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Najkrajšia
odmena

Kolobeh života a čas sa nezastaví. Deň sa míňa s dňom, týždeň s týždňom, mesiac
s mesiacom, rok s rokom a máme tu Vianoce, najkrajší sviatok roka.
Letí to tak, že mnohí sme nemali čas ani žiť - z práce do práce, z povinností do
povinností, z naháňačky za lepším životom pre nás či našich blízkych sa stal náš
život. Prežili sme všeličo, dobré i zlé, smutné i veselé, ba aj dvoje voľby, ktoré
mnohých potešili, iných možno nie. Život však ruka v ruke s časom idú ďalej.
Nezastavia sa. My sa ale na chvíľu zastavme. Lebo život, či ho stvoril Boh, alebo
ktokoľvek, je najväčšia hodnota, akú človek dostal. Najväčší „vianočný“ dar. Každý
ho máme len jeden. Preto by sme ho mali hodnotne žiť – aspoň na Vianoce.
Vianočná oslava narodenia kresťanského spasiteľa v kruhu rodiny je vlastne symbolom zrodu života, ktorý je pre rodičov šťastím a radosťou. Tiež preto sú Vianoce
obdobím radosti, šťastia, lásky a spokojnosti. Koľko týchto krásnych citov a pocitov
ste počas roka v tom svojom zhone zažili? Nastal čas ich nielen dostávať,
ale i rozdávať. Verte, cení sa každý prejav lásky, rozdávania radosti a šťastia.
Darček je síce darček, ale nepochybujte, v živote láska, pohladenie či dobré slovo
má oveľa väčšiu hodnotu. A v kruhu svojich blízkych pri sviatočnom stole,
pri hviezdičkami blikajúcom stromčeku s množstvom darčekov nezabúdajme ani
na tých, ktorí sú opustení, a pre ktorých je čas Vianoc možno jediným časom
šťastia a radosti v roku. Iskričky a šťastie v očkách detí aj z detského domova
nech sú Vám najkrajšou odmenou.

K rá s n e , š ťa st n é a ra do st n é Via n oc e a v n ovo m ro ku
vš et ko n aj le p š ie Vá m že lá re da k čn á ra da .

Vážení spoluobčania,
Rád by som touto cestou
poďakoval všetkým, ktorí
v komunálnych voľbách podporili
moju opätovnú kandidatúru na
post starostu a prejavili mi tak
dôveru do ďalšieho volebného
obdobia. Úprimne ďakujem
za každý jeden hlas.
Zároveň si cením každého, ktorý
účasťou vo voľbách prejavil svoju
spolupatričnosť a záujem o dianie
v našej obci, a to bez ohľadu
na osobné preferencie.
Chcem poďakovať za
spoluprácu a pomoc poslancom,
ktorí pôsobili v obecnom zastupiteľstve v minulom volebnom
období a nekandidovali alebo
neboli zvolení v týchto voľbách.
Tiež by som chcel zablahoželať
všetkým zvoleným poslancom
obecného zastupiteľstva a zároveň
vysloviť úprimné želanie, aby sa
nám vzájomnou spoluprácou darilo čo najlepšie plniť úlohy, ktoré
nás čakajú v nasledujúcom volebnom období. Som presvedčený,
že spoločnými silami dokážeme
naplniť naše ciele a predsavzatia,
aby sme splnili očakávania
všetkých občanov Bernolákova.
Na záver mi dovoľte zaželať
Vám šťastné, pokojné
a požehnané vianočné sviatky.
V novom roku 2011 hlavne
veľa zdravia, šťastia,
rodinnej pohody
a pracovných úspechov.
Váš starosta
Ľubomír Poór

STALO SA

Adventný hudobný bazár
Už tradične sa aj v tomto roku necelé tri týždne
pred Vianocami uskutočnilo obľúbené podujatie,
Adventný hudobný bazár. Atmosféra kultúrneho
domu sa zmenila na nepoznanie. Sviečky a tlmené
svetlá vytvorili prostredie vhodné na príjemný podvečer. V malej sále sa rozložili predajcovia
najrôznejších produktov vhodných ako darčeky
a dekorácie k Vianociam. Drobné pečivo, knižky
a nový obecný kalendár boli tiež k dispozícii.
Vo veľkej sále prebiehal koncert. V prvej časti sa
prezentovali žiaci miestnej ZUŠ, keď zahrali
a zaspievali niekoľko skladieb rôznych žánrov.
Potom na pódium prišli skvelí speváci a pohodoví ľudia, známe vokálne zoskupenie Fragile.
Predviedli skutočne excelentný koncert a publikum
v nabitej sále to aj náležite ocenilo. Výborne
vyskladaný repertoár, úžasné výkony a príjemný
inteligentný humor sú súčasťou tejto skupiny okolo
dirigenta Braňa Kostku. Fragile počuť a zažiť je
radosť, ktorá v tejto predvianočnej atmosfére patrí
k veciam najcennejším.
PQ

Návšteva mikuláša
Súčasne s veľkým podujatím, Adventným hudobným
bazárom, sa v priestoroch kultúrneho domu konalo
ďalšie podujatie pre deti. Tradičná návšteva
Keď sa pri nádielke
Mikuláša. Do vestibulu KD postupne prichádzali
vystriedali všetky deti, ktoré
skupinky detí po svoj darček. Mikuláš sa im
mali záujem o darček, vyšiel
vľúdnym slovom prihovoril, jeho asistent
Mikuláš s čertom a deťmi pred
čert ich dobromyseľne postrašil.
kultúrny dom k veľkému obecnému
Niektoré deti zarecitovali krátku
stromčeku a čarovnou formulkou
básničku,
tento krásny strom rozsvietil.
niektoré sa s Mikulášom
Mikuláš sa s deťmi rozlúčil,
porozprávali, iné len
poprial pekné Vianoce
vystrašene prijali
a odišiel za deťmi do iných
malý darček.
miest.

Poďakovanie
Ďakujeme p. Viktorínovi z Lúčnej ulice za
vianočný strom, ktorý poskytol obci, aby sa
večer v parku pri obecnom úrade rozžiaril
v poradí už Vianočník č. 10.
ŽP OcÚ
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Miestna volebná komisia v Bernolákove touto cestou ďakuje všetkým
voličom, ktorí sa zúčastnili volieb, za ich účasť a podporu svojich kandidátov. Osobitné poďakovanie patrí predsedom a členom okrskových volebných komisií a členom miestnej volebnej komisie za ich zodpovednú prácu
na organizačnom zabezpečení priebehu volieb a spracovanie ich výsled-

kov. Na priebeh hlasovania a spracovania výsledkov volieb dohliadali
v troch volebných miestnostiach občianski pozorovatelia. Na voľbách sa
zúčastnilo 48,12 % voličov, čo je takmer o 1% viac ako vo voľbách pred
štyrmi rokmi.
Za starostu obce bol opätovne zvolený Ing. Ľubomír Poór.

Výsledky volieb na starostu obce a poslancov do obecného zastupiteľstva Počet platných hlasov odovzdaných každému kandidátovi na starostu
1. okrsok 2. okrsok 3. okrsok 4. okrsok
Počet voličov zapísaných v zozname
voličov vo volebnom okrsku
Počet vydaných obálok
Počet odovzdaných obálok
Počet platných hlasovacích
lístkov do OZ
Počet platných hlasovacích lístkov starosta

1076
538
538

1106
534
534

1132
609
609

1076
459
459

522
529

523
532

603
601

439
450

Kandidát
Ľubomír Poór, Ing.
Iva Pipíšková, Mgr.
Emília Biznárová, Ing.
Ľubomír Veselý
Pavol Šípoš
Ján Podolinský, Ing.
Spolu

Účasť vo voľbách
48,12 %
Počet platných hlasov odovzdaných každému kandidátovi na poslanca obecného zastupiteľstva
Kandidát
Katarína Koporcová
Alexander Molnár, Ing.
Emília Biznárová, Ing.
Miroslav Káčer
Helena Černayová
Stanislav Bečica, JUDr.
Rastislav Požár, Ing.
Ivan Trubač, Ing.
Ľuboš Štica
Darina Švardová
Milan Slaný
Matej Biskupič, Ing.
Miroslav Turenič
Martina Jánošíková

číslo 1. okrsok 2. okrsok 3. okrsok 4. okrsok spolu poradie
13.
300
205
233
157
895
1
18.
214
198
241
133
786
2
4.
153
173
226
162
714
3
12.
169
110
263
153
695
4
7.
208
154
202
130
694
5
2.
188
171
186
136
681
6
19.
148
122
171
193
634
7
25.
136
158
194
106
594
8
22.
118
149
214
100
581
9
23.
126
159
150
111
546
10
21.
159
126
136
90
511
11
3.
145
122
122
117
506
12
26.
108
113
175
107
503
13
10.
149
111
160
82
502
14

1.
číslo
4.
2.
1.
6.
5.
3.
-

Kandidát
Vladimír Turenič
Michal Merva, Ing.
Vladimír Cipciar, Mgr.
Štefan Danko, Ing.
Zuzana Burešová
Roman Rajták
Jozef Lukovič
Štefan Tám, Ing.
Zdenko Batrla
Marta Jungová
Dana Dobrovičová
Ernest Korcsek
Vladimír Lulják
Spolu

2.
3.
okrsok okrsok
220
176
152
170
112
154
22
18
12
5
11
9
529
532

4.
okrsok
210
194
166
12
13
6
601

okrsok poradie
223
1.
77
2.
131
3.
16
4.
2
5.
1
6.
450
-

podiel spolu
39,25 % 829
28,08 % 593
26,66 % 563
3,22 % 68
1,52 % 32
1,28 % 27
100 %

číslo 1. okrsok 2. okrsok 3. okrsok 4. okrsok spolu poradie
27.
121
115
157
99
492
15
17.
96
108
125
139
468
16
6.
91
105
168
81
445
17
8.
95
115
131
82
423
18
5.
89
99
109
86
383
19
20.
86
103
94
74
357
20
15.
81
82
74
55
292
21
24.
67
83
81
42
273
22
1.
54
58
58
58
228
23
11.
51
90
46
37
224
24
9.
49
50
60
61
220
25
14.
42
47
58
56
203
26
16.
50
33
37
62
182
27
3293
3159
3871
2709 13 032
RSDr. Ladislav Jača, predseda miestnej volebnej komisie

Predvianočné
zamyslenie

Aby sme pokoj skutočne dosiahli, zamyslime sa nad „radami“ Pierra Guilberta:

Vážení čitatelia nášho obecného časopisu,
zo srdca vám všetkým želám požehnané, radostné
a najmä pokojné vianočné sviatky...
B. Jurčová, predsedníčka komisie verejného
poriadku a sociálnych vecí vo volebnom období
2006 - 2010

Ak veríš, že úsmev je silnejší ako zbraň...
Ak veríš na moc otvorenej ruky...
Ak veríš, že to, čo spája ľudí, je dôležitejšie ako to, čo rozdeľuje...
Ak veríš, že byť rozdielnym je skôr obohatenie ako nebezpečie...
Ak sa vieš pozerať na blížneho so štipkou lásky...
Ak dávaš prednosť nádeji pred podozrením...
Ak si rozhodnutý, že ty urobíš prvý krok a nie ten druhý...
Ak pohľad dieťaťa vie dojať tvoje srdce...
Ak sa vieš radovať z radosti svojho suseda...
Ak nespravodlivosť, ktorá postihuje druhého, sa ťa tiež dotkne...
Ak je pre teba cudzinec bratom či sestrou...
Ak vieš dať trocha zo svojho času zadarmo a s láskou...
Ak vieš prijať službu od druhých...
Ak sa vieš podeliť so svojím chlebom a k tomu pripojiť svoje srdce...
Ak veríš, že odpustenie zájde ďalej ako pomsta...
Ak vieš ospevovať aj šťastie iných...
Ak vieš vypočuť nešťastného, ktorý ti berie čas, a vyvoláš úsmev na jeho tvári...
Ak vieš prijať aj mienku, čo sa nezhoduje s tvojou...
Ak nebiješ svoju vinu na prsiach iných...
Ak je pre teba každý blížny v prvom rade tvoj brat a tvoja sestra...
Ak hnev pokladáš za slabosť a nie za silu...
Ak radšej sám niečo znesieš od iných, než by si im ty ublížil...
Ak nechceš, aby po tebe prišla potopa...
Ak sa staviaš na stranu chudobného a utláčaného bez toho, že by si sa hral
na hrdinu...
Ak veríš, že láska je jediná sila v každej diskusii...
Ak veríš, že pokoj je možný.... potom pokoj príde...
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INFORMÁCIE OBECNÉHO ÚRADU

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
v bernolákove konaných 27. novembra 2010

INFORMÁCIE OBECNÉHO ÚRADU

Smetné nádoby sa vo štvrtok
6. 1. 2011 (sviatok Troch
kráľov) budú vyvážať
ako v bežný pracovný deň.

1100 l nádoby
Týždňový vývoz

Predaj nálepiek
na smetné nádoby
na rok 2011
Nálepky na smetné nádoby bude
možné zakúpiť na prízemí obecného úradu v termíne
17. 1. - 4. 2. 2011 nasledovne :
pondelok
streda
štvrtok
piatok

8.00 - 18.00 hod.
7.30 - 16.00 hod.
7.30 - 16.00 hod.
7.30 - 12.00 hod.

395 €

Právnické osoby
a fyzické osoby
- podnikatelia
110 l a 120 l nádoby
Týždňový vývoz
1100 l nádoby
Týždňový vývoz

65 €

581 €

Harmonogram vývozu
separovaného odpadu
na 1. polrok 2011

Nálepky z roku 2010 sú platné až
do 4.2.2011. Poplatok za vývoz
komunálneho odpadu zostáva rovnaký ako v roku 2010.

Fyzické osoby
110 l a 120 l nádoby
Týždňový vývoz
43 €
Dvojtýždňový vývoz
23 €
Dvojtýždňový vývoz
13 €
/pre individuálnu rekreáciu/

Z NAŠEJ HISTÓRIE

Podomový zber autobatérií
a akumulátorov

Info – odpady

3.1.
17.1.
7.2.
21.2.
7.3.
21.3.
4.4.
18.4.
2.5.
16.5.
6.6.
20.6.

pondelok
pondelok
pondelok
pondelok
pondelok
pondelok
pondelok
pondelok
pondelok
pondelok
pondelok
pondelok

V zmysle usmernenia Krajského úradu životného
prostredia v bratislave a Obvodného úradu životného
prostredia v Senci zverejňuje obec bernolákovo tieto
informácie ohľadom zberu použitých autobatérií.
Podľa § 39 ods. 7 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch
v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon o odpadoch“/
môže vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie
alebo zhodnocovanie komunálnych odpadov na území
obce len ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou. Súčasne musí mať vydaný
súhlas podľa § 7 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch
na nakladanie s nebezpečnými odpadmi - prepravu.
Ďalej je povinný odovzdávať vyzbieraný odpad len
oprávnenej osobe, ktorá má udelenú autorizáciu na
spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov podľa § 8 ods. 3 písm. a) zákona o odpadoch.
Konanie v rozpore s uvedenými predpismi je protiprávne
a o osobách, ktoré protiprávne nakladajú s odpadmi,
je potrebné podať informáciu na obecný úrad alebo na
Obvodný úrad ŽP v Senci.
Protiprávneho konania sa dopúšťa aj občan, ktorý
odovzdá tento nebezpečný odpad výkupcovi bez príslušných oprávnení. Dopustí sa tým priestupku podľa § 80
ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch, za čo mu môže byť
obvodným úradom ŽP v Senci, ktorý priestupok prejednáva,
uložená sankcia až do výšky 663,87 eUr. Preto je potrebné,
aby sa občania skôr, ako odovzdajú použité autobatérie
a akumulátory, informovali na obecnom úrade, či konkrétny
výkupca plní vyššie uvedené ustanovenia zákona
o odpadoch, aby sa tak vyhli zbytočným sankciám.
ŽP OcÚ

POZNÁTe OSObNOSTI,
podľa ktorých sú pomenované naše ulice?
III. časť

SAmO cHALUPKA
/1812 – 1883/
Je romantický básnik z radu štúrovcov.
Narodil sa v Hornej Lehote v rodine
farára. Študijné základy získal v rodičov-
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skom dome, rozvíjal ich na gemerskom
nižšom gymnáziu, na kežmarskom lýceu
a rožňavskom gymnáziu. Tu sa prejavila
jeho láska k literatúre a rodnému jazyku.
Na bratislavskom lýceu študoval filozofiu
a teológiu. V štúdiu teológie pokračoval
vo Viedni. Stal sa farárom v Gemerských
Tepliciach a po smrti otca prešiel na faru
v Hornej Lehote. Bol veľmi vzdelaný, hovoril slovensky, nemecky, maďarsky a latinsky, rozumel všetky slovanské reči i taliančinu. V mladosti robil výlety pešo
po okolí. V starobe stratil zrak. V manželstve nebol šťastný a zomrel bezdetný.
Chalupkovo básnické dielo nie je rozsahom veľké. Jeho tvorba bola zhrnutá do
jednej básnickej zbierky pod názvom
SPEVY. Zdrojom jeho inšpirácie sa stala
ľudová pieseň, ľudová epika a epika slovanských národov reagujúca na život ľudu.

Zameral sa hlavne na jánošíkovskú tematiku, protiturecké boje a dávnu históriu
Slovákov. Jeho hrdina neupadá do
beznádeje, verí, že sa dostane na slobodu
/Likavský väzeň/. Uvedomuje si ťažké
položenie Slovákov a vyzýva svojich rovesníkov, aby povstali proti krivde /Kráľohoľská/. Zobrazuje mladého bojovníka,
ktorý neváha položiť život za slobodu svojej krajiny /Branko/. Z obdobia tureckých
nájazdov na južné Slovensko zobrazil
hrdinský zápas ľudových bojovníkov a ich
odpor proti násiliu /Turčin Poničan, Boj pri
Jelšave/.
Vrcholom jeho tvorby je básnická
skladba MOR HO. Aj tu použil historický
námet, aby vyzval svojich súčasníkov
i nasledujúce generácie do boja za slobodu. Odsúdil nemorálnosť utláčateľov
a vyzdvihol morálnu silu utláčaných.

Veril v sily ľudu, ktorý sa vie postaviť proti
útočníkom a vie si ubrániť slobodu.
Chalupka svojím básnickým dielom tvorivo nadviazal na ľudovú pieseň, vytvoril
špecifický typ historického spevu. Historické
námety aktualizoval, cez ne vyslovoval
pocity a túžby svojej generácie.

významným osobnostiam, zdôrazňoval
nezlomnú vieru v slobodný život národa.
Najväčší úspech získal básnickou skladbou
SMRŤ JÁNOŠÍKOVA. Postavu Jánošíka tu
nezobrazuje cez hrdinské činy, ale
sústreďuje sa na posledné chvíle jeho
života. Básnikov Jánošík nemá pocit viny,
vie, že všetko robil v záujme slobody
a spravodlivosti. Za tieto ideály je ochotný
obetovať svoj život.
Botto sa právom radí medzi najvýznamnejších predstaviteľov slovenského
literárneho romantizmu. Svojou tvorbou
oživoval ľudové tradície, ukázal nové
možnosti básnického vyjadrenia.

JÁN bOTTO
/1829 – 1881/
Patrí medzi básnikov štúrovskej generácie.
Pochádzal z roľníckej rodiny. Navštevoval latinskú školu v Ožďanoch. Evanjelické lýceum absolvoval v Levoči. Tu sa stal
aktívnym členom Jednoty mládeže
slovenskej, pracoval v kultúrnej, osvetovej
a ochotníckej oblasti, zapisoval ľudové
rozprávky a povesti, ktoré vyšli v zbierke
Slovenské povesti od Dobšinského.
Zememeračské inžinierstvo študoval v Pešti
a to sa stalo jeho životným zamestnaním.
Finančne bol dobre zabezpečený, podporoval Maticu slovenskú a slovenské gymnázium v Revúcej, bol jeho zakladajúcim
členom.
Básnicky sa začal prejavovať už počas
štúdia v Levoči, prispieval do študentských
časopisov.
V Bottovej poézii je hlavným zdrojom
inšpirácie ľudová slovesnosť. Predstavy
o Slovensku ako zakliatej krajine dominujú
v jeho ranej poézii /OROL, BÁJ NA DUNAJI... /. Vynikajúce sú jeho baladické básne /
ŽLTÁ ĽALIA, MARGITA A BESNÁ, LUCIJNÝ
STOLČEK... /. Tón balád je pochmúrny, básnik zobrazuje nepreniknuteľnú priepasť
medzi vidinou a skutočnosťou. Pri spracovaní námetov ľudových povestí sa snažil vystihnúť atmosféru rozprávkového sveta /
BÁJ NA DUNAJI, BÁJ MAGINHRADU, BÁJ
TURCA.../. Písal aj vlastenecké a príležitostné básne, v ktorých sa vyjadroval k dôležitým národným udalostiam, vzdával hold

ĽUdOVÍT ŠTÚr
/1815 – 1856/
Bol najvýznamnejším predstaviteľom
slovenského národného života. Svojimi politickými, národno-buditeľskými, estetickými
i sociálnymi názormi ovplyvňoval celú
jednu generáciu.
Narodil sa v Uhrovci v učiteľskej
rodine. Základné vzdelanie nadobudol pod
otcovým vedením v rodisku. Potom odišiel
študovať do Rábu, kde si osvojil maďarčinu
a nemčinu. V štúdiu pokračoval na bratislavskom lýceu. Bol veľmi talentovaný. Stal
sa členom Spoločnosti česko–slovanskej.
V roku 1835 sa stal jej podpredsedom
a činnosť obohatil o vzdelávanie a výchovu
členov, recitovanie básní, spev národných
piesní, organizoval vychádzky do okolia.
Pamätným sa stal výlet na Devín, kde
spomínali na slovanskú históriu a prijímali
slovanské mená. Štúr prijal meno Velislav.
Spoločnosť pod jeho vedením udržiavala
styky s predstaviteľmi národných hnutí
i so študentskými spolkami na iných
školách. Nadväzovala kontakty s roztratenými vlastencami, študovala národné
tradície a pozorovala život slovenského

ľudu. Po zrušení Spoločnosti v roku 1837
sa stal námestníkom profesora Palkoviča.
Bol na to predurčený vďaka vynikajúcim
študijným výsledkom a ovládaniu jazykov
/latinský, maďarský, nemecký, francúzsky,
grécky, poľský, srbo-chorvátsky, ruský/.
V roku 1838 odišiel do Halle študovať
jazykovedu, históriu, politiku a rozšíriť svoje
poznatky o slovanskom svete. Po návrate
do Bratislavy v roku 1840 ho čakali boje
s generálnym inšpektorom evanjelickej
cirkvi a škôl v Uhorsku Zayom. Jeho cieľom
bolo úplné pomaďarčenie Uhorska. Keď sa
Štúr nechcel podriadiť jeho diktátu, vyhlásil
ho za pansláva a bratislavskú katedru za
hniezdo panslavizmu. Štúr rozvinul široké
obranné akcie, ale bez výsledkov. V roku
1843 mu zakázali prednášať na katedre
a zbavili ho aj námestníckej funkcie. Študenti vtedy na protest opustili bratislavské
lýceum a odišli študovať do Levoče.
Štúr a jeho spolupracovníci si uvedomovali, že proti maďarizácii sa Slováci
môžu brániť iba vtedy, ak budú mať svoj
spisovný jazyk. Preto sa Štúr, Hurban
a Hodža dohodli v Hlbokom o uzákonení
spisovnej slovenčiny na základe stredoslovenského nárečia. Potrebu spisovného
jazyka vyjadril Štúr v spise NÁREČJA
SLOVENSKUO ALEBO POTREBA PÍSANJA
V TOMTO NÁREČÍ. Vytvoril aj gramatiku
pod názvom NAUKA REČI SLOVENSKEJ.
V roku 1845 začal vydávať SLOVENSKJE
NÁRODŇJE NOVINI.
V roku 1847 sa stal poslancom za mesto
Zvolen v uhorskom sneme, kde presadzoval
zrušenie poddanstva, sociálne a národné
práva ľudu. Keď v roku 1848 vypukla
revolúcia, Štúr nezaháľal, zúčastnil sa rokovaní vo Viedni i v Prahe, bol pri zostavovaní
ŽIADOSTÍ SLOVENSKÉHO NÁRODA. Keď
sa dozvedel, že úrady vydali na neho
zatykač, odišiel do Prahy a zúčastnil sa na
Slovanskom zjazde.
Po neúspešnej revolúcii sklamaný odišiel
do Uhrovca. Keď mu zomrel brat Karol,
presťahoval sa do Modry a prevzal starostlivosť o jeho 7 sirôt. Tu žil pod policajným dozorom. V roku 1855 sa na poľovačke v modranskom chotári nešťastne
postrelil a 12. 1. 1856 zraneniu podľahol.
Štúr sa venoval aj básnickej tvorbe.
V básňach vyjadril svoje ideály a lásku
k vlasti. Najznámejšia je jeho básnická
zbierka SPEVY A PIESNE. Z ďalšej tvorby
sú známe diela O NÁRODNÝCH
PIESŇACH A POVESTIACH PLEMIEN
SLOVANSKÝCH a SLOVANSTVO A SVET
BUDÚCNOSTI.
Štúr sa svojou všestrannou činnosťou
a národným povedomím právom zaradil
medzi významné osobnosti našej histórie.
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Od septembra do Vianoc
Ani sme sa nenazdali a bolo po letných
prázdninách. Rovnými nohami sme vhupli
do nového školského roka a tešili sme sa
na malých prvákov . Tí boli plní očakávania a väčšina z nich sa iste veľmi tešila
do školy. Hneď v prvý deň ich čakali
pekne vyzdobené triedy, pani učiteľky,
deviataci, ktorí sú patrónmi prvákov,
a taštičky plné darčekov od sponzorov
a ochotných rodičov. OZ Školáčik venovalo tričko s logom a knižku.
Každý, kto chodil do školy, vie, že
škola, to nie sú iba písomky, diktáty
a skúšanie pred tabuľou. Na našej
zák*ladnej škole máme pravidelne opakujúce sa akcie, aktivity a súťaže. Hneď
v septembri sme zorganizovali JESENNÝ
TROJBOJ. Počasie nám prialo, deti si
zasúťažili. Na príprave PASOVANIA
PRVÁKOV opäť nesklamali deviataci
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a ukázali sa ako výborní herci. Alica
v zázračnej krajine by sa príjemne začudovala, keby videla rozprávku v ich
podaní. Novembrový DEŇ OTVORENÝCH
DVERÍ si nenechalo ujsť úctyhodné
množstvo rodičov, čomu sme radi.
Advent sme začali, ako sa patrí,
vianočným aranžovaním. Teší nás, že ste
aj vy, mamičky a babky, strávili s nami
príjemné chvíle aranžovania pri
vianočných koledách. Tento rok sme sa
na I. stupni prvýkrát zapojili do vedomostnej súťaže VŠETKOVEDKO.
Na druhom stupni sa žiaci zapojili do
riešenia olympiád. Už máme úspešnú
riešiteľku olympiády slovenského jazyka
Veroniku Vargovú, ktorá bola šikovná a
veľmi úspešná aj v aranžovaní na súťaži
v Malinove. Naši športovci – David
Talajka, Jakub Krištofík, Robo Wurster,

Matej Kováč, Tomáš Kocka, Daniel Hudák, Andrej Nagy, Marek Kasan, Paľo
Šípoš a Marek Jakubovič ukázali svoje
majstrovstvo vo flórbale a vo veľkej konkurencii získali 2. miesto. Výborne zahrali
futbal naše dievčatá Simona Poszertová,
Nikola Kubátová, Betka Klechová, Nikola
Špaleková, Nikola Šupicová, Mária Krištofíková a Iveta Wursterová. Vybojovali
tiež 2. miesto. Takmer celá škola sa zapojila do česko-slovenského projektu ZÁLOŽKA. Žiaci nadviazali priateľsto so školou
v Ostrave – Porube a školou v Litvínove.
Zaujímavá bude vedomostná súťaž
EXPERT a množstvo ďalších aktivít.
Vianočnými besiedkami s rozdávaním
drobných darčekov medzi spolužiakmi,
ochutnávaním vanilkových rožkov,
medovníčkov a pekným programom
úspešne ukončíme starý rok.

Veľkú pozornosť musia žiaci venovať učeniu, pretože druhý polrok je veľmi krátky. Už 24. januára je
klasifikačná pedagogická rada, kde budeme hodnotiť polročnú školskú prácu.
Všetkým rodičom, sponzorom, priateľom školy
ďakujeme za pomoc a spoluprácu, želáme pevné
zdravie, veľa šťastia a lásky po celý nasledujúci rok.
Mgr. Ľubomíra Reindlová
a PaedDr. Mária Ondrušková
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Pasovanie prvákov
do cechu školského
V jeden novembrový podvečer prichádzali do kultúrneho domu prváci so
svojimi najbližšími. Priestory sály zdobili
výtvarné práce žiakov základnej školy.
Stromy, kvety, motýle a postavičky z rozprávky Alica v krajine zázrakov. Na javisku stálo mohutné kráľovské kreslo.
Dospelí sa usadili a zrazu bolo cítiť,
že začiatok podujatia sa blíži.
Za zvukov slávnostných melódií
prichádzali z troch strán tri triedy
prvákov. Kráčali za pani učiteľkou s detskou dôstojnosťou a zvedavosťou. Len
čo sa posadili na pestrofarebné koberce,
pribehli k nim roztomilí Tidly, Midly
a Fidly, ktorí s ostatnými hercami vtiahli
našich najmenších do deja rozprávky.
Tí spontánne plnili úlohy a tešili sa
blízkej prítomnosti hercov v prekrásnych
kostýmoch. Prváci prekvapili kvetinkovým
tančekom, ktorý sa naučili vo „veľkej“

Náš školský klub

škole. Boli úžasní! Zrazu prehovorila
kráľovná a udelila všetkým prváčikom
pochvalu. Potom s kráľovským prejavom
odovzdala slovo riaditeľke školy pani
Márii Ondruškovej, ktorá správu
o šikovných žiakoch prijala s velikánskou
radosťou. Poverila všetky dôležité
postavy, najstarších žiakov školy, aby
podľa kráľovského rituálu vykonali
slávnostné pasovanie prvákov.
Deti pristupovali k pasovačke
s vážnosťou a so šťastným úsmevom
prežívali gratuláciu riaditeľky školy
a písomný dekrét o ich zaradení
do žiackeho cechu.
Rozprávkový príbeh sa skončil, ale
jeho kladné postavičky sú určite dobre
uložené v pamäti každého prváčika
z Bernolákova.
J. Majerská

Lopta vzduchom fičí,
o chvíľu sklo nám rinčí...
Zase sme to netrafili,
iba škodu urobili...
Milí moji, v družine
je ako v maminej perine...
Tajomné príbehy radi počúvame,
potom sa o nich rozprávame...
Hry, spevy, tance, tiež radi máme,
ale až po úlohách sa radi hráme.
Na krúžky chodí každý sám,
na rady otcov - na rady mám...
Cukríkovú párty v októbri sme mali,
hrali, tancovali - prvákom cukríky dali.
Kvízy, besiedky nás ešte čakajú
a zimné hry a súťaže nás lákajú...
Školský klub je jedna veľká rodina,
tu neznamená nič jedna hodina...
Tu čas letí - tu čas stojí,
ako chcete - rany hojí...
Tu je všetko proste inak
Tu si dcéra - tu si synak...
Vychošky sú ako mamy,
tu sa každé dieťa chráni...
Tak vstúpte!
Anna Hudáková
vychovávateľka pri ZŠ v Bernolákove
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Detstvo mi kýva
Tridsaťpäť rokov učím s deťmi a so starým rokom sa lúčim...
Aj keď som si trikrát zo školstva odskočila
- keď som sa vrátila medzi deti,
tak som si poskočila!
Najprv som robila „Lietačku" po materských školách...
Pochodila všetky obvody na tých mojich nohách.
Ledva som dokončila v Modre diaľkovú školu „vychoškou" som už chcela byť - TAKÚ SOM MALA VÔĽU.
To už je práca iná - na základnej škole –
Veru, veľká drina...
Učiteľ chýba, musíš zastupovať- lenže,
presne ako ON, na hodine postupovať!
Doobeda škola - poobede Klub...
TAK BÝVAM UNAVENÁ, keď prídem - do postele HUP!
Deti sú stále rovnaké - MÍLE, HRAVÉ - ŠANTIVÉ...
Metlu držať ale nevedia a nechcú -do počítačov sú ohnivé...
Rozprávky čítať nebudú.
Zakaždým sa pri tom jedujú... Telka je lepšia!
Galantnosť zmizla - OCHOTA niektorí nevedia - ČO JE TO ROBOTA!
Málokedy kniha deťom niečo vraví miznú báje, poviedky - veru niekde v diali.
A keď im spievam zo srdca ĽUDOVÚ...
- zmĺknuť musím - dostávam „hubovú"..,
A tak „DíVí Díí" u nás frčia Aj kolegyne radšej mlčia...
„REPUJÚ" hlasom - rukami...
učia sa od detí aj nohami. Smiešne?
Internet svieti - ČO JE NOVÉ?
Stránky deťom prístupné - ženy skoro holé...
- na ruke desať prsteňov - do tváre vám hrozí...
- porazte rakovinu - chovajte kozy!!
VŠETKO JE NA „NETE" - NEVIETE?
Dobre! Tak kráčame s dobou...
To nevadí, že chorou.
Ako mám dieťaťu vysvetliť,
- že všetko sa kúpil nedá...
- že ťažká je cesta, kým okúsime chleba...
- že knihy sú nesmrteľné banky...
- že zdravie sa môže zlomiť - ako z dreva slamky.
Jedno ma počúva, druhé nie - tretie sa tvári,
že všetko vie...
Sú ako platničky - musia sa ujať - múdrosťou
a láskou treba ich poliať...
Nechať im detstvo, aké chcú maťradšej viac dávať - ako im vziať...
Metlu si chytia - keď bude treba doma si upečú - domáci chleba...
Čo táto vychoška, o čom tu sníva?...
Zostarla, odišla - detstvo mi kýva...

Anna Hudáková,
vychovávateľka ŠKD pri ZŠ v Bernolákove

Spolupráca rodičov
a školy
Dovoľte mi prispieť týmto článkom do obecného
časopisu Bernolák, pretože by som veľmi rada
poďakovala rodičom, ktorí pomohli peňažným
príspevkom a prácou pri obnove dvoch tried
v Základnej škole v Bernolákove na Komenského ulici.
Myslela som si, že pomôcť škole nebude také
jednoduché, ale podarilo sa mi nájsť výborný tím
ľudí, ktorí prejavili rovnaké nadšenie niečo urobiť pre
školu a naše deti. Boli to rodičia.
Nebudem písať, ako vyzerajú triedy, lebo viem,
že predstavenstvo školy, pani riaditeľka
a združenie Školáčik robia, čo sa dá. Aj my sme
odchovancami tejto školy, prežili sme pekné chvíle
so spolužiakmi i učiteľmi, sedeli sme v tých istých
laviciach ako naše deti.
Teraz to už tak nie je, pretože sme vytvorili dve
pekné triedy, z ktorých majú radosť učitelia, rodičia,
ale hlavne deti. Bolo úžasné vidieť radosť v ich očiach ,
keď si sadli do nových školských lavíc a dostali kľúčik
od vlastnej skrinky.
Veľké ďakujem patrí rodičom 5.B triedy za peňažný
príspevok, ktorý sme si odsúhlasili, ale hlavne rodičom,
ktorí prišli na brigády a vytvorili pekné prostredie pre
deti. Sú to Danka Valčeková, Andrejka Papaiová,
Eva Švecová, Danka Beutelhauserová, Štefan Cích,
Braňo Halás, Peter a Majka Uhrovci, Zdeno Bartl,
Barbora Hlavátová a rodina Rebrová.
Ďalej by som chcela poďakovať rodičom dnešnej
7.A triedy za peňažný príspevok, ale i pomoc
pri obnove tejto triedy hlavne Zuzke a Robovi
Luknárovcom, Majke a Mirovi Zbitákovcom, Vierke
a Marekovi Géciovcom, Romanovi Jedlovcovi, Paľovi
Krajčíkovi, Janke Múčkovej.
V neposlednom rade sa chcem poďakovať združeniu Školáčik, pani riaditeľke PaedDr. Márií Ondruškovej, učiteľom a všetkým, ktorí nám, rodičom, dali
priestor realizovať sa. Prajem pani riaditeľke
a učiteľom veľa skvelých žiakov, rodičov, ale i sponzorov.
Je ešte veľa toho, čo by sa malo prerobiť, opraviť,
vymeniť. Keď nemôže pomôcť štát, musíme v rámci
svojich možností pomáhať my, rodičia. Veď ide o naše
deti. Ak podporujeme školu, podporujeme aj obec,
v ktorej žijeme.
Silvia Jedlovcová
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Na konferencii v Indii boli aj slovenskí učitelia
Medzinárodná organizácia ASEF so sídlom v Singapure si
kladie za cieľ podporovať e-learningové a e-twiningové aktivity
medzi školami v Európe a Ázii. Od roku 2001 organizuje každoročne konferencie striedavo v niektorom zo štátov Euroázie.
V roku 2010 sa konferencia uskutočnila od 12. do 16. novembra
v indickom Dílí. Zúčastnilo sa na nej viac ako sto zástupcov
výchovno-vzdelávacích inštitúcií z 27 krajín kontinentu. Účastníci
počas 4 dní spoločne hodnotili staré a pripravovali
nové projekty, ktoré prostredníctvom internetu prebiehajú a budú prebiehať v jednotlivých vopred
dohodnutých skupinách škôl.
Spojená škola v Ivanke pri Dunaji spolu s jej organizačnou zložkou v Bernolákove vyslali na konferenciu
po jednom zástupcovi z radov učiteľov vybratých
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky. Slovenský projekt pod názvom
„Ochrana riečnej biodiverzity“ získal podporu 7 škôl
z Bulharska, Litvy, Indie, Malajzie, Vietnamu,
Indonézie a Filipín.
Najdôležitejším prínosom tejto medzinárodnej
spolupráce je vzájomná komunikácia žiakov, študentov a učiteľov, samozrejme, v anglickom jazyku
v duchu ústredného hesla „Two continents one classroom“. Tento aspekt by mohol byť zaujímavou motiváciou pri aktivitách súvisiacich s vyučovaním a učením
sa angličtiny v spojení s predmetmi, ako sú napríklad
geografia, biológia, fyzika. V tomto čase sa vytvára
internetová stránka, ktorá bude spustená v januári

2011. Na stránke nájdete všetky záležitosti týkajúce sa projektu,
ďalej galériu, fórum a iné.
Na záver jedna dôležitá informácia. Projekt je otvorený pre
všetkých záujemcov najmä učiteľov angličtiny a ich žiakov zo
všetkých typov škôl. Ďalšie informácie môžete získať u koordinátorov projektu Petra a Pavla Trubača na e-mailových adresách
splavnik@pobox.sk alebo „palotrubac@azet.sk“

Halloweenský lampiónový sprievod
lampášikov
rozložených
popri chodníku.
Sprievodu sa
zúčastnil aj
starosta obce
so svojimi
deťmi. Akcia sa
približne po hodine
skončila opäť na
Žabáku, kde na záver účastníci vypúšťali lampióny
,,želaní,,.
PQ

V predvečer Halloweenu 30. 11. Klub mamičiek Bernolákova v spolupráci s obcou Bernolákovo usporiadali pre
deti halloweensky lampiónový sprievod. Na Žabáku sa
stretli desiatky detí so svojimi rodičmi a za pekného jesenného počasia sa pripravili na veľký sprievod. Najprv si však
na lúke zasúťažili v behu, skoku vo vreci a v súťaži o najkrajšiu vyrezávanú tekvicu. Niektoré deti sa previezli aj na
koníkoch, ktoré boli pre deti k dispozícii. Potom sa sprievod
zhromaždil a vyšiel do ulíc za asistencie policajného majáka
vozidla obecnej polície. Postupne sa stmievalo, rodičia
deťom rozsvecovali lampióny a keď sprievod prechádzal
popri Čiernej vode, krásne vynikli svetielka lampiónov, ale aj
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deň úcty
k starším
Je dlhoročným zvykom, že v druhej polovici
októbra sa stretávajú obyvatelia dôchodkového veku v kultúrnom dome na podujatí,
ktoré sa spája s Dňom úcty k starším.
V nedeľu 17.10. sa starší občania stretli
v hojnom počte a prežili príjemný podvečer.
V úvode sa prihovoril prítomným starosta
obce pán Ľubomír Póor. Stručne, avšak
decentne poďakoval všetkým nielen za ich
doterajšiu prácu, starostlivosť, ale aj za
rady, čerpajúce zo skúseností. Potom sa na
javisku už roztancovali tanečníci folklórneho súboru Devín. Piesňami, tancom
i výborne zahratou muzikou vytvorili skvelú
atmosféru nedeľného popoludnia. Veľmi
milým a divákmi oceneným vstupom bolo
vystúpenie detí z folklórneho súboru
Prvosienka, ktorý pôsobí pri Materskej škole
v Bernolákove. Po detičkách opäť vedúci
súboru Devín ako moderátor pozval na
pódium členov súboru, ktorí roztlieskali
plnú sálu. Po skončení vystúpenia ešte
ľudová hudba hrala na počúvanie,
do tanca i spevu známe ľudové melódie.
Toto podujatie sa už tradične teší mimoriadnemu záujmu, pretože občania-seniori
majú príležitosť pri pohári vína sa stretnúť,
prežiť spoločne príjemné popoludnie,
zaspomínať si pri atraktívnom programe,
kvalitnej hudbe, zákuskoch a kávičke.
PQ
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modrý piatok
s Alenou Čermákovou

Viac ako koncert

V piatkový večer 12.11. sa v MODROM
SALÓNIKU kultúrneho domu konalo mimoriadne príjemné stretnutie. V skutočne ,,modrom prostredí,, svetiel, doplnkov a celej atmosféry, kde modrá vôbec nebola typickou chladnou, práve naopak, veľmi útulnou
a pohodovou, sa stretli Bernolákovčania pri
hodnotnom kultúrnom zážitku. Hosťom večera
bola prvá dáma slovenského šansónu Alena
Čermáková. Úžasne bezprostredná,
na nič sa nehrajúca útla speváčka spolu so
svojím manželom, ktorý ju skvele sprevádzal
na gitare, predviedla nielen vynikajúci koncert,
ale aj porozprávala nefalšované príbehy zo
svojho zaujímavého života. Speváčka
presvedčila publikum, že vie precítene spievať,
čo je asi základnou požiadavkou pri šansóne.
Je tiež známou hlasovou pedagogičkou a
venuje sa spolu s manželom hudobnej tvorbe.
Alena Čermáková zaspievala songy a šansóny
nielen v slovenskom, ale aj francúzskom
jazyku. Kontakt s publikom nadviazala svojou
úprimnosťou
a na záver po dvoch standing ovation a troch
prídavkoch odchádzali diváci z tohto stretnutia zjavne spokojní.
Prostredie vypredanej malej sály
dotvorené umeleckým nasvietením, ale aj
sviečkami podtrhlo intímnu atmosféru a po
skončení emotívneho koncertu popretkávanom monológmi Aleny Čermákovej ešte niekoľko jednotlivcov nemalo chuť prerušiť túto skvelú atmosféru a zotrvali v rozhovore s umelkyňou i jej
manželom, autorom väčšiny piesní, do neskorého večera.

Naše stretnutie so známou šansónovou speváčkou a pozoruhodnou
osobnosťou Alenou Čermákovou bolo
úžasné nielen po stránke speváckej, ale
aj po stránke ľudskej. Skvelá interpretka
svojou bezprostrednosťou a otvorenosťou
navodila od prvého okamihu, ako vystúpila na pódium, neopakovateľnú atmosféru.
Dala návštevníkom podujatia pocit, že ich
problémy ostali za dverami kultúrneho
domu. Rozprávala a spievala úprimne,
spontánne a presvedčivo. Mimoriadne
kvalitný hudobný doprovod jej manžela,
gitaristu, bol tiež výnimočný. Veľmi príjemným prekvapením pre nás bolo aj
úspešné pretvorenie inak všednej malej
sály na očarujúce, vľúdne prostredie.
Bolo to najmä zásluhou vyváženého,
vysoko umeleckého osvetlenia sály, kde
svoje nenahraditeľné miesto mali aj
plamienky sviečok. A v tomto prostredí
sme sa odrazu všetci cítili ako doma, kde
rozvoniava čaj, rezonuje pravda, znie šansón a podchvíľou vypadne aj slza z oka.
To tiež, samozrejme, v nás divákoch
vyvolalo príjemný a silný kultúrny zážitok.
Bol to ďalší z dlhého radu mimoriadnych a hodnotných projektov dramaturga
miestnej kultúry p. Quardu. Tento večer
v nás zanechal prekrásne dojmy a pocit,
že aj v našej obci môže človek nachádzať
kvalitnú kultúru. Veľmi pekne ďakujeme.
Manželia Richtárechovci

PQ

módna prehliadka spoločnosti Lady m

Vo sviatočný deň 17. 11.
sa v kultúrnom dome konala netradičná akcia. Klub bernolákovských
podnikateľov po prvýkrát zorganizoval
v Bernolákove módnu prehliadku
spoločenských šiat firmy LADY M
zo Senca. Prehliadka sa uskutočnila
v elegantne upravenej sále. Na návštevníkov, prirodzene prevažne
dámskeho zastúpenia, dýchla elegancia. Módna prehliadka sa niesla
v duchu nastávajúcej plesovej sezóny.
Po predvádzacom móle sa nosili
krásne štíhle devy a predviedli rozsiahlu kolekciu šiat známych návrhárok. Výber šiat bol skutočne bohatý,od kokteilových až po luxusnú
plesovú róbu, doplnený o nový sortiment spodnej bielizne. Elegantné
šaty si mohli návštevníčky prezrieť
aj objednať.
O tanečné vstupy sa postarali
tanečníčky a tanečníci zo skupiny
choreografky Michaely Motlochovej.
Obzvlášť zapadla do podujatia choreografia na známu pieseň Šaty
z repertoáru M. Gombitovej.
Klub bernolákovských podnikateľov
venoval výťažok zo vstupného škole
v Bernolákove. Dúfa, že módna prehliadka sa návštevníkom páčila
a ďakuje všetkým za účasť. Veľké
poďakovanie patrí aj sponzorom.
Danka Dózová, prez. KBP
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Prijatie darcov krvi
Dňa 20. novembra prijal starosta obce v obradnej
sieni obce darcov krvi, držiteľov zlatej, striebornej
a bronzovej plakety MUDr. Jánskeho. Z 29 pozvaných
držiteľov plakiet sa zápisu zúčastnilo 24.
Slávnostný príhovor predniesol pán starosta.
O krátky program sa postarali členky Zboru pre
občianske záležitosti v Bernolákove. Po zápise do pamätnej knihy boli darcovia krvi pozvaní na slávnostný
prípitok a malé pohostenie, ktoré pre nich s láskou
a vďakou pripravili členky predsedníctva Miestneho
spolku SČK v Bernolákove.
Zápisu sa zúčastnili držitelia:
zlatých plakiet: Jana bučeková, mária Nagyová,
Vladimír Luljak a Karol Horňák,
strieborných plakiet: Irena Podobná, roman
rajták a Zoltán Kövösi
bronzových plakiet: Soňa Jursová, Alžbeta
Noskovičová, Jarmila bošková, Katarína
botlová, Zuzana Šticová, Jana Gracová, Slávka
Sivčáková, Peter Sivčák, miroslav Švarda,
róbert Široký, Peter Sloboda, miroslav Kollár,
martin berčík, Ivan Vysučáni, marek Kalivoda,
radoslav Ágh a Peter Uher

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.
M. Nagyová

Milí občania Bernolákova,

radostné nákupy

dovoľte, aby som Vám poďakovala za prejavenú podporu
a hlasy, ktoré ste mi dali v komunálnych voľbách. Je pre
mňa zadosťučinením, že ste v takom veľkom počte prišli
k volebným urnám a vyjadrili svoj občiansky názor. Taktiež
Vám ďakujem za spoluprácu v minulých volebných obdobiach, lebo ako viete, moje poslanecké obdobie sa decembrom 2010 končí. Verím však, že si aj naďalej zachováme
nielen dobré susedské a priateľské vzťahy, ale že budeme
spolupracovať aj ako občania.
Som si istá, že nadchádzajúce volebné obdobie rokov
2010-2014 bude výzvou nielen pre vedenie obce, ale aj
pre členov obecného zastupiteľstva v Bernolákove.
Prajem občanom, aby ich hlasy a hlavne názory boli
vypočuté a aby mali možnosť realizovať všetky svoje dobré
nápady a aktivity aj priamo, aj prostredníctvom svojich
volených zástupcov.
Zároveň dovoľte, aby som Vám popriala spokojné a pokojné
vianočné sviatky a v novom roku 2011 pevné zdravie, lásku
a pohodu.

V tieto uponáhľané dni, keď vyberáme darčeky pre našich
blízkych, si málokto z nás uvedomuje, koľko odriekania prežívajú
predavačky v našich obchodoch.
Vždy, keď otváram dvere na predajni COOP JEDNOTA v našej
obci, premietne sa mi obraz z detstva, keď som chodila nakupovať
ešte do SPOTREBNÉHO DRUŽSTVA, neskôr JEDNOTY. Vedúcim tu bol
p. A. Maár (náš Tonči).Neskôr tu pracovala aj jeho manželka Janka.
Pán vedúci bol veľmi láskavý a milý ku každému. Starším ženičkám
vyložil nákup aj na chrbát a s úsmevom sa s nimi rozlúčil.
Keď som už mala vlastnú domácnosť, postavila sa v akcii Z nová
budova. Tam sa presťahovala aj predajňa JEDNOTA pod vedením
p. M. Pajchorta. Neskôr ju prevzala p. H. Grebečiová.
Som veľmi rada, že okolo roku 2000 sa do našej obce vrátil obchod
s touto vynikajúcou značkou pod vedením p. Puterovej, ktorú po odchode do dôchodku vystriedala mladšia generácia. Niektoré sú už
mamičky na materskej dovolenke.
Ďakujem terajšej p. ved. Odnechtovej a jej predavačkám za príjemné prostredie, ktoré vytvárajú zákazníkom a v tejto nestálej dobe podporujú slovenské výrobky.
Želám im radostné, pokojné Vianoce a veľa zdravia a spokojných
zákazníkov do roku 2011.

Vaša Iva Pipíšková

Eva Šticová
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OZNAMY

Naši jubilanti

Dňa 21. novembra sa významného životného jubilea – 90. narodenín – dožila
naša spoluobčianka pani

etela Záhorská
/naša milá pani Gitka/

Pri tejto príležitosti ju navštívil starosta obce Ing. Ľubomír Poór
spolu s členkami Zboru pre občianske záležitosti a členkami
predsedníctva MS SČK v Bernolákove. Zaželali jej veľa zdravia,
radosti, spokojnosti a príjemných chvíľ v kruhu rodiny.
Pani Gitka, boli ste dobrou a chápavou učiteľkou, perfektnou
kolegyňou, s dušou plnou ochoty pomôcť každému. Rozdávali ste
múdrosť niekoľkým generáciám. Prajeme Vám dobré zdravie, veľa
krásnych chvíľ prežitých so svojimi deťmi, vnúčatami a pravnúčatami.

Ďakujeme
Smútiaca rodina ďakuje
všetkým, ktorí svojou
účasťou,
prejavmi sústrasti
a kvetinovými darmi
zmiernili náš žiaľ
za naším drahým

18. 11. 2010 uplynulo 20 rokov,
čo nás opustil manžel, otec, dedko
a pradedko

Dňa 25. októbra 2010 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 65 darcov, z toho bolo
9 darcov z Chorvátskeho Grobu.
Andrea Straková
michal Hržič
Tomáš dehelán
Jozef mišinec
Peter Hudek
dáša Jaslovská
beata bognárová
eva Antoniová
Peter Uher
Lenka Nagyová
darina Kalivodová
Jana Nagyová
Peter Sloboda
Pavol Hanúska
Karol Horňák
monika blažová
marián doboš
Silvia bubeníková
Jarmila bošková
roman rajták
Ondrej Lauko
Pavol Komada
Jozef Novák
Zuzana Šticová
Katarína Koporcová
Ľuboš Štica
Jaroslav Vokoun
Peter Sivčák
Ján dulai

Slávka Sivčáková
Irena Podobná
Anna Vitálošová
dušan Lysák
Jana bučeková
Anna barkolová
mária Priecelová
Katarína Kissová
Zuzana Čambálová
Viera Jurašková
Zuzana Škrípová
Tatiana Smolarčuková
Pavol Škríp
miloš mackovčin
Jaroslav Klinka
radovan Hanic
Jana Turiničová
mária Nagyová
mária balašková
miroslav mišovič
Jozef Šefčík
Alena Oravcová
marcela Turiničová
Jozef Oravec
Jana Suchá
František Vasil
Peter Hoblík

Na bezpríspevkovom odbere krvi sa zúčastnilo aj hokejbalové
družstvo z Bernolákova:
Ivan Vysučáni
marek Kalivoda
Jaroslav Frindrich
miloš macháček
František Kováč

radoslav Ágh
Ján Fatura
Františdek Višváder
miroslav Jež

Vážení darcovia krvi, členovia MS SČK
a vážení spoluobčania,
spokojné Vianoce prichádzame priať,
Tomáš Verner
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.

Štefanom
FILIPOVIČOm
Manželka a syn Števo

aby človek človeka mal stále rád,
aby jeden druhému viac šťastia prial,
aby nový rok za to stál.

Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach budeš stále žiť.
Na hrobe kytka, kahanček svieti ako
spomienka od manželky Heleny
a Tvojich detí Alenky, Štefky
a Marianny s rodinami.

Krásne Vianoce, šťastný a veselý Nový rok
Vám všetkým praje
predsedníctvo MS SČK v Bernolákove.
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Reštaurácia Viktória
Viničná 14, Bernolákovo

NOVINKA !!!
ROZVOZ PIZZE A JEDÁL z jedálneho lístka

PIZZA MENU
1. 400 g. Margherita
3,00 €
tomato, mozzarella
2. 450 g. Pizza Prosciutto
3,40 €
tomato, mozzarella, šunka
3. 480 g. Prosciutto e Funghi
4,00 €
tomato, mozzarella, šunka, šampiňóny
4. 530 g. Pizza Hawai
4,10 €
tomato, mozzarella, šunka, ananás
5. 450 g. Pizza Salami
3,90 €
tomato, mozzarella, saláma, cibuľa
6. 480 g. Pizza 4 Formaggi
4,50 €
tomato, mozzarella, niva, eidam, údený syr
7. 450 g. Pizza al Tonno
4,10 €
tomato, mozzarella, tuniak, cibuľa
8. 480 g. Pizza Calzone
4,00 €
tomato, mozzarella, šunka, šampiňóny
9. 550 g. Pizza Diavola
5,30 €
tomato, mozzarella, šunka, šampiňóny, niva,
klobása, cibuľa, vajce, feferóny
10. 520 g. Pizza 4 Stagioni
4,50 €
tomato, mozzarella, šunka, artičoky, šampiňóny,
olivy, capari, feferóny
11. 550 g. Pizza Čeklís
4,00 €
tomato, mozzarella, slanina, klobása, feferóny,
cibuľa, šampiňóny

12.530 g. Pizza Sofia
tomato, mozzarella, kuracie mäso, kukurica
13. 480 g. Pizza Vegetariana
tomato, mozzarella, šampiňóny, paradajka,
paprika, kukurica, olivy
14. 450 g. Pizza Salaš
smotana, mozzarella, slanica, cibuľa, bryndza
15. 430 g. Pizza Prosciutto e Carciofi
tomato, mozzarella, šunka, artičoky
16. 430 g. Pizza Toto
tomato, mozzarella, saláma, cibuľa, feferóny,
šampiňóny
17. 640 g. Pizza Sicília
tomato, 2x mozzarella, šunka, saláma,
slanina, cibuľa, olivy, feferóny,
18. 480 g. Pizza Anna
tomato, mozzarella, saláma, paprika, slanina,
údený syr, kukuričky
19. 500 g. Pizza Mimi
tomato, mozzarella, šunka, kukurica, niva
20. 650 g. Pizza Viktória
tomato, 2x mozzarella, 2x šunka,
2x kukurica
21. 250 g. Pizza tyčinky
Suchá pizza, olivový olej

4,50 €
3,90 €

5,00 €
4,00 €
4,20 €

5,50 €

4,20 €

4,30 €
5,50 €

2,00 €

Prísady na pizzu:
30 g.
50 g.

feferóny, kukurica, cibuľa, olivy, paradajka, paprika
šampiňóny, šunka, saláma, niva, údený syr, klobása, slanina, tuniak, mozzarella, ananás
balenie

0,50 €
0,70 €
0,40 €

ROZVOZ PIZZE
pondelok až piatok
sobota a nedeľa

10.00 – 22.00
11.00 – 21.00

ROZVOZ JEDÁL Z JEDÁLNEHO LÍSTKA
Pondelok – piatok
Sobota
Nedeľa

13.00 – 22.00
11.00 – 22.00
11.00 - 21.00

KONTAKT:

0917 066 266

PRIPRAVUJEME

modrý piatok 2

13. 3. 2011
divadlo Aréna v bernolákove
Ako býva dlhoročným zvykom, v bernolákovskom kultúrnom dome v mesiaci
marec za divákmi prichádzajú hosťovať profesionálne divadlá. Ani najbližší
marec neporušíme tradíciu a pozývame všetkých priaznivcov na predstavenie hosťujúceho divadla Aréna z Bratislavy. Predstavia sa nám so skvelou
situačnou komédiou Boh masakra, ktorú divadlo Aréna má vo svojom repertoári už tretiu sezónu.
Táto komédia z pera najhranejšej súčasnej autorky Yasminy Reza patrí
medzi najnavštevovanejšie tituly. Na každú jej novú hru netrpezlivo čakajú
prekladatelia viac ako tridsiatich krajín... A expanduje stále ďalej. Boh
masakra premiérovo uvedený v decembri 2006 v Zürichu bol kritikou
označený za inscenáciu roka, vzápätí ho medzi pripravované tituly zaradili
prestížne nemecké scény, viedenský Burgtheater a následne divadlo Aréna,
ktoré s týmto titulom zavíta na našu scénu v nedeľu 13. marca 2011.
V réžii Sone Ferancovej môžete vidieť herecký talent Anny Šiškovej, Richarda
Stankeho, Oľgy Belešovej, Martina Horňáka.
Predstavenie začne o 19:00 a vstupné je 5,- €.

Môžeme potešiť priaznivcov týchto stretnutí informáciou,
že ďalšie podujatie sa pripravuje na 28. 1. 2011.
Samozrejme, bude to piatok, opäť modrý a opäť o 19:00.
Stretneme sa s ďalšou zaujímavou
osobnosťou
slovenskej kultúry,
so spevákom,
hudobníkom, básnikom, fotografom
a mimoriadne zaujímavým človekom
Ivanom Terry
Zemanom. Umelec,
ktorý sa pohybuje už
mnoho rokov
v prostredí country,
folku, trampskej
piesne, blues aj
iných hudobných
žánrov, je nielen
spevákom so zaujímavým hlasom, ale
aj inteligentným,
vtipným glosátorom
a pozorovateľom
života. Kvalitná
hudba, príjemný
spev, trocha poézie, zaujímavé
rozprávanie, čaj, náladové osvetlenie a hlavne príjemná,
pohodová atmosféra bude pripravená pre všetkých, ktorí
netúžia tráviť zimný večer len pri televízoroch a sú ochotní obetovať 1,- € na vstupné.
PQ

28. 1. 2011

Vzhľadom na technické problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť pri vydávaní a tlači časopisu Bernolák, je možné, že niektoré uverejnené články sú neaktuálne v dňoch distribúcie časopisu.
Redakčná rada prosí svojich prispievateľov, aby svoj príspevok odovzdali i v elektronickej forme, čím umožnia rýchlejšie spracovanie a tým i skoršie vydanie Bernoláka.
Svoje príspevky môžete zasielať elektronickou poštou na adresu: casopis@bernolakovo.sk a tiež písomne do schránky umiestenej v zádverí KD. Tiež žiadame 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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