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RoČník XIV.

Keď zasvieti
vianočná hviezdička,
doprajme si trochu pokoja. Končí rok a
mnohí ho nesporne označia za ďalší
náročný, ktorý si vyžiadal kopu síl a
odriekania. Naháňali sme sa dennodenne, aby sme stihli to či ono a toto
úsilie všetko stíhať nás často zhltlo tak,
že stíhanie zabezpečenia hmotných
statkov predčilo stíhanie najkrajších ľudských hodnôt. Vďaka tomu úsiliu sa
ocitáme pri štedrovečernom stole, ktorý
praská pod naloženými dobrotami a pod
stromčekom pre kopu darčekov nie je už
miesto. Je tam aj šťastie, láska a porozumenie? Možno práve tieto darčeky by
sme veľmi chceli. Žiaľ, za hmotné statky
sa nedajú vymeniť.
Sadáme si k štedrovečernému stolu niekde o jedného viac, inde
o jedného menej,
niekde nás je veľa,
inde je človek sám.
Pozerajúc za odchádzajúcim rokom neraz
s ľútosťou a so slzami
v očiach smútime, že
sme nestihli s láskou
pobudnúť s blízkym
človekom, ktorý nás
navždy opustil. Ľutujeme, že sme za dobrý
skutok láskyplne nepohladili dieťa a ono
sa nám odcudzuje, že
sme za porozumenie
partnera s láskou nepoďakovali a vzťah
nám zovšednieva, že
sme nad dobrou su-

sedskou radou len v rýchlosti mávli
rukou a už sa nám sused neprihovára.
Zastavme sa. Zrejme v živote nestíhame
to najpodstatnejšie - žiť s ľuďmi. Vianočný čas je výzvou v pokoji sa zamyslieť
a napraviť, ak sa ešte dá, naše chyby a
nedostatky v stíhaní odovzdania najkrajších ľudských hodnôt - lásky, pomoci a
porozumenia. Pri spomínaných celoročných naháňačkách sme si možno
nevšimli, že je naozaj veľa ľudí, ktorí na
to čakajú. Napríklad množstvo malých
ľudkov v našom bernolákovskom detskom domove, či starší spoluobčania,
ktorí na starosť zostali sami.

Príjemné Vianoce,
veselé a šťastné,
aby ste prežili
len chvíle krásne.
Najkrajšie darčeky
sú ukryté v nás.
Skúste si ich na
Vianoce priať,
iste ich prinesie ten,
kto vás má rád.
Redakcia

pár dní sú Vianoce a následne aj
koniec roka. Každý rok je to niečo
tak trochu mimoriadne. Všetci, aj
keď, samozrejme každý podľa svojich predstáv, tradícií, zvykov a možností tieto
pravidelne sa opakujúce udalosti vnímajú
a oslavujú. Lúčime sa s rokom 2008, ktorý
v živote obyvateľov Bernolákova možno
nebol z hľadiska spoločenského extra výnimočný, no napriek tomu nebol nudný.
Tento rok sa síce nekonali žiadne
voľby ani nijaké iné mimoriadne
dejinné udalosti, no zato sme tu
zažili niekoľko dosť vážnych, ba
až tragických nehôd, čo je
možno aj tak trochu
výsledkom zhusťujúcej
sa premávky v obci a
tiež nedisciplinovanosti jej účastníkov. V lete nás
postihla víchrica,
počas ktorej lietalo
všeličo vrátane
nejakých striech, no
hlavne množstvo
konárov, ktoré narobili
rozsiahle škody. Väčšia časť obyvateľov
obce si mohla odskúšať počas dvoch dní,
ako sú závislí od výdobytku civilizácie, elektriny. V tomto roku nás, bohužiaľ, opustili
aj niektoré všeobecne známe osoby, či už
bývalý starosta Alexander Švarda alebo
dlhoročný poslanec Marcel Zemánek. Za
zmienku stojí aj väčšie bezpečie v uliciach
obce. Od mája pôsobí v Bernolákove obecná polícia. Do kultúrneho povedomia obyvateľov sa mimoriadne úspešne zapísal
prvý autorský muzikál Malý princ, ktorý
vznikol na pôde nášho ,,kulturáku,, ale aj

prvý ročník festivalu folk & country hudby
,,Čeklíske echo,,.
Rok 2008 sa niesol aj v znamení významných celospoločenských udalostí.
Najvýznamnejšou udalosťou, ktorá sa s príchodom nastávajúceho roka dostáva do
absolútneho popredia, je niečo, čo sa dotýka všetkých obyvateľov Slovenska bez výnimky. Lúčime sa so slovenskou korunou.
Nie je to maličkosť a tiež nie každý je

úvodníK

O

väčšine z nás zdalo, že tých koruniek je
stále akosi málo. Tváre na väčšine
bankoviek sme poznali či už z literatúry
alebo iných zdrojov. O pár dní sa
definitívne rozlúčime s týmito dôverne
známymi tvárami a začneme používať
bankovky pre nás nezvyklé a výtvarne
absolútne odlišné. To však asi nebude
najväčším úskalím nastávajúcej zmeny.
Možno bude pre nás nezvyklé, že čísla na
našich výplatných páskach,
výpisoch z účtov či dôchodkových
výmeroch budú asi o niekoľko
cifier kratšie a naopak sumy
v obchodoch opticky lákavejšie.
Asi budeme pár dní či týždňov po
tejto historickej zmene, podobne
ako iné národy Európy, ktoré
zažili prechod na euro, mierne dezorientovaní. Možno urobíme niekoľkokrát hlúposť
pri prehodnocovaní ceny tovaru. Nakoniec
potvrdili to aj v iných krajinách, napríklad
v Taliansku, kde prechod z obrovských,
často státisícových čísiel na až komicky
nízke čísla na cenovkách lákali k neuváženým obchodom. No určite si tak ako
Taliani a drvivá väčšina Európanov
zvykneme. Každopádne nemal by to byť až
taký šok, veď určite neexistuje
v Bernolákove ani inde na Slovensku
dospelý občan, ktorý by nemal dostatok
informácií o príchode eura na Slovensko.
Čo nám nová mena prinesie, nechám na
posúdenie odborníkom. Určite však
u väčšiny najmä starších občanov
Bernolákova a celého Slovenska ešte dlho
bude v hlavách znieť nostalgické slovo
,,koruna,,. Tak zbohom koruna a vitaj euro.

Zbohom koruna,
vitaj euro!
s touto udalosťou zmierený. Veď
90 rokov sme boli zvyknutí hovoriť,
rátať a myslieť v korunových hodnotách, či už to boli koruny
československé alebo posledných
14 rokov slovenské, boli to naše
koruny. Už len to samotné slovo
koruna znie tak akosi historizujúco,
hrdo. Mimochodom ak by niekomu bolo
mimoriadne clivo za korunou, môže zobrať
pár stoviek euro a vybrať sa do Švédska.
Tam sa ešte s korunou ako platidlom určite
stretne. Občas sme, najmä kedysi dávnejšie, poškuľovali po markách, šilingoch či
dolárikoch, no pre život sme jednoducho
potrebovali naše staré dobré koruny.
Do peňaženky sme vkladali dôverne známe
mince či bankovky a príliš sme sa nezamýšľali nad ich výtvarnou stránkou, skôr
nad ich množstvom. Pritom niektoré
bankovky, ale aj mince boli a sú skutočne
vydarenými výtvarnými dielami. Asi sa

informácie obecného úradu

Oznamujeme záujemcom, ktorí by si radi zakúpili nový
nástenný kalendár Bernolákovo 2009, že si ho môžu
kúpiť na obecnom úrade v cene 2 €. Cena pre dôchodcov
je 1 €. Kalendár je vydávaný pri príležitosti 800 rokov
prvej písomnej zmienky o Bernolákove.
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Platobný terminál
na obecnom úrade
Vzhľadom na čoraz väčší záujem o bezhotovostné platby sme v rámci zlepšenia služieb
pre občanov a stránky zabezpečili „Platobný terminál“, ktorý bude umiestnený v pokladni a od
januára 2009 bude k dispozícii. Týmto sa umožní
občanom a všetkým stránkam vykonávať všetky
platby na obecnom úrade bezhotovostne.
Veríme , že hlavne v období prechodu na euro,
ale nielen vtedy, bude táto možnosť vítaná
a využívaná.
-stV parku pri obecnom úrade sa 5. decembra
za účasti Mikuláša a množstva detí všetkých
vekových kategórií, ale i dospelých rozsvietil
obecný vianočný stromček –Vianočník VIII.
Za tohtoročného Vianočníka srdečne ďakujeme
p. Márii Frindrichovej z Hviezdoslavovej ulice.
Obecný úrad v Bernolákove oznamuje, že
dňa 2.1.2009 bude z technických príčin
z a t v o r e n ý.

Informácia
zozasadnutí
obecného
zastupiteľstva

Info odpady
Vývoz komunálneho odpadu
počas vianočných sviatkov

Na11.mimoriadnom
zasadnutí
dňa12.8.2008OZschválilo:
- Všeobecne záväzné nariadenie
obce Bernolákovo č. 5/2008,
ktorým sa stanovuje spôsob prijímania detí do materskej školy,
určuje výška a spôsob úhrady
príspevkov na čiastočnú úhradu
nákladov v materskej škole, základnej škole a základnej umeleckej
škole;
- prijatie daru pozemkov pod komunikáciami na uliciach Dunajská a
Riečna v kat. území Bernolákovo;
- prijatie daru, odkúpenie
pozemkov a zámenu pozemkov
pod komunikáciami pre účely
vybudovania kanalizácie v obci
Bernolákovo.
na12.zasadnutídňa
21.10.2008OZschválilo:
- zmenu rozpočtu obce Bernolákovo
na rok 2008: príjmy 76,072 tis. Sk
a výdavky 76,072 tis. Sk;
- návrh zadania pre spracovanie
„Urbanistickej štúdie obytnej zóny
Chalupkova I ;
- Všeobecné záväzné nariadenie
obce Bernolákovo č. 7/2008
o pomenovaní nových ulíc
v Bernolákove: Lipová, Dubová,
Buková, Jelšová, Agátová
a Okružná;
- územný plán obce Bernolákovo –
zmena č. 1/2008;
- vyhodnotenie stanovísk a
pripomienok uplatnených pri prerokovaní ÚPN obce Bernolákovo –
zmena 1/2008;
- VZN č. 6/2008 obce Bernolákovo
zo dňa 21.10.2008, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie ÚPN obce
Bernolákovo – zmena č. 1/2008
s účinnosťou od 4. 11. 2008.
OZzobralonavedomie:
- správu o výsledkoch kontroly vykonanej hlavnou kontrolórkou obce
za rok 2008;
- informáciu o vyhlásení archeologického náleziska – hrad Bernolákovo za národnú kultúrnu pamiatku;
- informáciu o protipovodňovej
ochrane obce – úprava koryta Čierna voda;
- informáciu o výstavbe kanalizácie
v obci Bernolákovo.
- JH-

25.12. /štvrtok/ sa vývoz presúva na
27.12. /sobota/
29.12. /pondelok/ sa nemení
1. 1. /štvrtok/ sa vývoz presúva na
3. 1. /sobota/

Harmonogram vývozu plastových
fliaš, ostatných určených plastov
a papiera na rok 2009
12. 1. pondelok
2. 2. pondelok
2. 3. pondelok 16.3. pondelok
6. 4. pondelok 20.4. pondelok
4. 5. pondelok 18.5. pondelok
1. 6. pondelok 15.6. pondelok
6. 7. pondelok 20.7. pondelok
3. 8. pondelok 17.8. pondelok
7. 9. pondelok 21.9. pondelok
5. 10. pondelok 19.10. pondelok
2. 11. pondelok 23.11. pondelok
7. 12. pondelok 21.12. pondelok

Nálepky na smetné nádoby
na rok 2009 sa budú predávať od
19. 1. do 6. 2. 2009
Pondelok 8.00-12.00
13.00-18.00
Streda 8.00-12.00
13.00-16.00
Štvrtok 8.00-12.00
13.00-16.00
Piatok
8.00-12.00
13.00-15.00
na prízemí obecného úradu.
Nádoby, ktoré po tomto termíne nebudú
označené novými nálepkami na rok 2009,
nebudú vyvezené. Nálepky za rok 2008
sú platné až do 6. 2. 2009.

Nálepky na smetné nádoby
na rok 2009 sa budú predávať
nasledovne:

Miestnedaneodroku2009
Od roku 2009 budú daňovníci platiť miestne
dane, ako už viete, v eurách.
Obec Bernolákovo pripravila nové všeobecne
záväzné nariadenia o dani z nehnuteľností
a ostatných miestnych daniach. Výška daní
ostáva na úrovni roku 2008, prepočítaná
na eurá so zaokrúhlením. Daňové nedoplatky z minulých rokov sa od roku 2009
budú hradiť v eurách kurzovým prepočtom
(30,1260 Sk = 1 euro).
Miestnu daň za psa na rok 2009 sú daňovníci povinní uhradiť do 31. januára roku 2009,
pri ostatných miestnych daniach bude splatnosť vyznačená na platobných výmeroch.
odd. daní a poplatkov

HradBernolákovo
-národnákultúrnapamiatka
Na základe rozhodnutia Ministerstva kultúry
SR číslo MK 782/2008-51/4521 zo dňa
31. 3. 2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť
dňa 20. 6. 2008, bola do registra nehnuteľných kultúrnych pamiatok Ústredného zoznamu pamiatkového fondu zapísaná nehnuteľná kultúrna pamiatka pod názvom:
Archeologickénálezisko-hrad
Bernolákovo. Toto archeologické nálezisko
predstavuje ruiny stredovekého hradu Čeklís,
ktorý vznikol ako strážny a mýtny objekt na
ceste medzi Bratislavou a Šintavou pravdepodobne na konci 13. storočia. Objekt hradu
je situovaný na terasovitej vyvýšenine medzi
Kostolom sv. Štefana a Záhradnou ulicou.
Zvyšky jeho múrov sú okrem čiastočne
zachovaných konštrukcií nad zemou. Archeologická lokalita s hradom zaniknutým v období medzi 15. až 17. storočím nebola zatiaľ
skúmaná. Je potenciálnym náleziskom kultúrnych vrstiev vzťahujúcich sa k osídleniu a vývoju tejto lokality, ako aj jedinečným dokladom o vývoji stredovekej hradnej architektúry.

FyZICKé OsOBy

OcÚ

1-týždňový vývoz /52 vývozov za rok/
43 €
110 l nádoba
2-týždňovývývoz/26 vývozov za rok/
€
23€
110 l nádoba
2xzatýždeň/104 vývozov za rok/
€
80€
110 l nádoba
1-týždňovývývoz/52 vývozov za rok/
€ 1100 l nádoba
395€
Individuálnarekreáciaprezáhrady
achatky
/26 vývozov za rok/
€
110 l nádoba
13€
PRáVNICKéOsOBy,
FyZICKéOsOBy–PODNIKATElIA

Vianočnáakcia
vobecnejknižnici
V súvislosti s príchodom Vianoc a konca
roka pripomíname, že niektorí čitatelia
zabudli vrátiť dlhodobo zapožičané knižky do
obecnej knižnice. Pri tejto príležitosti sa pracovníčky knižnice rozhodli udeliť do konca
roka amnestiu pre týchto zábudlivcov.
V prípade, že zapožičané knižky do 31. 1.
2009 vrátia, bude im odpustená pokuta
100,- Sk, resp. 3,32 €.

Oznamobecnejknižnice
1-týždňovývývoz/52 vývozov za rok/
€
65€
110 l nádoba
1-týždňovývývoz/52 vývozov za rok/
€
1100 l nádoba
581€

Oznamujemečitateľom,
žeknižnicabudevčase
od22.12.2008do2.1.2009
zatvorená.

ŽP OcÚ, Bernolákovo
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Revitalizácia
Čiernejvody
Pred rokom o takomto čase sme v časopise
Bernolák informovali občanov o úspešnom zrealizovaní ďalšej etapy revitalizácie potoka Čierna
voda. To, aký mala vplyv táto revitalizácia
konkrétne na lokalitu Žabák a susedný pozemok
urbariátu /koniec Mostovej ulice/, dnes môžu
hodnotiť sami občania. Obrovský rozdiel si
všimnú hlavne tí, ktorí tieto lokality poznali
predtým ako zarastené nepriechodné smetisko
a neudržiavanú náletmi husto prerastenú
plochu s chorými a suchými stromami.
Dnes je tu vychádzková oddychová zóna vhodná pre všetky vekové kategórie s lavičkami a detskými preliezkami. Mimochodom, práve tieto
preliezky sú výtvorom šikovných rúk nášho spoluobčana p. Gašpara z Obilnej ulice. Úprava tejto
zóny však ešte zďaleka nie je dokončená.
V budúcom roku plánujeme zrealizovať ďalšiu
dosadbu a ďalšie kultivačné úpravy s osadením
parkových doplnkov tak na Žabáku, ako aj na
pozemku urbariátu, aby tak vznikol viactvárny
komplexný priestor na rôzne aktivity.
Rekultivácia Čiernej vody pokračovala
úspešne aj v tomto roku vďaka získaniu dotácie
z Environmentálneho fondu. Realizovala sa
úprava toku od zastavanej časti Potočnej ulice
v dĺžke cca 2 km v smere na Novú Dedinku.
V týchto miestach bol prietok potoka veľmi
obmedzený, nakoľko koryto bolo mimoriadne zanesené
rôznymi drevinami a konármi padnutými do toku, ktoré
spomaľovali prúdenie vody a vytvárali tak vhodné podmienky pre vznik hrubej vrstvy sedimentov a biomasy
s následnými hnilobnými procesmi.
Odstránením chorých a suchých stromov z brehových
porastov, padnutých stromov, konárov, prehnitých a
suchých koreňov, bagrovaním koryta, odstránením sedimentov a biomasy a následným uvoľnením spodných vôd,
prehĺbením dna na hĺbku cca 2 m, svahovaním a úpravou
brehov – tieto práce úspešne zrealizovala firma Nautilus
s.r.o. Bratislava - sa vytvoril ďalší upravený úsek potoka.

Žabák pred revitalizáciou.

Žabák po revitalizácii.
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Čierna voda pred
revitalizáciou...

... a po revitalizácii.

Naším cieľom je dosiahnuť úpravu potoka až po kataster
Novej Dedinky. Okrem ozdravného procesu toku s pozitívnym vplyvom na rozvoj fytocenóz a na ne viazaných
zoocenóz vzniká zaujímavá možnosť splavovania Čiernej
vody až do Novej Dedinky, čo určite na vlastnej koži
vyskúšajú naši vodáci. Budúci rok sa vedenie obce totiž
opäť vynasnaží získať dotácie na pokračovanie ďalších
úprav Čiernej vody. Na záver opäť možno tento úsek len
odporúčať zdatnejším chodcom na nedeľnú prechádzku.
Malá rada – počkajte si, až udrú prvé mrazíky, aby sa
upravený terén pri vode spevnil.
ŽP OcÚ

Budeme
budovať
zeurofondov?
Kanalizácia
Pravidelne sme vás informovali na stránkach
časopisu o výstavbe hlavného výtlačného potrubia na
Trnavskej ulici, ktoré sa realizovalo v priebehu rokov
2007 a 2008. V súčasnosti je výstavba ukončená,
čaká sa na kolaudáciu a spustenie do prevádzky.
Následne sa v roku 2009 bude realizovať sfunkčnenie kanalizácie na Hlavnej ulici, Potočnej a Poľovníckej ulici.
Na základe horeuvedených skutočností obec
Bernolákovo v tomto roku pripravila projekt a
zabezpečila vodoprávne rozhodnutie na realizáciu
kanalizácie v značnej časti obce, ktorá doteraz nebola odkanalizovaná, a to v celkovej dĺžke cca 10 km.
S týmto projektom sa uchádzame o dotáciu na NFP
z prostriedkov EU. Projekt a podaná žiadosť rieši
okrem hlavného kanalizačného vedenia aj prípojky
k jednotlivým domom. Žiadosť bola podaná 14. októbra 2008. V súčasnosti čakáme na vyhodnotenie
a v priebehu januára 2009 dostaneme rozhodnutie
o chválení či neschválení žiadosti. V prípade schválenia príspevku bude potrebné vybrať dodávateľa
a následný začiatok realizácie sa predpokladá
v druhej polovici roku 2009.
V súvislosti s prípravou projektu bolo nevyhnutné
splniť množstvo zadaných kritérií, kde okrem samotného technického riešenia je potrebné dokladovať
majetkoprávne vysporiadanie pozemkov, na ktorých
sa má kanalizácia realizovať. Toto bolo značne
náročné. Vo veľkej miere sme sa stretli s pochopením
a podarilo sa nám vysporiadať niektoré problematické úseky, ktoré boli vo vlastníctve súkromných osôb.
Ale z dôvodu nedohody s niektorými vlastníkmi sme
museli vypustiť zo žiadosti niektoré časti komunikácií,
na ktoré bol technický projekt pripravený.

CyklochodníkBernolákovo–
IvankapriDunaji
Obec na základe vypísanej výzvy MV SR na
podanie žiadostí o NFP v spolupráci s obcou Ivanka
pri Dunaji pripravila projekt na cyklochodník, ktorého
trasa povedie od ŠA Jána Popluhára, cez Hlbokú a
Trnavskú ulicu smerom na Ivanku pri Dunaji, kde sa
končí pri Železničnej ulici. Cyklochodník bude
budovaný v celkovej dĺžke 3,1 km v šírke 2,5 m. Jeho
realizáciou by sa mala dosiahnuť väčšia bezpečnosť
cyklistov i chodcov pohybujúcich sa na uvedených
úsekoch. Žiadosť o NFP bola podaná 15. októbra
2008 a v prípade schválenia príspevku je reálny
predpoklad pre začiatok výstavby v prvej polovici
roku 2009.
Ľubomír Poór, starosta obce

Útoksosekerou
Pribežnejhliadkovejčinnostivobcidňa28.11.2008
vovečernýchhodináchna
Záhradnejul.podnapitýmuž
hádzalnavozidloObecnej
polícieBernolákovoidúcepo
tejtoulicikamene.Keďsa
hliadkasnažiladopátrať
dôvodutohtočinu,muž
/Ondrejl./vytiaholsekeru
aajpopredchádzajúcom
varovnomvýstreledo
vzduchuzaútočilnapríslušníkaObecnejpolície
Bernolákovoaspôsobilmu
zranenierukysdobouliečeniacca1mesiac.Druhýpríslušník,abyzabránilďalšiemu

zchodníkasneh,aleajlístie
ainénečistoty,ktoréby
mohlisťažiťichpriechodnosť.Takistojekaždýpovinnýočistiťajcestu,pokiaľju
znečistil.Vminulostisariešili
takétopriestupkyajvblokovomkonaní.

Euroastaríobčania
Vážení občania, obecná polícia
vás chce upozorniť aj na možné
podvody pri prechode na novú
menu od 1. 1. 2009. Na Slovensku sa šíria prípady, kedy „tiež
občania“ skúšajú vymámiť od
starších ľudí informácie o stave
ich finančnej hotovosti, ktorú
držia doma. Pri tejto činnosti sa
preukazujú rôznymi falošnými
preukazmi a využívajú dôveru
občanov. Vážení
občania, nikomu nie ste povinní
hlásiť stav vašich úspor a nikto to
nemôže ani od vás požadovať.
Buďte, prosím, obozretní a v prípade, že takéto niečo zistíte,
informujte príslušníkov Obecnej
polície Bernolákovo na tel. čísle
0918 88 22 22.

§Podlupou§
útokunazranenéhopríslušníka,použilslužobnúzbraňa
zasiaholútočníkadospodnej
častinohy.Následne
útočníkoviajpríslušníkovi
obecnejpolíciebolaposkytnutáprvápomocaboliprivolanéhliadkyPolicajného
zboruavozidláRýchlej
zdravotnejpomoci.
Celázáležitosťjevštádiu
vyšetrovania.

Čistotaaporiadok
Obecná polícia Bernolákovo
informuje občanov, že v zmysle
platných VZN je každý občan / aj
stavebník/ povinný pred zabratím
verejného priestranstva vyžiadať
si súhlas obce. Po zabratí verejného priestranstva musí zabezpečiť materiál tak, aby neznečisťoval verejné priestranstvo,
sypký materiál je povinný zabezpečiť proti odplaveniu, odviatiu
a pod. Po odstránení materiálu
z verejného priestranstva je
občan povinný uviesť toto priestranstvo do stavu zodpovedajúcemu pred zabratím.
Obecnápolícia
Bernolákovoupozorňuje
občanovnapovinnosťčisteniachodníkovnapriľahlom
chodníku.Toznamená,že
každýjepovinnýpredsvojou
nehnuteľnosťouodpratať

Okrsky
Od18.11.2008smezaviedli
okrskovýsystém.Toznamená,žejednotlivéčasti
obcemánastarostijeden
príslušníkObecnejpolície
Bernolákovo.Tenzodpovedá
začistotuaporiadokvdanej
lokalite.Aždoterazboloasi
samozrejmé,že„nepotrebujemenazabratieverejného
priestranstvasúhlasobce“,
atedasmehozabraliajbez
patričnéhopovolenia.Rôzny
stavebnýmateriálbolvoľne
zloženýnaverejnépriestranstvoato,čoužnebolo
potrebné,zostalonaverejnompriestranstve.Dnessú
tokôpkyzarastenéburinou,
ktoré„krášlia“Bernolákovo.
Našipríslušnícisabudúvo
svojichpridelenýchokrskoch
venovaťajtýmtokôpkam.Vo
vlastnomzáujmesipredsvojounehnuteľnosťou
odstráňtetietomateriály.
Robert Široký
náčelník OcP
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Váženíčitatelia,
vminulomčíslesmeuverejnili
článokp.V.Biskupičovejpod
názvomVríšidivov.Keďžečlánok
vyvolalzostranyniektorých
čitateľovbúrlivéreakcie,
Redakčnáradavydávastanovisko
kuvedenejproblematike!
ČasopisBernolákjepovinnýpublikovaťajpríspevky,ktoréslušným
ainteligentnýmspôsobom
poukazujúajnaneduhy.Redakčná
radasajednomyseľnezhodla,že
príspevokjevmedziachslušnosti,
nikohokonkrétnehoneurážaajev
rámcidemokracieabsolútnerelevantný.Podotýkame,žeredakčná
radasasožiadnympríspevkom
akéhokoľvekcharakterunemusí
stotožňovať,avšakpríspevky
slušné,bezinvektívnakonkrétne
osobyčispoločnosťmáprávo
uverejniť.
Vzhľadomnatotiežuverejňujemevýberzreakciínačlánok
„Vríšidivov“.
Výňatok z reakcie p. Ivana Bajera
Patrím medzi tých, ktorí sa do
Bernolákova prisťahovali pred necelými piatimi rokmi. Napriek tomu, že
nepatrím k "starousadlíkom", nemám
so susedmi (ani so "starousadlíkmi" ani
s "prisťahovalcami") problémy, ktoré sa
v tomto „novousadlíkov" dehonestujúcom úvodníku popisovali. Myslím si
totiž, že spolunažívanie v akejkoľvek
obci nie je otázkou toho, či je niekto
„prisťahovalec" alebo „starousadlík"
ale otázkou konkrétnych medziľudských vzťahov. Neoficiálne si dovolím
odhadnúť, že tu žije aspoň 7.000 obyvateľov a po rozpredaní pozemkov
v južnej časti obce a rozvoji územia
medzi starou Seneckou a diaľnicou
počet obyvateľov hravo presiahne
10.000. Rozvoj, ktorý je dôsledkom
blízkosti hlavného mesta, ale aj dôsledkom toho, že "starousadlíci" rozpredali
pôdu po svojich predkoch a umožnili
tak rozvoj obce. A toto by som
zdôraznil. Keď niekto rozpredá pôdu a
bez práce a vlastného úsilia mu doba
a socio-ekonomické prostredie umožnia zo dňa na deň zbohatnúť v takej
miere, akoby si on sám v živote ani len
vo sne nepredstavil, tak potom "starousadlík" musí počítať s tým, že ten, kto
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za nekresťanské sumy túto pôdu od
neho kúpil, si tu prinesie svoje zvyky
a svoje nároky. Keď sa to niekomu
nepáči a nedokáže sa s týmito sociologickými zmenami vyrovnať, má hneď
dve možnosti: nepredať pôdu po predkoch aj za nekresťansky vysoké sumy
(takýto postoj by však museli zaujať
všetci vlastníci), alebo predať a kúpiť
si niekoľkonásobne väčšiu usadlosť za
rovnaké peniaze niekoľkonásobne
ďalej od hlavného mesta s tuctom
kohútov, ošípaných a iných
hospodárskych zvieratiek a svorkou
neustále brechajúcich psov.
Pri dnešných cenách pôdy v okolí
hlavného mesta mu ešte ostane dostatok zdrojov, aby si užil dôchodok v skutočne vidieckom prostredí.
Rád by som reagoval aj na iné podnety zo septembrového článku, ktorými
autorka urobila z "novousadlíkov"
úplných barbarov. V článku bol vyčítavý postoj voči susedovi, ktorý
pokosenú trávu sypal z koša kosačky
na susedný pozemok. Isto, pokiaľ tento
pozemok nebol jeho, tak je to odsúdeniahodný čin. Áno, aj medzi „novousadlíkmi" sa nájdu tí "menej
vychovaní". Autorka tohto príspevku
bola asi rovnako zhrozená týmto počinom ako som bol ja, keď som sa išiel
prejsť do okolitých lesíkov, ktoré sú
v okolí obce a sú určené na zachovanie biotopu. Prekvapili ma v nich
hory domového odpadu vo forme
starých chladničiek, práčiek, televízorov, starého stavebného odpadu, ale
aj "bordelu" zo záhradiek. Milá autorka
septembrového príspevku, tento "bordel" tam je už niekoľko rokov - desaťročí. Určite však dlhšie ako doba, kedy
sa do Bernolákova začali sťahovať
ľudia z mesta. Toto je tá Ríša divov?
Prejdite sa po dedine a spočítajte si
haldy štrkopiesku pred domami. Haldy,
ktoré rozfúkava vietor po častokrát
novovybudovaných cestných komunikáciách. Haldy, ktoré sú umiestnené
v pásmach zelene, ktorej úlohou je
odvádzať pri prietržiach povrchovú
vodu. Čuduj sa svete, tieto haldy nie sú
pred domami "prisťahovalcov". Ale
máte pravdu, nafúkaná tráva od
"novousadlíka" v okne domu je skutočné nepríjemná. Minimálne rovnako
nepríjemná ako piesok od "starousadlíka" rozvláčený po novej vozovke.

ovoľte mi, aby som sa vrátila
do r. 1960, keď som sa ako
mladá žena s rodinou nasťahovala na Obilnú ulicu. Stretla som
sa vtedy už so staršími susedkami,
u ktorých sa moje deti cítili ako
doma. Spomeniem spomedzi nich
aspoň niektoré: p. Tomašovičovú
(Márinénu), ktorú moje deti volali
stará mama) p. Hergovičovú
(Irmanénu) a p. Jezberovú. Žiaľ,
mnohí z nich už nie sú medzi nami.
Veľmi mi chýbajú. Vtedy naša ulica
bola pokojná, deti sa mohli na nej
hrať. Susedky sedeli na priedomí.

D

Predvianočné
zamyslenie
V tom čase ovzdušie voňalo obilím,
slamou a kukuricou. Z toho
pochádza aj názov Obilná. Semtam po nej prešiel traktor, ktorý
smeroval do sýpky. Autá boli len
v niektorých domoch zaparkované
na dvore alebo v garáži. Postupne
pribúdali bytovky a život sa nám
úplne zmenil. Vznikli problémy
s parkovaním a jazdením po úzkej
ceste. Vodiči nedodržiavajú predpisy, niektorí sa ženú ako na
pretekoch, telefonujú počas jazdy
a nevenujú pozornosť ceste. Preto
vznikajú časté kolízie medzi chodcami a ostatnými účastníkmi cestnej premávky. Ďalším asi módnym
hitom je rozšírený chov psov
v nových rodinných domoch aj
bytovkách. Pri stretnutí s nimi sa
často potýkame s arogantným
správaním majiteľov, nakoľko
ignorujú predpisy a psom nedávajú
náhubky, títo sa voľne pohybujú po
ceste a ohrozujú naše zdravie.
Chodníky sú znečistené psími výkalmi, majitelia ich neodstránia, čo nie
je hygienické. Niektorí naši spoluobčania si pomýlili okolie s odpadovým košom (hlavne, že doma
majú čisto) napriek tomu, že v blízkosti bytoviek sú umiestnené kontajnery aj na separovaný odpad.
Verím, že si títo „nespratníci“
vstúpia do svedomia a naša ulica
znovu skrásnie a bude na nám v nej
dobre spoločne nažívať.
Želám nám všetkým krásne
Vianoce, veľa zdravia a porozumenia, úsmev na tvári a spoločné
privítanie nového roku 2009.
Vaša stála pisateľka
Eva Šticová
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NávštevaveľvyslankyneNórskehokráľovstva,
JejexcelencieBritløvsethvBernolákove
Hoci sú Vianoce predo dvermi,
dopekáme koláče a cukrovinky,
vymýšľame posledné darčeky a prekvapenia pre deti a svojich blízkych, nedá
mi napísať o udalosti, ktorá sa stala
pred pár mesiacmi v našej obci.
Už v minulom čísle časopisu Bernolák
som mala tú česť vám oznámiť informácie o Projekte Odrazové mostíky
Detského domova Nádej v Bernolákove,
ktorý je spolufinancovaný z Finančného
mechanizmu EHP (Európsky
hospodársky priestor), Nórskeho
finančného mechanizmu a zo štátneho
rozpočtu Slovenskej republiky.
Začiatok realizácie projektu mal
meškanie, avšak projekt napreduje.
A práve pokroky v realizácii projektu
boli cieľom návštevy Jej excelencie Brit
Løvseth, veľvyslankyne Nórskeho kráľovstva v detskom domove dňa
29. novembra 2008
Jej excelencie Brit Løvseth, veľvyslankyne
Nórskeho kráľovstva, Mr. Torgal Ståhl
prvý sekretár NV s členkami projektového tímu pani Jaslovskou a slečnou
Buzgovičovou.
Okrem rozhovoru s projektovým tímom
– manažérkou projektu Dášou
Jaslovskou, asistentkou projektu
Katarínou Buzgovičovou, pani Irenou
Štibrániyovou, ktorá pre projekt garantuje verejné obstarávanie, Ivou Pipíškovou,
ktorá zabezpečuje časti publicity si Jej
excelencia prezrela byty, v ktorých žijú
deti v objekte domova. Neobišla ani byt
v najstaršej, pôvodnej časti domova,
ktorý bude slúžiť pre prácu s biologickou
či náhradnou rodinou a ktorého
rekonštrukcia je financovaná zo zdrojov
projektu. Obsahom rozhovoru boli
otázky týkajúce sa organizačného

zabezpečenia projektu, problematiky
verejného obstarávania, skutkového
stavu projektu, ktoré v konečnej fáze
vytvoria jeden celok, ale i otázky týkajúce sa problémov detí s nariadenou
ústavnou starostlivosťou v Slovenskej
republike, opustených detí, ako aj otázky
spolupráce so samosprávou.
Záver tejto výnimočnej návštevy patril
prehliadke jedného z rodinných domov,
ktorý Detský domov Nádej v Bernolákove zakúpil v obci Veľký Biel.
Práve v týchto dňoch - 19. decembra
2008 sa v priestore Detského domova
Nádej v Bernolákove koná Deň
otvorených dverí na počesť slávnostného
spustenia odrazového mostíka č. 1.

Jeho súčasťou je tlačová konferencia za
účasti Jej excelencie nórskej veľvyslankyne pani Brit Løvseth, pani Ivette
Macejkovej, predsedníčky Ústavného
súdu Slovenskej republiky, pána Dušana
Čaploviča, podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva
a menšiny, pána Ivana Ištvánffyho, generálneho riaditeľa sekcie riadenia a
implementácie zahraničnej finančnej
pomoci Úradu vlády Slovenskej republiky, pani Martiny Szabóovej, riaditeľky
odboru riadenia a implementácie
Finančného mechanizmu EHP, zástupcov Úradu vlády a ďalších čestných
hostí.
Možno si poviete, že nie je čas a priestor
na chválenie sa s tým, akých významných a výnimočných ľudí sme privítali a
v dnešných dňoch máme česť opäť vítať
v detskom domove. Mali by ste však
vedieť jednu vec:
VšetcipozvaníhostiaDňa
otvorenýchdverí19.decembra
2008,ivšetci,ktoríhopripravovali,
pomohlivybudovaťjedenvýnimočnývianočnýdarček:Odrazový
mostíkBytpreprácusbiologickou
rodinou-byt,vktoromstrávia
Vianocesúrodencisosvojoustarou
matkou,ktoránemámožnosťim
urobiťVianoceuseba-atakpo
dlhýchmesiacochodlúčeniabudú
môcťzasadnúťspoločnekstolu,
spoločnesatešiťzovšednej,a
predsatakejvýnimočnejvecí-byť
aspoňchvíľkuspolu.
Iva Pipíšková
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Rozlúčkasletom
Leto nám 14. septembra definitívne zamávalo, ale
ešte v sobotu 13. 9. našťastie iba nastupovalo avizované ochladenie. Aj preto sa dalo zabávať, súťažiť
a tráviť popoludnie vonku, pri Čiernej vode. Obec
Bernolákovo pripravila v lokalite Žabák naozaj
vydarené podujatie. Na pravom brehu sa práve
v tento deň sprístupnili ekologické a veľmi vkusné detské hojdačky a preliezačky. Verme, že sa nestanú
terčom nespratníkov.
Návštevníci podujatia sa sústredili najmä na ľavom
brehu, kde sa zdarma podával burčiak, víno, nealko
nápoje, opekali sa špekáčiky. Na počúvanie hrala
kapela Atak band. Na lúke sa predstavili sokoliari zo
združenia sokoliarov z hradu Červený kameň.
Predviedli návštevníkom sokola, výra, orla a ďalšie
vzácne operené dravce. Pri nie práve najvyššej hladine
Čiernej vody dva člny prevážali deti aspoň na úseku,
ktorý dovoľoval člnkovanie. Na podujatí samozrejme
nechýbal Vodník Žiabroš. Ten spolu
s pánom starostom odhalil sošku vodníka, strážcu Čiernej vody a potom
dobromyseľne strašil deti. Na brehu
prebiehali viaceré súťaže. Decká
súťažili o obrovské fialové čokolády
v súťažiach ,,medvedík koala,, (vysenie
na strome), ,,najväčšie pľúca,, (najdlhšie ponorená tvár vo vode). Pretekali aj
ženy a to vo veselej súťaži ,,Miss mokré
tričko,,. Táto súťaž prebehla za
veľkého záujmu zúčastnených. Mokrým
tričkom vrhali nadšene mladé aj zrelšie
ženy. Víťazka, ktorá tričko najlepšie
namočila a hodila smerom na svojho
partnera, si odniesla nie len tričko ale
aj fľašku chutného vaječného likéru.
Proste na Žabáku pri Čiernej vode bolo
správne mokro a veselo.

Punkový
Halloween
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V piatok 31.10. sa v Kultúrnom dome
konal ,,Punkový Halloween,,. Na koncerte
zahrali kapely, Devil Street 13, ktorá skôr
prezentovala klasický rock, n roll ale každopádne dobre ,,rozpumpovala,, prítomnú
mládež. Po nich zahrali svoje prevažne
dobre známe skladby chlapci z kapely
Grobiani. Kapela má v Bernolákove už svoj
celkom slušný fanklub, ktorý iste potešili.
Potom nasledoval hlavný bod programu.
V Bernolákove prvý krát vystúpili na pódium hudobníci už takmer legendárnej kapely Konflikt. Síce zvyknutí na početnejšie
publikum, zahrali 70 minút svojich
najznámejších punkových songov. V sále
bola dobrá nálada a kapela Konflikt
presvedčila, že vo svojom žánri patrí na
Slovensku ku špičke. Aj napriek tomu, že
na pódiu bol Konflikt, na samotnom koncerte ku žiadnym konfliktom neprišlo, čo je
s ohľadom na punkové koncerty v iných
mestách a obciach, dosť potešiteľné.

Deňúctykstarším

Malýprinc
Pol roka po premiére a po úspešnej reprezentácii Bernolákova vo veľkých kultúrnych domoch a divadlách v Bratislave a ďalších mestách Slovenska sa detský muzikál
Malý princ vrátil na domácu scénu. V dňoch 15. a 16. 11.
boli obidve bernolákovské predstavenia opäť vypredané
a návštevníci evidentne odchádzali s pocitom, že v malom
kulturáku videli a prežili veľký, krásny a hodnotný príbeh.
Celkove 11 predstavení muzikálu videlo takmer 3000
divákov. Reakcie hostiteľov, divákov, ale aj odborníkov boli
vždy jednoznačne mimoriadne pozitívne. Dôkazom sú aj
ďalšie pozvania dokonca aj do divadiel, v ktorých už toto
predstavenie mali možnosť vzhliadnuť. Aj preto, že požiadavky na realizáciu tohto projektu sú pomerne vysoké,
produkcia bude v budúcom roku dosť zvažovať ďalšie
hosťovania. Novembrové predstavenia však pre tento rok
boli poslednými na pôde Bernolákova. Muzikál naplnil
očakávania a určite všetkých divákov, ktorí mali chuť spoznať krásny príbeh Malého princa, potešil. Zároveň otvoril
cestu mnohým mladým bernolákovským hercom,
spevákom a tanečníkom na dosky, čo znamenajú svet.

Tradične koncom októbra obec Bernolákovo usporadúva podujatie,
ktorého cieľom je pripomenúť starším spoluobčanom, že obec na nich
nezabúda. Pri tejto príležitosti sa koná spoločenské stretnutie občanov
dôchodkového veku.
Aj tento rok sa v nedeľu 26.10. stretli v Kultúrnom dome, starší spoluobčania. Prišli si posedieť spolu so známymi, susedmi, pri zákuskoch,
vínku a kultúrnom programe. Na úvod sa dôchodcom veľmi pekne a
ľudsky prihovoril pán starosta. Potom nasledoval určite silný kultúrny
zážitok v podobe vystúpenia folklórneho súboru Devín. Tento súbor,
ktorý precestoval za viac ako tri
desaťročia obrovský kus sveta, predviedol bernolákovskému publiku
cestu okolo Slovenska, keď na pódiu
zazneli piesne a tance
z rôznych regiónov našej krajiny.
V hodinovom hlavnom programe
divákov strhli najmä živé a temperamentne stvárnené choreografie ale
aj piesne a hudobné vstupy. Po
hlavnom programe ešte na počúvanie a do tanca hrala ľudová
hudba súboru Devín. Tento večer,
ktorý pripravila obec, bol určite príjemným spestrením jesene ale aj
života starších obyvateľov Bernolákova.

-PQ-

HumoristaMilanMarkovič
ahudobníkHonzaNedvěd

Podvod v Bernolákove. No, nebol to skutočný podvod. Skôr naopak, bol to príjemný a inteligentne vtipný večer s peknými pesničkami. Známy slovenský
humorista Milan Markovič sa predstavil na pódiu
kultúrneho domu v Bernolákove a partnerom mu bol
legendárny spevák a hudobník Honza Nedvěd. A nie
len on. Syn hudobníka Františka Nedvěda, Vojta sa
predstavil ako úspešný pokračovateľ Nedvědovského
rodu. Spoločne so svojim strýkom zaspieval a zahral
niekoľko známych pesničiek z repertoáru
Nedvědovcov. Program, ktorý bol verejnou nahrávkou rozhlasovej relácie s názvom Podvod mal ešte jedného hosťa, populárnu herečku Michaelu Čobejovú.
Hudobníci aj herečka výborne sekundovali vždy
jemne sarkastickému Markovičovi, ktorý síce často
unikal scenáru zato svoje texty vtipne improvizoval.
Humoristický program s príjemnými piesňami skvele
zabavil publikum a podľa interpretov i realizátorov
vyspelé publikum vytvorilo vynikajúcu atmosféru pre
nahrávku relácie.

9

PriPravuJeme
náŠ SPorT

DivadloWest
vBernolákove
V kultúrnom dome v Bernolákove nás čaká
skvelá zábava. Hľadá sa nový manžel. To je
titul divadelnej komédie, plnej situačného
humoru od najhranejšieho chorvátskeho autora
Mira Gavrana. Táto bláznivá situačná komédia
v réžii Ľuba Romana so skvelými hereckými
výkonmi Zuzany Tlučkovej, Joža Pročka
a Mariána Labudu ml. nás zavedie k vdove
Zdenke, ktorá má už dosť samoty a rozhodne
sa hľadať nového manžela pomocou inzerátu.
Ktohovie, možno sa nový manžel nájde práve
v Bernolákove. Tak príďte v nedeľu 22. 2. 2009
o 18:00 do Kultúrneho domu. Výborne sa
zabavíte, zasmejete a dozviete sa ako to
dopadne s vdovou, ktorú stvárňuje Zuzana
Tlučková. Vstupenky je možné zakúpiť v predpredaji od 9. 2. 2009 v cene 4,- €.

stolnýtenis-súťažežiakovidospelých
Športový klub Vatek v spolupráci s obcou Bernolákovo zorganizovali aj v tomto roku stolnotenisový turnaj, ktorý sa konal
v telocvični Základnej školy na Komenského ul. v Bernolákove v sobotu dňa 8. novembra 2008.

stolnotenisovýturnaj
žiakov-VI.ročníkmemoriáluVáclavaFajta
Do telocvične ZŠ aj napriek daždivému
počasiu prišlo viac mladých nadšencov ako
v predchádzajúcom ročníku. Aj v tomto
roku ako čestný hosť prijala pozvanie pani
Fajtová, ktorú starosta obce Ing. Ľubomír
Poór privítal a odovzdal jej kyticu.
Po príhovore k žiakom bola súťaž otvorená.
Spolu súťažilo 31 dievčat a chlapcov,
ktorí boli rozdelení do 5 kategórií.
Konečnéumiestneniežiakov:
dievčatá - mladšie žiačky
1.KristínaŠvrčková,2.Alžbeta
Klechová,3.KristínaPíchová
dievčatá - staršie žiačky
1.GabrielaKastlová
najmladší žiaci
1.PatrikRózsa,2.MatejJakubovič
3.RenéVontzemu
mladší žiaci
1.DominikŠmihla,2.MarekKasan
3.DanielŠulla
starší žiaci
1.RichardDrinka,2.PatrikŠarkozi
3.PavolDaniel
Mnohí zo súťažiacich dosiahli v tomto
ročníku lepšie umiestnenie ako v predchádzajúcom. Najviac sa darilo Dominikovi
Šmihlovi, ktorý v tomto roku dosiahol
1. miesto /v minulom ročníku skončil na
3. mieste/.
Každý súťažiaci dostal na záver sladkú
odmenu a víťazi v jednotlivých kategóriách
diplomy a vecné ceny.
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stolnotenisovýturnaj
dospelých-XIV.ročník
turnajaopohár
starostuobce
Bernolákovo
Súťaž dospelých otvoril zástupca
starostu JUDr. Stanislav Bečica.
Turnaja sa zúčastnilo spolu 16 registrovaných a neregistrovaných
hráčov. Aj v tomto roku kategória
žien chýbala.
Konečnéporadiemužskéhoturnaja:
neregistrovaní hráči
1.ĽudovítKebis,2.samuel
Chrťan,3.JakubBognár
registrovaní hráči
1.VendelínHozzánk,2.Pavol
Červeň,3.ŠtefanŠterk
Víťazi v oboch kategóriách dostali ceny a poháre, ktoré im odovzdal
JUDr. Bečica.
Celodenná súťaž bola ukončená
v podvečerných hodinách. Malí i veľkí
hráči odchádzali spokojní, s pocitom
dobre odvedenej hry a športovo
stráveného dňa.
Na záver chcem poďakovať
starostovi obce Ing. Poórovi za
finančnú i Organizačnú podporu,
vďaka ktorej mohol byť tento turnaj
zrealizovaný.
Helena Černayová

Po minuloročnom osvedčenom jesennom termíne sa 04.10.2008 konal
už 13. ročník volejbalového turnaja
o „Pohár starostu obce“
Opäť nás poctili svojou účasťou muži
z Berlína,aj keď iba v štvorčlennom
zložení, takže boli nútení požiadať
o doplnenie družstva z iných mužských
družstiev( z Martina a B. Bystrice).
Ostatní účastníci boli všetko viac menej
staré tváre z Trnavy, Martina, Bystrice,
Bratislavy. Po prvýkrát sa zúčastnili turnaja muži pod názvom VAK
Bratislava, v ktorom hrajú muži
a chlapci (naši priatelia z okolia
Bernolákova), ktorí sa s nami zúčastňujú turnajov.
Ženskáčasťturnaja prebiehala za
účasti 4-och družstiev, systémom každý
s každým.Naše ženy začali turnaj
víťazstvom nad Martinom 2 : 0, ale
ostatné dva zápasy boli veľmi vyrovnané a nakoniec skončili tesne v náš
neprospech. So Stockom Trnava 1:2,
s bratislavským družstvom dievčat
TAMI takisto 1:2. No ale na záver po

sčítaní všetkých víťazných setov sme sa
nakoniec umiestnili na 2.mieste.
Konečné poradie:
1. STOCK Trnava
2.VATEKBernolákovo
3. Martin
4. TAMI Bratislava
Mužskéhoturnaja sa zúčastnilo
6 družstiev. Boli rozdelené do dvoch
skupín,kde hral každý s každým. Do
semifinále postúpili po dve družstvá
zo skupiny, ktoré odohrali vzájomné
zápasy. Porazení sa stretli v boji
o 3. miesto (Martin - WSV Berlín)
a víťazi hrali vo finále.
Náš domáci team bol zložený zo
starých opôr, ktorým sekundovali mladí
hráči z našej rozšírenej základne.
Nakoľko ešte len zbierajú skúsenosti,
bola to pre nich skúška turnajovým
ohňom. Aj keď nakoniec skončili na
6. mieste, za svoje výkony sa nemusia
hanbiť.
Minuloročný víťaz Berlín neobhájil svoje
prvenstvo a tohto roku skončil iba na
4. mieste. Niet sa čo diviť, veď prišiel,
ako sa hovorí, v oslabení.

FutbalistibilancujúúspešnújeseňvIII.lige

Vlaniposlední,terazprví!
Pred rokom končilo treťoligové mužstvo futbalistov Bernolákova jesennú časť na
poslednom mieste treťoligovej tabuľky so 6 (!) bodmi a prakticky až do konca súťaže
viselo nad priepasťou zostupu. Napokon sa zachránilo na poslednú chvíľu - skončilo
tretie od spodu. Túto jeseň je Bernolákovo opäť v krajnej situácii. Tentoraz však
vedie tabuľku s 29 bodmi. O štyri menej mu stačilo na jar, aby sa zachránilo. Čo
spôsobilo takú výraznú zmenu? V prvom rade sa doplnil káder, ktorý už vo vľaňajšej
odvete mal svoju kvalitu. Do mužstva prišlo päť bernolákovských futbalistov, ktorí
v žiackych a dorasteneckých kategóriách pôsobili v Senci a Interi (Krištofík, Senáši,
Jurča, Meszároš a Bureš). A hoci nie všetci dostali šancu, akú si predstavovali,
vytvorili silnú konkurenciu pre ostatných spolu s ďalšími posilami: Gaburom,
Škrabákom, Kordaničom, Krajčovičom a najmä najlepším strelcom mužstva i súťaže
Cisárom. Ambiciózny tréner, kvalitná príprava, štedrí sponzori a funkcionársky tím,
posilnený o skúseného Petra Hlubíka, posunuli mužstvo v rozpätí jedného roka
z dna na samý vrch treťoligovej tabuľky. Tak vysoko v tejto súťaži ešte Bernolákovo
nikdy nebolo. Každý však vie, že ľahšie sa na čelo dostať ako na ňom vydržať. Počas
zimy, podobne ako vlani, absolvuje tím sústredenie v Brezovej pod Bradlom a zimný
turnaj v Senci. Potom ho čaká trinásť ťažkých súťažných zápasov, ktoré chce zvládnuť s najvyšším nasadením, ale s chladnou hlavou a bez prehnaných ambícií.
Odveta ukáže, aká je skutočná sila mužstva a či si udrží vedúcu pozíciu. Fanúšikovia
sa však môžu tešiť, že mužstvo bude ešte lepšie pripravené ako na jeseň.

ZBalistonubudeŠK
Futbalová verejnosť si už aj zvykla, že bernolákovskí futbalisti vystupujú pod názvom
FK Baliston. Zasvätení však vedia, že táto známa francúzska firma produkujúca
športové potreby sa napokon nikdy nestala sponzorom klubu. Kvôli administratívnym prekážkam sa nepodarilo vlani názov zmeniť. Budúci rok však budú futbalisti
reprezentovať už pod novou hlavičkou ŠK Bernolákovo.
M. Walner

náŠ SPorT

XIII.ročníkoPohárstarostuobce
Bernolákovo2008vovolejbale
Vo finále sa tak stretli už dvojnásobní
víťazi tohto turnaja Banská Bystrica
s nováčikom VAK Bratislava. Čo dodať
k finálovému zápasu? Bol pre nás ostatných zážitkom, ukážkou, že volejbal je
krásna, tvorivá a príťažlivá hra, ktorá
pohltila každého zúčastneného hráča
na palubovke. Po napínavom súboji sa
tešili z víťazstva už po tretíkrát volejbalisti z Banskej Bystrice.
Konečné poradie:
1. BVK Banská Bystrica,
2. VAK Bratislava
3. ZŤS Martin
4. WSV Berlín
5. TJ Elán Trnava
6.VATEKBernolákovo
Na záver chcem poďakovať všetkým
členom klubu, ktorí sa podieľali na zorganizovaní turnaja, takisto prestaviteľom obce na čele so starostom
p. Ľubomírom Poórom za finančnú
a organizačnú podporu. Tešíme sa na
ďalšie zážitky pri športe a hlavne pri
volejbale.
Za klub Vatek
Jana Bučeková

Viacpozornosti
najmenším!
Postupom dorastencov a žiakov
Bernolákova do vyšších súťaží sa zdalo, že
práve tu je strop možností
bernolákovského mládežníckeho futbalu.
Dorast však v IV. lige obsadil po jeseni
skvelé tretie miesto za futbalovými
akadémiami Malaciek a starší žiaci hrajú
vo vyššej súťaži tiež o stred tabuľky.
Novovytvorená kategória mladších
žiakov je zatiaľ na dne, čím sa len napĺňa
viacročný odkaz zanedbanej výchovy najmenších futbalistov v prípravkách, nezáujem rodičov, zaneprázdnenosť
dobrovoľných trénerov, ale aj skutočnosť,
že za mladších žiakov hrajú aj deti vo
veku prípravkárov. Prípravka síce
pokračuje v tréningoch, ale pre nedostatok hráčov, ktorí by spĺňali limit pre
súťažný futbal, začne hrať o body až
v najbližšej sezóne. Potešiteľné je, že aj
keď s komplikáciami, mládeže sa ujali
bývalí, ale aj terajší hráči Bernolákova.
Dorastencov vedie Roman Heriban,
st. žiakov bratia Drinkovci, ml. žiakov hráč
prvého mužstva Ľuboš Kordanič a
prípravkárom sa venujú "dorastenci" Erik
Pečúch a Michal Múčka.
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Zo ŽivoTa ŠKoLY

Nanašej
školeto
žije
Zhora a či oddola, prišiel rozkaz do dvora.
Či sa páči a či nie, vraj sa začne učenie…
Týmito slovami z básne Ľudmily
Podjavorinskej sme začali nový školský rok
a verte, že okrem učenia sme pre našich
žiakov pripravili aj množstvo súťaží
a popoludňajších aktivít.
Tak napríklad jesenný trojboj sa už stal na
našej škole tradíciou. Pani učiteľky na hodinách telesnej výchovy zorganizovali triedne
kolá a víťazi jednotlivých kategórií chlapcov
a dievčat reprezentovali triedu v školskom
kole. Súťažilo sa v člnkovom behu, hode
s plnou loptou a v skoku z miesta.
Najvšestrannejší žiaci vo všetkých troch disciplínach boli odmenení diplomom a malým
darčekom. Naprázdno neobišli ani ostatní.
Každý, kto prišiel a zapojil sa do aktivít,
dostal sladkú odmenu.
Osemčlenné družstvo reprezentovalo našu
školu na jesennom kole Kinderiády
v Bratislave.
Okrem skoku z miesta, hodu plnou loptou,
hodu kriketovou loptičkou do diaľky, skoku
do diaľky s rozbehom, behu na 60 m
a štafety si mohli súťažiaci zmerať sily
aj v netradičných športových disciplínach.
Šťastie sa na nás usmialo a Viktor Šulla
(4. A) získal 1. miesto v hode do diaľky
a 2. miesto v behu. Veľký úspech mali sladkosti a drobné darčeky od organizátora
súťaže pre všetky deti.
Ani tento rok sme nezabudli na výstavu
z jesenných plodov. To by ste neverili, na čo
všetko sa dajú použiť jabĺčka, gaštany,
tekvice, sušené kvety, šišky, suché konáre a
iné dary jesene. A verte, bolo sa na čo pozerať. Patrí sa poďakovať deťom a ich
rodičom, ktorí nám svojimi výrobkami
skrášlili priestory našej školy. Výrobky boli
vyhodnotené a ocenené na základe hlasovania všetkých žiakov z I. stupňa. Všetci tvorcovia boli odmenení za aktivitu a tí najlepší
dostali drobné vecné ceny.
Zapojili sme sa tiež do akcie – Týždeň školských knižníc. Vďaka finančnej pomoci OZ
Školáčik sa nám podarilo zriadiť školskú
knižnicu v suteréne starej školy. Slávnostne
sme ju otvorili práve pri tejto príležitosti.
Do školskej knižnice sme zakúpili knihy od
Astrid Lindgrenovej Pipi Dlhá Pančucha
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a celá škola týždeň
žila príbehmi nezbednej Pipi. Z ilustrácií
k príbehom žiaci
v triedach vytvárali
leporelo.
Po prvý krát sa konalo
Pasovanie prvákov.
Pani učiteľky pripravili
rekvizity a rozprávkové
kulisy. Rodičia
pomohli pozháňať
dobové kostýmy a
parochne a deviataci
pridali svoje herecké majstrovstvo. K tomu jeden zaujímavý
príbeh o tom, ako nezbedné
vetrisko rozfúkalo zrniečka
múdrosti po celej Zemi. Naši
prváčikovia sa však nezľakli.
Svojou odvahou a šikovnosťou
dokázali, že neexistuje prekážka,
ktorá sa nedá zvládnuť. S pomocou kráľov Zeme bolo zlo
potrestané a zvíťazila múdrosť.
Verte, že to bola jedna veľmi
zaujímavá a vydarená akcia.
Rodičia prvákov boli právom
pyšní na to, ako ich deti boli prijaté, tentokrát už oficiálne za
ozajstných členov našej
školy.
Nezabúdajme ani na novembrový Deň
otvorených dverí. Ako je zvykom, rodičia
a starí rodičia sa prídu pozrieť na svoje
ratolesti, ako sa im darí v škole. Prváci
ukázali, ako vedia počítať a čo všetko
dokážu napísať či prečítať. Žiaci vo vyšších
ročníkoch tvorili, lepili, strihali, šili, farbili,
maľovali a hrali sa aktivity na stmeľovanie
kolektívu. Niektorí pripravovali v triedach
občerstvenie a pohostenie. Jedným z cieľov
bolo prežiť v škole zopár príjemných chvíľ,
zážitkov a pocitov. Účasť dospelých bola
hojná, čo nás veľmi teší. Vidieť, že rodičia
majú záujem o školu a záleží im na tom,
v akom prostredí a atmosfére sa ich deti
učia. Prišli s mnohými nápadmi ako spríjemniť školské priestory či modernejšie zariadiť
triedy.

V decembri nás ešte čaká Vianočné aranžovanie a Čítací maratón. Verím, že to budú
opäť vydarené akcie.
Ak máte záujem, viac sa o živote na starej
škole dozviete na
www.staraskola.eduweb.sk alebo
www.zskomber.edu.sk .
Len nedávno sa začal školský rok a už sú tu
Vianoce a po nich polročné vysvedčenie.
Čas beží neuveriteľne rýchlo. Tak si zaželajme veľa zdravia, chuti do učenia, elánu do
práce, rodičom a učiteľom trpezlivosť
a našim deťom krásne detstvo a samé
dobré známky...

Ľubomíra Reindlová

Decemberjekaždoročnemesiac
vktoromzvyknemebilancovaťuplynulý
rok,pochváliťpozitívneaanalyzovať
negatívneudalosti.

- Týždeň detskej radosti – počas ktorého nás
navštívila obecná polícia, požiarnici
a záchranári,
- rozlúčka s predškolákmi na záver školského roka.
Materská škola aktívne pracuje vo viacerých
projektoch, prostredníctvom ktorých získava
finančné zdroje na zlepšenie podmienok
práce s deťmi. Dlhodobým projektom je projekt „Škola podporujúca zdravie“ – jeho
koordinátorkou je Mgr. Oľga Kabátová.
Ciele a obsah projektu v školskom roku
2007/2008 boli zosúladené s Plánom práce
školy a s výchovno-vzdelávacími potrebami
detí v jednotlivých triedach. Vo všetkých
triedach boli v edukačnej činnosti plnené
úlohy so zameraním na propagáciu
zdravého životného štýlu. V spolupráci so
školskou jedálňou mali deti denne
zabezpečený prísun ovocia, ktoré dostávali
na desiatu. Týždeň zdravej výživy
bol zameraný na zvýšenie
konzumácie mliečnych výrobkov,
v čom nám výrazne pomohli
rodičia. Odporúčame pokračovať
v projekte Škola podporujúca
zdravie a rozšíriť budúci Školský
vzdelávací program práve o aktivity vychádzajúce z neho.
Projekt zdravý úsmev realizuje
školská asistentka zubnej preven-

Projekt Otvorená škola oblasť športu bol
realizovaný pod odborným vedením riaditeľky MŠ s finančnou dotáciou vo výške
61 000 Sk, z toho dotácia Ministerstva školstva SR bola vo výške 50 000 Sk. V rámci
Materská škola sa na verejnosti prezentoprojektu bolo zrealizovaných 120 hodín
vala aktivitami s rodičmi, pre rodičov a výtelovýchovných aktivít a 30 hodín výtvarnými prácami detí v rôznych súťažiach:
tvarných aktivít s deťmi počas výchovnoAktivity prezentujúce materskú školu na
vzdelávacieho procesu. Mimo výchovnoverejnosti:
vzdelávacieho procesu sa uskutočnil nohe- vítanie nových občanov obce krátkym
jbalový turnaj detí a rodičov, cvičenie
kultúrnym programom,
mamičiek s deťmi a kalanetika pre
- kultúrny program pri príležitosti výročnej
mamičky. Výrazne sa zlepšilo materiálne
schôdze Zväzu invalidov v Bernolákove,
vybavenie na cvičenie detí s náčiním
- slávnostná akadémia, na ktorej učiteľky
a náradím. Získali sa pozitívne vzťahy
prezentovali prostredníctvom detí svoje peda návyky k pravidelnej pohybovej aktivite.
agogické majstrovstvo,
Projekt Otvorená škola oblasť športu prispel
- fašiangový karneval s témou Na divokom
k profilácii materskej školy na materskú
západe, ktorého sa pravidelne zúčastňujú
školu so zameraním na pohyb v školskom
celé rodiny,
vzdelávacom programe.
Posledným projektom je projekt dopravnej
výchovy detí, ktorý začal v októbri a máme
za sebou jeho prvú etapu. Je finančne
najnáročnejší, ale predpokladá najširšie
využitie, nielen deťmi materskej školy.
Rodičovské združenie investovalo v podstate
všetky finančné prostriedky z 2% podielov
zaplatenej dane z príjmov od fyzických
a právnických osôb vo výške 80 000 Sk
na vybudovanie dopravného ihriska.
Poďakovanie za jeho skoré dokončenie patrí
v prvom rade „ujovi
Jankovi“, údržbárovi
Názovsúťaže PôsobnosťsúťažePočetprác Organizátorsúťaže
Umiestnenie
materskej školy, ale aj
Peking 2008
Celosvetová
4
Organizátori OH
Práce boli vystavené
rodičom, ktorí prišli vo
Olympic World
v Pekingu
v Pekinskej národnej
svojom voľne pomôcť:
Etegami Show
knižnici
p. Mazáčkovi,
- Olympiáda
Scovarimu, Gajdošovi,
v mojom srdci
Gašparovi, Horňáčkovi,
Vesmír očami detí
Celoslovenská
3
Slov. hvezdáreň Hurbanovo
účasť
Tomčíkovi, Pavlejovi,
Dúhový kolotoč
Medzinárodná
5
MŠ SR,
účasť
Prokajovi, Ščasnárovi,
– Rozprávka
MPC Bratislava,
Višňovskému a p. Lešktorú snívam
PF UK Bratislava
kovi. Nápomocný nám
Zelený svet 2008
Medzinárodná
4
Slovenská agen. živ. prostredia
Čestné úznanie
bol aj pán starosta
s pracovníkmi obecBanská Bystrica
ného úradu, ktorí
- privítanie Mikuláša v Materskej škole,
cie pani učiteľka Janka Hlubíková. Projekt
zabezpečili konečnú fázu betónovania.
- jesenná opekačka s výstavou svetlonosov
bol realizovaný v 6 trie-dach. Počas školFirma GlanceHouse nám sponzorsky
a púšťaním šarkanov,
ského roka zvládli deti techniku umývania
prispela 100 000 Sk na zakúpenie
- besiedky v triedach pri príležitosti Dňa
zubov správnym spôsobom na vekuprimerkolobežiek, bicyklov a prilieb pre deti.
matiek (7. trieda a 3. trieda)
anej úrovni.
Tešíme sa na dopravné zručnosti detí, ktoré
- týždeň zdravej výživy s podporou
Na environmentálny projekt - Príroda môj
na ihrisku nadobudnú.
konzumácie mliečnych výrobkov za pomoci
kamarát – nám prispelo Rodičovské združe- Koniec kalendárneho roka trávime s rodirodičov
nie pri materskej škole, obecný úrad a
nou v pokojnej vianočnej atmosfére, máme
- predplavecký výcvik detí realizovaný
Centrum pre filantropiu v celkovej výške
menej pracovných povinností, ale myšlienky
prostredníctvom Plaveckého klubu Sharks,
20 000 Sk Hlavný cieľ projektu bol zamenám často zablúdia na zážitky, ktoré
- aktivity podporujúce zdravie detí – Škola
raný na získavanie vekuprimeraných enviovplyvnili priebeh roka.
v prírode, Beh Olympijského dňa SOV na
ronmentálnych kompetencií detí potrebKuchajde v Bratislave, športový deň v MŠ,
ných na ochranu a zlepšenie životného
Prajeme vám, pokojné prežitie chvíľ
- environmetálne aktivity podporujúce poprostredia. Súčasťou projektu boli rôzne
strávených v kruhu rodiny, zdravie, šťastie,
zitívny vzťah detí k prírode – Deň Zeme,
aktivity: zhotovovanie svetlonosov, zber
pohodu a veľa pozitívnych udalostí v budúnávšteva Strednej záhradníckej školy
papiera, ktorého sa zúčastnili aj rodičia,
com roku.
v Malinove,
výstava detských výrobkov a výtvarných
- aktivity podporujúce patriotizmus detí –
prác, odborný seminár učiteliek materských
Za kolektív materskej školy
Kartónové Bernolákovo,
škôl okresu Senec.
Oľga Syrová riaditeľka
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klubu, sme síce
Organizáciazdravotne My,členovia
v dôchodkovom veku,
ale naše aktivity ukazujú, že sme
duchom mladí. Čo všetko sme
postihnutýchNáDEJ
absolvovali?
Je koniec roka. Dovoľte mi oboznámiť vás s našimi
poslednými akciami v tomto roku.
Od 5.10. – 12.10.2008 sme uskutočnili týždenný
rekondičný pobyt v Piešťanoch pre 23 členov do 70 rokov. Pobyt bol veľmi dobrý, čo sa týkalo celého pobytu,
procedúr a pripraveného programu. Členovia boli veľmi
spokojní. Na tento pobyt nám poskytlo dotáciu Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny.
6.12.2008 sme usporiadali už tradičné mikulášskovianočné posedenie s kultúrnym programom, občerstvením a tombolou. Každý zúčastnený člen dostal malý
balíček. Ďakujeme všetkým sponzorom ktorí nám prispeli
na toto naše posedenie a mohli sme ho takto uskutočniť.
Účinkujúcim ďakujeme za program.
Chcela by som poďakovať aj všetkým tým, ktorí nám
venovali 2 % dane z príjmov. Dúfame, že na nás nezabudnú v budúcom roku. Poďakovanie patrí aj OcÚ
p. starostovi Ing. Póorovi za finančné príspevky poskytnuté na úhradu autobusu pri cestách na rekreačný
pobyt, rekondičný pobyt a zájazdy. Vďaka týmto príspevkom naši zdravotne postihnutí členovia platili menšie
poplatky na úhradu.
Meranie cukru v krvi a tlaku krvi v roku 2009 sa uskutoční v týchto termínoch:
16. január, 13. február, 13. marec, 17. apríl,
15. máj, 12. jún, 17. júl, 14. august, 18. september,
16. október, 13. november, 18. december.
Merania sa budú realizovať vždy v piatok od 8.00 do
9.00 hod. v klube dôchodcov za poplatok 30,- Sk (1 €).

Anna Ballayová
Predseda organizácie

Rekondičnýpobyt
vPiešťanoch
Organizácia zdravotne postihnutých NÁDEJ zorganizovala pre svojich členov rekondičný pobyt v Piešťanoch
v dňoch 5. - 12. októbra 2OO8. Pobytu sa zúčastnilo 23
členov, ktorí boli ubytovaní v hoteli Odevák. Ubytovanie
bolo pekné, strava bola celodenná vo forme bufetových
stolov na raňajky a večere.
Napriek tomu, že všetci boli už v zrelšom veku, rána
sme začínali rozcvičkou.
Vo voľných chvíľach sme absolvovali individiálne
alebo spoločné prechádzky do Piešťan, na Sĺňavu a do
dediny Ratnovce. Autobusom sme podnikli prehliadku
Piešťan so sprievodcom. Zaujímavý bol celodenný výlet na
Čachtický hrad, Beckov a Trenčianske Teplice. organizovali sme si aj športové hry, kde sme vyskúšali svoju zdatnosť.
Každý večer sme mali možnosť posedieť si v dobrej
nálade pri živej hudbe.
Čiastočnú dotáciu na tento pobyt poskytlo inisterstvo
práce, sociálnych vecí a rodiny. Ďakujeme aj p. starostovi
Ing. Poórovi za poskytnutý príspevok na autobus.
Všetci účastníci tohto pobytu boli veľmi spokojní,
preto ďakujeme i vedúcej rekondičného pobytu p. Ballayovej, ktorá sa starala o celý priebeh pobytu a ku všetkým
pristupovala ochotne a starostlivo.

Mgr. Eva Hekelová
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- 8. 7. 2008 sme organizovali
návštevu termálneho kúpaliska
vo Vincovom lese.
- 16. 9. 2008 sme navštívili Radošínske naivné divadlo , predstavenie
pod názvom „Veľké ilúzie“
- pre veľký záujem o Radošínske
naivné divadlo, sme si išli pozrieť
ďalšie predstavenie s názvom
„Hra o láske“.

Pozvanie na stretnutie s jubilantmi
prijali aj členky OZ, predsedníčky
komisií p. Boženka Jurčová a p. Helenka Černayová, ktoré ocenili, že
OZ Klub dôchodcov sa aktívne
podiela na podujatiach a aktivitách organizovaných obecným
úradom.
Sme potešení a vyjadrujeme našu
veľkú vďaku tým, ktorí nám zaslali
sponzorské príspevky, a prispeli tak
k uskutočneniu ďalších našich
aktivít.
Ešte musíme spomenúť, že pre
malý záujem sme neuskutočnili

Zčinnostiklubu
dôchodcov
- 1. a 2. októbra sme pre 48 účastníkov organizovali zájazd na Oravu.
Perfektné ubytovanie, výborná
a prekvapivo bohatá strava, luxusné
vybavenie penziónu s prijateľnými
cenami spôsobilo, že by sme radi
tento penzión/v blízkosti termálneho
kúpaliska Oravice/ navštívili
aj budúci rok. Na druhý deň sme
navštívili Poľsko - trhy v Novom
Targu a mesto Stará Ľubovňa.
V Starej Ľubovni naša predsedníčka
p. Varečková dohovorila prijatie
u p. primátora na podujatie, ktoré
pripravil tamojší zbor pre občianske
záležitosti pre dôchodcov.
Výlet bol po každej stránke
výborne organizovaný predsedníčkou našej organizácie p. Tereziou
Varečkovou. Od začiatku nás informovala o cieľoch cesty, podávala
informácie o kultúrnych pamiatkach, ktoré sme išli navštíviť, poznali
sme dopodrobna vypracovaný harmonogram cesty, ktorý pripravila,
všetko vopred cez internet alebo
telefonicky dohovorila. Dobre spolupracovala s vodičom luxusného
autobusu p. Galovičom a pánom
Petrom Urmaničom, účastníkom
zájazdu, ktorý dobre pozná kraj,
a podával informácie o krásach
a prírodných zaujímavostiach.
Všetci sme boli s priebehom
a starostlivosťou našej predsedníčky
o nás nadmieru spokojní.
Vo večerných hodinách sme sa plní
zážitkov aj nákupov vrátili domov.
Bez podpory a finančného príspevku
od p. starostu Ing. Ľubomíra Poóra,
by boli náklady účastníkov oveľa
vyššie, preto p. starostovi aj touto
cestou ešte raz ďakujeme za príspevok na dopravu, za ochotu
a podporu našich podujatí.
18. októbra sa uskutočnilo
v klube dôchodcov posedenie s 35
jubilantmi, ktorí sa dožili v II. polroku životných jubileí 60, 65, 70, 75,
80 a viac rokov.

plánovanú účasť na koncerte
dychovej hudby v BratislaveRužinove, ďalej účasť na podujatí
„Jablkové hodovanie“ v Modre a na
zájazde na burzu do rakúskeho
Schwechatu. Skúsime tieto podujatia opakovať v jarných mesiacoch.
Plánujeme:
- návštevu a doručenie balíčka pre
bezvládnych členov Klubu, ktorí sa
nemôžu zúčastňovať podujatí poriadaných klubom;
- podujatie „Z receptov starých
mám“, kde si môžete pochutnať na
zákuskoch a iných dobrotách, ku
ktorým vám poskytneme aj recepty
na ich prípravu;
- návštevu koncertu dychovej hudby;
- návštevu divadelného predstavenia;
- návštevu výstavy kvetov „Flóra
Bratislava“;
- rekreačný pobyt v hoteli Gladius
pri termálnom kúpalisku Topoľníky
pre 45 členov od 10. do 16. mája
2009;
- 4-dňový zájazd do Habovky, ktorá
je v blízkosti termálneho kúpaliska
Oravice, spojený s rôznymi výletmi;
- stretnutie zástupcov troch generácií – deti, mamy, staré mamy s bohatým programom v spolupráci
so ZPOZ-om;
- návštevy divadelných predstavení,
kúpalísk a pod.
14. februára 2009 o 14.00 hod.
bude v ý r o č n á schôdza
občianskeho združenia Klub dôchodcov.
V mene výboru Klubu dôchodcov
Vám želám veľa zdravia a šťastia
v Novom roku.

Terezia Hanicová
tajomníčka OZ KD

SPoLoČenSKé orGaniZácie

Želanie
„Keď sa o niekoľko dní rozozvučia všetky zvony sveta
a oznámia nám príchod čarokrásnych Vianoc,
zabudnime na všetky starosti a prežime tieto sviatky
v láske, šťastí a svornosti.“
Po tieto dni, ako to už býva každoročne, každý o niečo viac
a intenzívnejšie vníma pokoj domova, teplo rodinného kozuba,
spolupatričnosť jedného k tým druhým a jednoducho všetko to,
čo súvisí s atmosférou sviatočných dní. Bilancujeme výsledky predošlého roka a viac ako inokedy vieme oceniť ochotnú pomoc
sponzorov , ktorí podporili naše aktivity. V prvom rade ďakujeme
- starostovi našej obce Ing. Ľubomírovi Poórovi za pomoc
a podporu Klubu
- JUDr. Stanislavovi Bečicovi, p. Semirovi Kerlovi, Dušanovi
Boškovi, Ing. Matejovi Biskupičovi, Ing. Alexandrovi Beljajevovi,
golfovému klubu, p. Veronike Višváderovej, MUDr. Františkovi
Jurčovi, p. Magde Polgárovej, p. Petrovi Lisému a Eve Luknárovej
za poskytnutie finančného príspevku.
Osobitne chceme poďakovať
- p. Eve Šticovej, ktorá nám celý rok pomáha pri príprave
rôznych tlačovín, pozvánok, plagátov a podobne,
- p. Milanovi Várošovi a p. Helenke Gažovej, ktorí pomoc
nikdy neodmietli;
- p. Mgr. Emílii Achbergerovej, Poľnohospodárskemu
družstvu Chorvátsky Grob, p. Petrovi Guldanovi, Ing. Ivanovi
Faktorovi, Ing. Romane Véghovej, p. Vladimírovi Kalivodovi,
Hydinárni Pro-Ovo, p. Jánošíkovej, p. Unterlenderovej,
B. Jurčovej, p. Helenke Černayovej za materiálnu a inú pomoc;
- v neposlednom rade p. K. Koporcovej, vedúcej tanečného
súboru Niagara, riaditeľke ZUŠ p. Mgr. J. Boškovej a kolektívu
pedagógov školy, p. P. Quardovi – vedúcemu kultúrneho domu
za pomoc pri zabezpečovaní kultúrneho programu na našich
podujatiach.
Ďakujeme a veríme, že nám v roku 2009 darujú aj 2 %
z daní.
Všetkých pozývame na ochutnávku zákuskov a iných dobrôt
pripravených „Z receptov starých mám“. Toto podujatie môžeme
uskutočniť aj vďaka ich podpore. Členkám vedenia Klubu
dôchodcov, ktoré svoju prácu vykonávajú veľmi zodpovedne,
ďakujem za veľa-veľa hodín nezištnej práce pre členov klubu.
VŠETKÝM VÁM želám krásne prežitie vianočných sviatkov a veľa
zdravia, úspechov v roku 2009
Terezia Varečková
predsedníčka OZ Klub dôchodcov

Advent
Včase,keďležalnasmrteľnejposteli
slávnyšpanielskyspisovateľlopezde
Vegasamupredzrakompremietalcelý
jehoživot...Dosiaholmnohoúspechov
adostalosamuveľapotleskov.Nadcholľudístovkamisvojichdivadelných
hier.Navonoksamôžezdať,žesatentočloveknarodila
žilakobylenpreúspech.Teraz,keďnadišielkoniecjeho
pozemskéhoživota,oprávnenesamoholcítiťspokojný..
Čosaalestalo?
DeVegasblížiacimsakoncom,poslednouhodinou,začal
hľadieťnavecinovýmsvetlom.Ošetrujúcilekárvravel:
„Vymôžetezomrieťskutočnepokojný,svetnavásnikdy
nezabudne,budetepatriťmedziveľkéosobnostiľudských

Blahoželalisme
jubilantke
6. septembra 2008 sa všetky členky vedenia nášho Klubu dôchodcov v Bernolákove zúčastnili slávnostného zápisu predsedníčky Klubu
p. Terezie Varečkovej do pamätnej knihy ZPOZ pri príležitosti jej životného jubilea - 70 rokov života.
Malú slávnosť v obradnej sieni kultúrneho domu otvorila predsedníčka ZPOZ-u p. Mária Nagyová. Zdôraznila, že všetky slová, hudba a
piesne , ktoré zneli, vyjadrujú úctu a vďaku jubilantke od najbližších
a priateľov za plodný život a vykonanú prácu. Starosta našej obce
Ing. Ľ. Poór vyzdvihol nemalý podiel jubilantky na rozvoji kultúrnej
činnosti v obci. Ocenil jej prácu v obecnom zastupiteľstve, v zbore
pre občianske záležitosti, v klube dôchodcov a v ostatných spoločenských organizáciach, v ktorých práci nepoznala únavu a voľný čas.
V závere p.Nagyová zaželala jubilantke dlhé roky v dobrom zdraví,
v osobnom a rodinnom šťastí, aby jej doterajší elán a chuť do práce
pre spoločnosť ostali. K týmto blahoželaniam sa pripája i vedenie
klubu dôchodcov.
Terezia Hanicová
tajomníčka OZ
Klub dôchodcovBernolákovo

dejín.“Zomierajúcispisovateľvšak
odvetil:„Milýpándoktor,ažteraz
konečnerozumiemjednejveci:pred
Bohomjeveľkýlenten,ktomáveľkodušnésrdce.Dalbysomvšetkoza
potlesky,ktorýchsamivživotedostalo,
lenabysomichmoholzameniťzajediný
dobrýskutoknaviac.“

Váženíčitatelianášhočasopisu,nechjetentopríbeh
prenásvšetkýchpovzbudenímkuskutočňovaniudobrých
skutkov.Práveadventnýčasjenakonaniedobrých
skutkovuskutočnenýchznezištnejláskykľuďomvhodnou
príležitosťou.
B. Jurčová

15

Darcovstvo krvi

SPoLoČenSKé orGaniZácie

Rozlúčka

Dňa 4. decembra 2008 zorganizoval Miestny spolok Slovenského
Červeného kríža v Bernolákove bezpríspevkový odber krvi. Odber
sa uskutočnil v Kultúrnom dome v Bernolákove mobilnou
odberovou jednotkou. Odberu sa zúčastnilo celkom 66 darcov
z toho bolo 11 darcov z Chorvátskeho Grobu.

Ešte cítime dotyk Tvojich dlaní.
Všade sú stopy usilovných rúk.
Si stredobodom márnych prianí.
Neprídeš! Darmo čaká manžel, dcéry, syn či vnuk.
Slovíčkom nepovzbudíš sestry.
Priateľkám v telefóne nezaznie Tvoj hlas.
Zlý osud preťal Tvoje cesty.
Len spomienky už žijú v nás.
Vieme, že už zbytočné sú slová,
keď prijala Ťa rodná zem.
Netušíš ani ako zas a znova
Z mnohých pier plynie: „Ďakujem!“.
19.septembra2008
smesarozlúčilispaniZorou
Pipíškovou,dlhoročnouaktívnou
členkoupredsedníctva
avyše20rokovpredsedníčkou
adušouMssČKvnašejobci.

Veľmi ťažko sa hľadajú slová, keď nečakane odíde niekto, kto v nás
zanechal hlboké stopy, ktorého sme si vážili pre jeho skutky v prospech
iných.
Pani Zorka Pipíšková vynikala najmä mimoriadne dobrými organizačnými schopnosťami, čím prispela k tomu, že náš spolok SČK patril
medzi najlepšie a najaktívnejšie v rámci ÚS SČK Bratislava-vidiek.
V období, keď väčšina spolkov zápasila s nedostatkom darcov krvi, aj jej
zásluhou počet darcov v našej obci narastal a rapídne sa zvýšil najmä
po odberoch mobilnou odberovou jednotkou. Jej vzťah k SČK sa prejavil
najmä pri príprave osláv 50. výročia založenia SČK v našej obci
a konkrétne inštalovaním výstavy, ktorú takmer sama zabezpečila.
V čase povodní na východnom Slovensku zorganizovala finančnú
zbierku na pomoc postihnutým, ktorá patrila medzi najúspešnejšie
v rámci okresu. S citom a porozumením pripravovala nielen akcie pre
starších spoluobčanov, ale venovala sa aj malým deťom, ktoré oboznamovala s poslaním ČK a učila ich poskytovať prvú pomoc.
Pochopenie mala aj pre sociálne odkázaných občanov. V čase, keď
mnohé rodiny už zasadali k štedrovečernému stolu, ona spolu
s manželom rozvážala sociálne slabším rodinám kapustnicu, rybu so
šalátom a sladkosti s ovocím, ktoré pripravili spolu s ostatnými členkami predsedníctva. Jej prácu pre SČK si veľmi vážili aj zástupcovia
ÚS SČK v Senci a prejavili to aj svojou účasťou na poslednej rozlúčke na
čele s riaditeľkou ÚS SČK v Senci Ing. M. Halásovou. Prišli aj zástupcovia MS SČK zo Senca a pani MUDr. E.Hučalová za všetkých vyslovila
slová poslednej pocty, úcty, vďaky a sústrasti.
Napriek veršu: „Viem, že už zbytočné sú slová“, Zorka, za všetkých,
ktorým si svojou obetavosťou pomohla a aspoň trochu spríjemnila život,
Ti vyslovujeme hlbokú úctu a vďaku. Bolo nám cťou....
Predsedníctvo MS SČK
v Bernolákove

Prijatiedarcovkrvi
Stalo sa už tradíciou, že vždy ku koncu roka prijme starosta obce
v obradnej sieni našich spoluobčanov, bezpríspevkových darcov krvi,
držiteľov plakiet prof. MUDr. Jána Jánskeho. Tak tomu bolo i tento rok.
Dňa 29.novembra boli do obradnej siene obce pozvaní darcovia krvi, ktorí
v roku 2008 získali zlatú, striebornú a bronzovú plaketu MUDr.
Jánskeho. Je smutné, že z 10 pozvaných držiteľov plakiet sa zápisu zúčastnili iba 4 naši spoluobčania, pretože členky zboru pre občianske záležitosti
a členky predsedníctva MS SČK sa snažili pre odmenených darcov pripraviť príjemné prostredie a malé pohostenie.
Zápisu sa zúčastnili držitelia: zlatej plakety - pán Radoslav Reindl, bronzových plakiet - pani Anna Barkolová, slečna Lenka Nagyová a pán
Eduard Jursa
Touto cestou ešte raz všetkým vyznamenaným darcom srdečne blahoželáme, ďakujeme im za ich humánny čin a prajeme im do ďalších
rokov života hlavne veľa zdravia a spokojnosti v kruhu ich rodín.
-MN-
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JarmilaGálová
PeterUher
MichalHržič
MonikaGažíková
EvaAntoniová
MonikaNoskovičová
JaroslavVokoun
MáriaNagyová
KatarínaKoporcová
JánAntal
MartaKlechová
DagmarViktorínová
MartinBerčík
JarmilaBošková
JakubKlech
IvanVysučáni
KvetkaČambálová
soňaJursová
ZuzanaTeplanová
MichaelaMikyšková
RuženaBuzgovičová
EduardJursa
JaroslavJedlovec
KatarínaBotlová
JanetteHorváthová
ĽubicaKuchtová
MiroslavKollár
HenrietaKrammerová
MilanAntalič
BarboraKuchtová
RenátaVárošová
RudolfHeizer
ĽubošAntalič
MartinaKövesi
MáriaPriecelová
Radoslavágh
JanaBučeková
ZoltánaKövesi
PeterPriecel
ViliamFoltýn
MilanBuček
RudolfNováček
stanislavBečica
Petersivčák
AnnaBarkolová
Pavollukáč
ĽubomírPoór
slavkoJedlovec
AnnaVitálošová
RomanŠebo
RobertŠiroký
ZuzanaŠticová
Petersloboda
KatarínaBuzgovičová
lenkaNagyová
Darcovia z Chorvátskeho Grobu:
MarcelaTuriničová
PeterHoblík
Janasuchá
JanaKaššová
JanaTuriničová
MagdaGábliková

AnnaValentová
lenkalaurová
ZdenkaKocáková
Magdalénasoboličová
ZuzanaNogová

Predsedníctvo Miestneho spolku SČK v Bernolákove a starosta
obce Bernolákovo ďakujú všetkým darcom krvi za ich humánny
a šľachetný čin.
Predsedníctvo MS SČK v Bernolákove ďakuje predajni
Vinladia na Trnavskej ul. a firme ProOvo Bernolákovo za sponzorovanie bezpríspevkového darcovstva krvi.

Váženídarcoviakrvi,váženíčlenovia
MssČKaváženíspoluobčania,
blíži sa čas Vianoc, čas otvárania ľudských sŕdc.
Čas radosti, veselosti, lásky, pokoja a mieru.
Čas kedy sa môžeme na chvíľu pristaviť, zaspomínať si.
Zamyslieť sa nad čarom a atmosférou vianočných sviatkov.
Nezabudnúť na svojich blízkych, priateľov a známych,
aby v tomto čase nebol nikto sám.
Tolerancia, úcta jedného k druhému a pomoc všetkým,
ktorí ju potrebujú, to je posolstvo,
ktoré by mali Vianoce priniesť nám všetkým.
Vianoce to je predovšetkým nádej a je na každom z nás,
Aby sme ju nejakým spôsobom skúsili opäť zasadiť do sŕdc
Všetkých ľudí, ktorí ju už stratili.
Preto Vám všetkým prajeme pramene čistej živej vody.
Nech láska, pravda si Vás vodí po cestách života.
Nech naplní Vás múdrosti sveta jas,
aby ste v každom čase poznali krásu po jej hlase,
na pevnej zemi stáli, dobrého zdravia mali,
radosť a šťastie rozdávali...
Krásne Vianoce a šťastný a veselý Nový rok
Vám všetkým praje
predsedníctvo MS SČK v Bernolákove

Kultúrnapamiatka
„Archeologickénálezisko
–hradvBernolákove“
–nenápadnáudalosť
roku2008
Vážení spoluobčania, nie je tomu tak dávno, čo niektorí
z vás podpísali výzvu občanov poslancom i vedeniu obce,
aby Várdomb a Gépház ostali v jej vlastníctve.
Tak sa v roku 2007, ale aj v tomto roku viedli diskusie
na tému Várdomb a Gépház. Faktom je, že väčšina poslancov,
najmä kandidátov politických strán odhlasovala predaj bývalej
vodárenskej stanice – Gépházu na brehu Čiernej vody do
vlastníctva fyzickej osoby. Stačilo na to 6 hlasov poslancov.
Faktom je taktiež, že z radov občanov vyšlo málo iniciatív,
ako by obec mala s týmito objektmi nakladať, ako by mali či
mohli byť využívané.

Občianske
združenie
Hrad
Čeklís
Väčšina návrhov, ktoré boli poslancom navrhnuté, niesli
spoločný znak – tým bolo ich komerčné využitie. To by znamenalo,
že tak ako Gebház, tak aj Várdomb by sa odpredal a súkromný
investor by realizoval svoj zámer. Nová stavba na mieste zrúcaniny hradu by znamenala zánik najstaršej hmotnej historickej
pamiatky v Bernolákove
Jedna z iniciatív občanov, podotýkame, jediná nekomerčná,
naštartovala proces vyhlásenia priestoru „hradného návršia“,
priestoru Várdombu za národnú kultúrnu pamiatku – archeologické nálezisko – hrad v Bernolákove.
V decembri 2008 bolo na Ministerstve vnútra SR zaregistrované ObčianskezdruženieHradČeklís, ktorého cieľom je podporovať a presadzovať ideu ochrany historického dedičstva, ale
najmä podporovaťaktivitysúvisiacesnárodnoukultúrnou
pamiatkou„Archeologickénálezisko–hrad
vBernolákove“.
Medzi jeho ďalšie ciele patrí : získavanie, spracovávanie
a publikovanie informácií o osídlení a hmotnej kultúre na území
obce Bernolákovo, o hrade Čeklís, o kultúrnom a historickom
dedičstve týkajúcom sa tejto lokality, podpora a organizovanie
aktivít smerujúcich k ochrane a rozvoju kultúrnych pamiatok a historických dominánt obce Bernolákovo a okolia, či podpora
a organizovanie aktivít smerujúcich k vytvoreniu historického centra obce Bernolákovo.
Verím, že obec Bernolákovo so svojou ďalšou a najnovšou
národnou kultúrnou pamiatkou bude počítať vo svojich plánoch
do budúcna. Verím, že hrad v Bernolákove odkryje svoje tajomstvá. Možno nie hneď, možno o pár desiatok rokov, možno nie
nám, súčasníkom, ale našim nasledovníkom.
Ďakujeme všetkým, ktorí podporili výzvu v minulom roku.
Ďakujeme všetkým, ktorí podporili aktivity súvisiace so
vznikom občianskeho združenia. Ďakujeme všetkým, ktorí podporia svoju obec pri ochrane všetkých kultúrnych pamiatok a dominánt Bernolákova.
Iva Pipíšková, Jaroslav Vokoun, Alexander Molnár

Pomôžmeukončiťzačatédielo!
V septembri r. 2000 sme v časopise "Bernolák" uverejnili
výzvu a zároveň prosbu, ktorou sme sa obrátili na všetkých občanov
našej obce, na obecný úrad , podnikateľov a živnostníkov, aby
pomohli zachrániť našu vzácnu kultúrnu pamiatku, Kaplnku sv. Anny.
Vtedy sa nachádzala vo veľmi zlom stave a hrozil takmer jej zánik.
Naša výzva sa stretla s priaznivým ohlasom a v rokoch 2002-2003
boli ukončené všetky stavebné práce.
V rokoch 2004-2005 sa podarilo zreštaurovať skvostný barokový
hlavný oltár s obrazom sv. Anny, na čo sme dostali aj príspevok
z Ministerstva kultúry.
Aby interiér Kaplnky sv. Anny dostal pôvodnú historickú podobu,
plánujeme ešte zreštaurovať dva bočné oltáre, barokovú kazateľnicu
a reliéf nad vchodom do kaplnky. Na tieto reštaurátorské práce sme
v r. 2006 aj v r. 2007 predložili kvalitné projekty na Ministerstve
kultúry. Našej žiadosti nebolo vyhovené.
Ostáva už len na nás - občanoch, obecnom úrade, hospodárskych
organizáciách, podnikateľoch, živnostníkoch a všetkých ľuďoch dobrej
vôle, aby bola Kaplnka sv. Anny komplexne ukončená.
PríspevkynareštaurátorsképrácemožnoosobneodovzdaťnaRím.kat.farevBernolákove,aleboposlaťnaúčet:
TatrabankaRímskokatolíckacirkev,farnosťBernolákovo...
2665038002/1100,Variabilnýsymbol:2607
Pomáhať zachrániť dedičstvo našich otcov je pre nás všetkých
záväzkom a veríme, že aj srdcovou záležitosťou, aby nás sprevádzalo
vedomie, že sme zachránili dobré dielo, ktoré Boh odmení.
Požehnané a milostiplné prežitie vianočných a novoročných
sviatkov všetkým dobrodincom, priaznivcom i všetkým ľuďom dobrej
vôle želajú a vyprosujú
Juraj Kormúth, farár
a farská ekonomická rada

Pomôžtedokončiťobnovunárodných
kultúrnychpamiatokvBernolákove.
Vážení spoluobčania, dovoľujeme si vás poprosiť, aby ste prispeli
dvomi percentami z dane za r.2008na dokončenie obnovy vzácnych
národných kultúrnych pamiatok v našej obci, a to Kostola sv.Štefana
Uhorskéhoa kaplnky sv. Anny.
V predchádzajúcich rokoch sa na ich obnove urobilo už veľmi
veľa,niektoré práce však na nás ešte čakajú.
Na Kostole sv. Štefana je treba dokončiť juhozápadnú časť ohradenia
kostolného areálu aj z dôvodu statického zabezpečenia celého objektu
a brehu pod ním. Na kaplnke sv. Anny treba zreštaurovať dva bočné
oltáre, barokovú kazateľnicu a kamenný reliéf nad vchodom do
kaplnky. Predpokladané náklady na tieto práce predstavujú cca. 3 mil.
Sk. Snaha zachovať tieto vzácne pamiatky v dobrom stave pre ďalšie
generácie je našou prirodzenou ľudskou i občianskou povinnosťou.
Veríme preto, že sa nájde veľa fyzických a právnických osôb, ktoré
venujú 2 % z dane za rok 2008, na to, aby sa toto veľké dielo obnovy
podarilo. Všetky Vaše príspevky z daní za roky 2005, 2006 a 2007
boli použité na reštaurátorské práce na Kostole sv. Štefana, čím
nadobudol krásny vonkajší vzhľad. Preto každý, kto akýmkoľvek spôsobom doteraz prispel, môže sa so spokojnosťou v srdci pozerať na
toto dielo. Administratívne práce a mnohé iné činnosti sú robené bezplatne. Poplatky za vedenie bankového účtu nášho združenia ako aj
poplatok za notársku registráciu pre každý rok sú hradené z členských
príspevkov členov združenia.
Milí občania,
každú Vašu veľkodušnosť Boh iste bohato odmení. Od nás zo združenia prijmite aspoň úprimné poďakovanie.
Rada združenia
Údajeoprijímateľovi:
Obchodnémeno:Združeniezáchranykultúrnychpamiatok
vBernolákove
Právnaforma:občianskezdruženie
IČO:30850207
sídlo:Bernolákova24,90027Bernolákovo
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Odišli
na večný
odpočinok:
Prišli
na svet:
Jakub belan /júl/
Lara Jankó
Adam Ďurčo
Oliver túroci
Jonáš Štrompach
Natália Veszprémiová
Nela banásová
maxim Feneš
Alex Vasaráb
paulína Kandráčová
Jakub turenič
Lucia petrovičová
tobias trubač
erika Laura turková
Lenka Halušková
Cloe Layla Soós

Ignác bóna
Otília Janechová
Katarína Farská
Justína príkopská
Jozef Ambra
Zora pipíšková
pavel Zelenák

93
84
80
77
74
67
66

michal Sklenica
Gejza polgár
Karol Gál
Helena Gálová
Ján Jurík
Jozef pláteník
Ladislav Szerencsés

60
52
52
86
88
72
72

Česť ich pamiatke !

Svoje
„áno“
si povedali:

Vitajte medzi nami !

Stanislav Loduha a Jana Jurčová /júl/
Samuel podobný a Vladimíra podobná
Ján Kianička a mária trubačová
rastislav beňo a Katarína peková
Stéphane brunel a martina Švardová
milan Fatura a mária polečová
peter Gál a Silvia mičianová
Ľudovít Chalani a Jana Gondeková
Ján Kala a a Júlia Košová
roland Kovács a Veronika Antaličová
richard Nagy a Zdenka Horáková
Ladislav popeláš a Ľubica Stribrská
Juraj reindl a Aneta macháčková
Filip Vančík a michaela Šemberová
mladomanželom prajeme veľa lásky, zdravia,
šťastia, spokojného spolunažívania.

Významného životného 90-ich
rokov, jubilea sa v uplynulých
týždňoch dožil spoluobčan

pánJozefMarko
Osobne mu zablahoželali pán
starosta a členky zboru pre
občianske záležitosti.
Veľa zdravia a spokojnosti
v kruhu rodiny do ďalších
rokov Vám, milý jubilant, prajeme
aj touto cestou.

Naši jubilanti:
September
terézia Varečková
Gizela tureničová
Alžbeta baloghová
Zuzana Danišová
Viktoria Zemánková
mária tomčíková
Alžbeta múčková
Ing. Alexander molnár
Jozef Kusý

70
75
75
75
75
80
80
85
85

OKtóber
emil pevný
Štefan Horňák
rudolf Krasňanský
terézia Vlčanová
Jolana raschmanová
Štefan Leginský
Cecília Šimorová

70
75
75
80
80
80
85

NOVember
Ing. Alexander Novák
peter Kikinder
Helena Grebečiová
mária Dudáková
František Valček
Vilma Laššuová
Alžbeta Halčáková
mária Jacková

70
70
70
70
75
75
75
80

Všetkým jubilantom
srdečne blahoželáme !

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym
za účasť na poslednej rozlúčke s naším drahým
Ing.ladislavomszerencsésom.
Ďakujeme tiež za úprimné slová sústrasti a kvetinové dary.

oZnamY / inZercia

Smútiaca rodina.

Oznam

Poďakovanie

Zbor pre občianske záležitosti
pri Obecnom zastupiteľstve
v Bernolákove hľadá šikovných
recitátorov vo veku nad 15 rokov.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť
na Obecnom úrade v Bernolákove
u pani Kuchtovej alebo
u pani Nagyovej.

Dobrýdeň,chcelabysomsaVám
ahlavneorganizátorkámdetskejburzy
poďakovaťzasuperakciu.Vybralasom
sivecičkypremiminko,ktoréboloešte
vbruškuaterazsiichužspolu
užívame.Keďžerýchlopriberáme
arastieme,verím,žetakátoburza
sazorganizujeopäť.
Veľaúspechovpraje
Katarína turková
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Hľadáme
upratovačku
na upratovanie pavlače,
3 podlažia 1x týždenne.
Zametanie, umývanie.

Volaťpo18.30h.
Tel:0903/213352

SPoLoČenSKá rubriKa

slávnostný
zápisdetí
V mesiaci november sa v obradnej sieni
obce uskutočnila slávnosť uvítania
novorodeniatok do života, ktorá je spojená so slávnostným zápisom do pamätnej
knihy obce. Starosta obce zablahoželal
rodičom k narodeniu ich detí, poprial im
veľa trpezlivosti pri ich výchove a odovzdal im malý darček spolu s finančným
príspevkom.

Do pamätnej knihy obce boli zapísané
novonarodené deti:
MelániaHudeková,MichaelBudovský,
simonPavlovič,simonaFrindrichová,
RebekaVačoková,sašastruhárová,
MaximKáčer,EmaPoszert-schwartzová,
sofiaChmelárová,PaulínaBognárová,
JakubBelan,Adrianasublardová,Emma
lehocká,OliverTúroci,laraJanková
-MN-

slávnostnýzápis
jubilantov
Tak ako po iné roky, i v tomto roku
prijal starosta obce v obradnej
sieni obce Bernolákovo jubilantov
našej obce, ktorí sa k 31.12.2008
dožili 80, 85 a viac rokov. Zápisu
do pamätnej knihy obce sa zúčastnilo 10 jubilantov:
- 80 roční: MáriaKollárová,
MáriaTomčíková,Alžbeta
Múčková,Štefanleginský
- 85 roční: JozefKusý,Ing.
AlexanderMolnár,Jozef
Maják,Ing.silvesterErdélyi,
GejzaHorváth
Pozvanie na zápis prijala
aj pani Etela Náprstková, ktorá
v tomto roku oslávila 91. narodeniny.
-MN-
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Vzhľadom na technické problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť pri vydávaní a tlači časopisu Bernolák, je možné, že niektoré uverejnené články sú
neaktuálne v dňoch distribúcie časopisu.

Redakčná rada prosí svojich prispievateľov, ktorí články do Bernoláka píšu na počítači, aby svoj
príspevok odovzdali i v elektronickej forme – na diskete súbory editora Microsoft Word (*.doc),
čím umožnia rýchlejšie spracovanie a tým i skoršie vydanie Bernoláka. Svoje príspevky môžete
zasielať i elektronickou poštou na adresu: casopis@bernolakovo.sk a tiež písomne do schránky
umiestenej v zádverí kD. Za zapožičanie diskiet vopred ďakujeme.

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