãase od 8. do 14. 9. sme zorganizovali t˘Ïdenn˘ rekreaãn˘ pobyt v Hronci. Zúãastnilo sa ho 51
ãlenov a obãanov. Poãas pobytu sme robili rôzne
v˘lety, posedenia a boli sme aj na nákupoch
v Poºsku. Na spiatoãnej ceste domov sme mali vyhliadkovú plavbu loìou po Liptovskej Mare. Poãasie
nám slúÏilo, takÏe sme si pobyt uÏili.
Prvého októbra bola zorganizovaná prezentácia
pre firmu DV Koncert s hudobn˘m programom.
Zúãastnilo sa jej 23 ãlenov.
Pri spoloãenskom podujatí v rámci Mesiaca úcty
k star‰ím sme pomáhali s prípravn˘mi prácami a
poskytli sme finanãn˘ príspevok na zákusky.
Náv‰teva divadelného predstavenia v Trnave nám
z dôvodu ochorenia hercov nevy‰la. Náhradn˘ termín je 22. novembra.
Na koniec roka, 9. decembra, pripravujeme na‰e
tradiãné mikulá‰sko-vianoãné posedenie s darãekmi,
obãerstvením a tombolou.
Medzi na‰e pravidelné aktivity patrí meranie
cukru v krvi a krvného tlaku. Túto sluÏbu budeme
zabezpeãovaÈ aj v budúcom roku raz mesaãne preto
vám chceme oznámiÈ termíny konania. Sú to:
11. január, 15. február, 14. marec, 11. apríl, 9. máj,
13. jún, 11. júl, 15. august, 12. september,
10. október, 14. november a 12. december 2008.
Poplatok za meranie upravujeme na 30 Sk. V prípade
potreby merania cukru a tlaku mimo termínu volajte
a dohodnite si ãas u p. Ballayovej, ãíslo telefónu:
45 99 35 92 alebo 0903 61 33 56.
ANNA BALLAYOVÁ
predsedníãka OZP NÁDEJ

Klub bernolákovskych podnikateºov vás poz˘va na

3. reprezentačný ples
podnikateľov,
ktor˘ sa bude konaÈ
dÀa 12. januára 2008
v kultúrnom dome o 19.30 hod.
Do tanca a na poãúvanie bude hraÈ
hudobná skupina Spektrum.
3. reprezentaãn˘ ples bude poãas hlavného
veãerného programu moderovaÈ
profesionálny moderátor Richard Vrablec.
Vstupné je 700,- Sk.
V cene vstupného sú zabezpeãené:
teplé a studené jedlá podávané vo forme ‰védskych
stolov, fºa‰a vína pre dve osoby a slané peãivo.
Kultúrny program a polnoãná tombola budú
spestrením veãera.
Záujemcovia si môÏu rezervovaÈ a následne zakúpiÈ
vstupenky u Ing. Mateja Biskupiãa, prezidenta Klubu
bernolákovsk˘ch podnikateºov na ã. t. 0907 988940
alebo ãísle telefónu 02/45993920, 02/45993763.

V‰estrann˘ hudobník strednej generácie

LOJZO VOGEL

Srdeãne poz˘va
v‰etk˘ch
priaznivcov hudby
na

po dlhodobom pôsobení v zahraniãí
je opäÈ na Slovensku.
So svojou kapelou v roku 1968
slávnostne uviedol do prevádzky
KaviareÀ Park „Kaãabar“
v Bernolákove a veºa ìal‰ích
veãerov spríjemÀoval svojou
hudbou, posedenia
pre kamarátov,
známych
a cezpoºn˘ch
‰tamgastov.

Vianočný koncert
do Kaviarne Park dÀa 15. 12. 2007 t. j. v sobotu
o 19.00 hodine. Vstup voºn˘. Te‰íme sa na Va‰u úãasÈ.
Rezervácie na tel.ã. 0903 774 620
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Spoločenské rubrika september- november
Prišli na svet
Martin Trubaã / jún
Sean Marc Korba‰
Lorenna ·ipo‰ová
Matú‰ Szabó
Katarína Príkopská
Natalie Victoria
Horáková
VITAJTE MEDZI NAMI !

Svoje áno” si povedali
”
august - november

Martin Pavloviã a Jana Buzgoviãová
Ing. arch. Vojtech Vasaráb a Mgr. Denisa Kútyová
Libor Krupiãka a Monika Hrá‰ková
Pavol GaÏo a Daniela Toma‰koviãová
Milan Prok‰a a Mgr. Monika ·tálniková
Radoslav Stacho a Michaela Kováãová
Pavol Kic a Iveta Petrová
Daniel Kaba a Petra Mesíãková
Du‰an Báb a Monika Fuksová
Branislav Benãík a Marta Bartková
Vladimír Tureniã a Veronika Uhrová
Ing. Boris Káãer a Ing. ªubica Kováãová
MLADOMANÎELOM PRAJEME VEªA LÁSKY, ZDRAVIA,
·ËASTIA, SPOKOJNÉHO SPOLUNAÎÍVANIA.

V˘znamného Ïivotného
jubilea – 90 rokov
sa v októbri doÏil
ná‰ spoluobãan
pán

Karol Vaverka.

Starosta obce
a ãlenky zboru pre
obãianske záleÏitosti ho
nav‰tívili a osobne mu
zablahoÏelali.
Veºa zdravia a elánu do
ìal‰ích rokov Vám, mil˘
jubilant, prajeme aj touto
cestou.

Naši
jubilanti
SEPTEMBER
Rudolf ·paãek
Eva Bo‰ková
AlÏbeta HorÀáková
·tefan Filipoviã
Etela Tóthová
Jozef âík
Mária Takáãová
Franti‰ek Tóth
ªudovít Kováã
Zuzana Kalavská
FraÀo Beãár
OKTÓBER
Pavel Dulai
Emília Horváthová
Alica Satúryová
Terézia Srnová
AlÏbeta Leginská
Margita Kövesiová
Helena Benedeková
Anna ·imová

70
70
70
75
75
75
80
85

NOVEMBER
·tefan Nagy
Mária ·elestiaková
Emília Kocáková
Vlasta Omastová
Mária Bátorfiová

70
70
70
75
80

V·ETK¯M JUBILANTOM
SRDEâNE
BLAHOÎELÁME!

Odišli na večný
odpočinok
Margita Hanicová
Mária Hanúsková
Ondrej Koporec
Jozef Klima
Gabriel ·palek
Ondrej Jambrich
Gejza Hanus
Pavol Vetrík
Michal Mucha
Ladislav Raschmann
Alexander Takáã
âESË ICH PAMIATKE!
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70
70
70
75
75
75
80
80
80
85
85

91
78
77
71
68
68
63
59
57
56
54
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Oznamy / Inzercia C H O R V Á T S K O – V O D I C E
AUTOŠKOLA
Radovan Hanic

Apartmani – Ivan Leko
385 022/440 435
385 035/255 105
e-mail: danijel.leko@sb.htnet.hr
Tel.:

LENKU
DOVO
A
N
A
K
PONU ROKU 2008
V

Vodičský kurz
skupiny A a B

Vo vile sa nachádzajú na 1. posch. a 2. posch.
3 dvojposteľové izby + kuchyňa a kúpeľňa
– ideálne pre rodiny s deťmi.

Mestské kultúrne stredisko
Nám. 1. mája 2, Senec
Tel.:

0905 277 140
0911 277 140

Termíny:
od 10. 6. do 1. 7. (4 osoby) 40 Euro/deň, (5 až 6 osôb) 50 Euro/deň
od 1. 7. do 25. 8. (4 osoby) 50 Euro/deň, (5 až 6 osôb) 60/Euro/deň
od 25. 8. do konca sezóny (4 osoby) 40 Euro/deň, (5 až 6 osôb) 50 Euro/deň

DETSKÉ
CENTRUM
PREDŠKOLÁČIK
SÚKROMNÁ MATERSKÁ ·KOLA
PRE DETI OD 2 DO 6 ROKOV
V BRATISLAVE - VAJNOROCH
KAPACITA: 2 TRIEDY PO 7 DETÍ
AJ OBâASNÁ STAROSTLIVOSË
TELEFÓN:

0905 312 280

WWW.PREDSKOLACIK.SK

SUNTARA

S.R.O.

TRNAVSKÁ 110, BERNOLÁKOVO
MÁ VOªNÚ KAPACITU NA
-

vedenie podvojného úãtovníctva
spracovanie miezd
spracovanie daÀov˘ch priznaní (DPH,daÀ z nehnuteºnosti)
vypracovanie intern˘ch smerníc
podnikateºské a ekonomické poradenstvo
vypracovanie podnikateºsk˘ch plánov
Tel.: 0905 889 187, 0907 988 940
e-mail: suntara@computel.sk

Chcete
kúpiÈ, predaÈ alebo prenajaÈ
Va‰u nehnuteºnosÈ?
Bratislava + okr. Senec

Hľadáme tanečného partnera
- začiatočníka
pre latinskoamerické
a štandardné tance.
vek: 10-12 rokov.
tel.: 0911 881 118

·tefánia SLOVÁKOVÁ, realitn˘ maklér
Mobil: 0903/240 775
Kladnianska 29
821 05 Bratislava
E-mail: slovakova@columba.sk
www.columba.sk
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Pripravujeme

Spomienka na Zdenku
Belasé oãi, láskavosÈou prísne,
pred rokom
zatvorili sa ako okná v predmestí.
Odi‰la a rukou nezak˘vala nám,
rukou, ktorou pomáhala,
keì padali sme na scestí.
DÀa 23. 10. 2007 uplynul rok, ão
nás navÏdy opustila na‰a drahá pani
uãiteºka, kolegyÀa, priateºka a ‰éfredaktorka ãasopisu Bernolák

Mgr. Zdenka âaãaná

ËaÏká choroba vyhasila Ïivot, ktor˘
Zdenka Ïila nie pre seba, ale hlavne
pre in˘ch.
SnaÏila sa obohacovaÈ Ïivot okolo
seba porozumením, starostlivosÈou a
dobr˘m slovom.V kontaktoch so svojím okolím vÏdy u nej zvíÈazil úsmev,
dobrota a láskavosÈ. Cel˘m svojim
bytím rozdávala okolo seba múdrosÈ,
pravdu, krásu a porozumenie.

Adventn˘ hudobn˘ bazár
V nedeºu 16. 12. v kultúrnom dome budú maÈ obãania Bernolákova i okolia moÏnosÈ zaÏiÈ krásnu atmosféru mal˘ch predvianoãn˘ch trhov so Ïivou
hudbou a drobn˘mi vianoãn˘mi predmetmi i cukrovinkami.
Od 17. hodiny bude v kultúrnom dome vystaven˘ a na predaj urãen˘ typicky vianoãn˘ sortiment, ozdoby na stromãek, svieãky, knihy, budete môcÈ
ochutnaÈ i zakúpiÈ si domáce vianoãné peãivo od ‰ikovn˘ch bernolákovsk˘ch
gazdiniek. Poãas trvania akcie si náv‰tevníci budú môcÈ vypoãuÈ koncert
vynikajúceho hudobného zoskupenia KELTIEG, hrajúceho krásne staré keltské,
írske, bretónske piesne a tance. V tomto Ïánri skupina patrí medzi európsku
‰piãku. V Bernolákove vystúpi s medzinárodn˘m obsadením, Ciaran Ferrie –
Írsko, Rene Staron – âesko, Marek Poledna – âesko a Roman Kozák –
Slovensko. Niekoºko vianoãn˘ch piesní zahrajú a zaspievajú Ïiaci miestnej
ZU· a vokálnej skupiny Vox rose. Bude sa predávaÈ aj varené víno. V‰etci, ktorí
majú záujem prenajaÈ si za 1,-Sk predajn˘ stôl a ponúkajú sortiment
vianoãného charakteru, nech po‰lú svoju záväznú prihlá‰ku aj s popisom
ponúkan˘ch vianoãn˘ch tovarov do 12.12. na adresu kultura@bernolakovo.sk,
prípadne osobne v kultúrnom dome. Info aj na t.ã. 45993922. PrihlásiÈ sa
môÏe kaÏd˘ amatérsky alebo profesionálny umelec ãi pekár. Poãet predajn˘ch
stolov je obmedzen˘ kapacitou a sortimentom. Náv‰tevníci budú maÈ vstup
zdarma.
P. Q.

Pote‰te svojich najbliÏ‰ích na
Vianoce hodnotn˘m darãekom!
Obecná kniÏnica vám po prv˘krát v predvianoãnom období
ponúka moÏnosÈ kúpy nov˘ch kníh vo svojich priestoroch.

V ãase od 10. decembra do 15. decembra 2007,
denne od 10.00 do 18.00 h si môÏete prísÈ vybraÈ peknú

Spomíname na Àu s láskou a úctou.

knihu /za cenu ako v kníhkupectve/ - náuãnú literatúru,
beletriu, knihy pre deti.

Redakãná rada

Predaj kníh bude pokraãovaÈ v nedeºu – 16. decembra v kultúrnom dome o 17.00 h poãas Adventného
bazáru.

Redakčná rada informuje

Oznamujeme
ãitateºom,
Ïe kniÏnica
bude
v ãase od
21. 12. 2007
do 4. 1. 2008
zatvorená

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

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

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