4

www.bernolakovo.sk
casopis@bernolakovo.sk

DECEMBER/2011
RoČník XVII.

Láska je vždy konkrétna, sú za ňou konkrétne tváre... oči našich detí, ruky
našich blízkych. Jedno príslovie hovorí : Láska robí vždy viac, ako musí,
nespočíva v objatí, ale v obeti.
Na Vianoce si pripomíname práve LǍSKU, ktorá sa stáva ľudskou tvárou,
aby objala človeka...
V rôznych krajinách sveta sú Vianoce sviatkami ľudskej dobroty.
Sme smutní, keď niekto čaro Vianoc znehodnocuje, ironizuje, ba dokonca
tvrdí, že Vianoce sú z roka na rok menej vzrušujúce. Ak to takto
v niektorých rodinách cítia, možno je to práve preto, že v týchto rodinách
nepočuť vianočné modlitby či koledy.

Príjemné prežitie vianočných sviatkov,
do nového roka veľa šťastia, zdravia,
pracovných a osobných úspechov
želá

Vianoce

starosta obce
a
redakčná rada časopisu Bernolák

– sviatky lásky
Vianoce sú odleskom nášho detstva, tajomstva, nádeje a radosťou.
O čom sú ešte Vianoce? O spomienkach...o hľadaní svojej podstaty,
svojich koreňov, o nachádzaní a prázdne, ktoré pociťujeme, keď sa nám
blízki vytratili...
Každý z nás túži priniesť na Vianoce radosť blízkym. Ale aké sú naše
priority? Hľadanie odpovedí by malo byť dôležitejšie ako starostlivo
uprataný byt, rozmanitosť vianočného pečiva či veľkoleposť darčekov.
Usilujme sa, aby tie tohtoročné Vianoce boli pre nás sviatkami pohody,
ktorú vytvára láskavé a milujúce srdce človeka.
Tešme sa na ne a snažme sa aj počas nadchádzajúcich sviatkov,
aby sa duchovne zostarnutý svet v našich rodinách stal svetom života
a lásky.
Nuž, nech sú aj naším pričinením skutočne krásne a veselé, plné vzájomnej úcty, znášanlivosti a Božieho požehnania.
B. J.
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stalo sa

Adventný
hudobný bazár
Tradične začiatkom decembra sa
v bernolákovskom kultúrnom dome
koná podujatie Adventný hudobný
bazár. Aj tento rok sa 4.12. stretli
obyvatelia obce pri varenom víne,
drobných pochúťkach, tradičných
obľúbených mastných chleboch,
chutných pagáčikoch a samozrejme,
príjemnej hudbe. Pri tejto príležitosti
si mohli návštevníci podujatia priamo
v kultúrnom dome zakúpiť drobné
vianočné darčeky, knižky, ozdoby,
cukrovinky.
Pokojnú adventnú atmosféru okrem svetelnej výzdoby,
občerstvenia či predajných stolov vytvorili aj hudobníci
a speváci, ktorí tu účinkovali.
Žiaci miestnej ZUŠ, MŠ a ZŠ prezentovali niekoľko milých
hudobných i speváckych čísel. Hosťom večera bola
koncertná speváčka z Bratislavy - p. Darinka Tóthová,
ktorá svojím spevom urobila veľmi príjemnú bodku
za kultúrnym programom.
Poďakovanie patrí našim sponzorom - firme Elektročas
a p. Helenke Černayovej a jej tímu.

Lampiónový sprievod
V sobotu 29.10.2011 obec Bernolákovo v spolupráci
s hráčmi hokejbalového klubu HBK 07 a Monikou Dráb
zorganizovali lampiónový sprievod, na ktorý boli pozvaní
všetci malí aj veľkí. Pred samotným lampiónovým
sprievodom si deti i dospelí zasúťažili v skoku vo vreci,
vyrobili si spomienkové fotografie na krásnych foto
stenách. Potom sa sprievod zhromaždil a vyšiel do ulíc
Bernolákova. Pôsobivá atmosféra rozžiarených lampiónov
na októbrovej nočnej prechádzke iste zanechala pekný
zážitok v detskej dušičke i v mysliach dospelých. Obzvlášť
krásne vynikli lampiónové lekná na hladine Čiernej vody.
Na záver sa sprievod vrátil na Žabák, kde všetci zúčastnení vypúšťali „lampióny želaní“, ktoré v krásnej nočnej
oblohe plnili deťom priania. . . . . .
Veľké ĎAKUJEM patrí sponzorom SPOFIN s.r.o., Staviko,
Canstav a dobrovoľníkom Mariane Jorovej, Jessice
Kalivodovej, hráčom HBK 07, obecným zamestnancom
i polícii, ktorí zabezpečili plynulý priebeh lampiónového
sprievodu.
Monika Dráb

Modrý piatok
s Mgr. Zděnkom Macháčkom
25.novembra sme privítali v kultúrnom dome vzácnu návštevu. Pozvali sme dirigenta, pedagóga,
spoluzakladateľa slovenskej spevohry, zaslúžilého umelca pána Zděnka Macháčka. Rozprávanie o počiatkoch
slovenského spevoherného divadla bolo pútavé dokonca aj pre tých, ktorým táto téma dovtedy nebola veľmi
blízka. Príhody s jeho osobným priateľom, dnes už zosnulým hercom Vladimírom Menšíkom,
nás občas rozosmiali až k slzám.
Bol to krásny večer. Škoda len, že si viacej ľudí nenašlo
čas a neprišlo sa pozrieť a porozprávať s týmto zaujímavým človekom.
- AG -
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V júnovom čísle časopisu Bernolák sme
informovali o začatí výstavby zariadenia pre
seniorov a budeme v tomto pokračovať až do
jeho ukončenia, resp. odovzdania do prevádzky.
Preto aj dnes chceme priblížiť nielen postup výstavby, ale naznačiť aj ďalšie pripravované skutočnosti, ktoré budú riešené v roku 2012. Pokiaľ
ide o postup výstavby zariadenia, ide podľa harmonogramu a spoločnosť OTYK INVEST s. r. o.
Bratislava počíta s tým, že výstavba bude
ukončená do konca augusta 2012. Následne
bude prebiehať technické vybavenie zariadenia,
vonkajšie úpravy a kolaudácia tak, aby mohlo
byť zariadenie odovzdané do prevádzky najneskoršie do konca apríla 2013. V tejto chvíli
môžeme konštatovať, že napriek rôznym
úskaliam a prekážkam, spôsobeným určitou
skupinou v obci, a žiaľ, aj poslancom obecného
zastupiteľstva, ktorý podal podnet na preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutí v stavebnom konaní, sa nepodarilo zastaviť výstavbu
penziónu a Krajský stavebný úrad protestom
prokurátora nevyhovel. Je smutné, keď na jednej
strane obec vyvíja aktivity na zís-kanie prostriedkov zo štátnej pomoci na rozvoj sociálnej
starostlivosti a z druhej strany sú snahy o spochybňovanie nielen týchto aktivít, ale po pride-

Bude cyklotrasa
pri Čiernej vode?

lení prostriedkov aj zastavenie realizácie už rozbehnutej výstavby. Toto nepotrebuje komentár,
pretože každý súdny človek si urobí úsudok sám.
Kapacita zariadenia pre seniorov predstavuje 15 izieb, ktoré budú slúžiť cca 30 až 35 osobám. Stavba 2x12 bytových jednotiek bude
slúžiť cca viac ako 50 osobám. Presný počet
v tejto chvíli nie je možné stanoviť, pretože nepoznáme záujem občanov o využitie tohto zariadenia / predpokladáme, že budú aj žiadosti
o umiestnenie jednej osoby v samostatnej izbe,
resp. 2 až 3 osôb v jednej izbe/.
Už v tomto období sa obec zaoberá následným využitím penziónu, pretože jeho určenie je
pre občanov, ktorí sú, resp. budú odkázaní
na starostlivosť v zmysle zákona č. 448/2008
Z. z. o sociálnych službách. Vychádzame predovšetkým z poznatkov od občanov, ktorí sú
v takýchto alebo podobných zariadeniach
v súčasnosti umiestnení. Preto počítame
s možnosťou, že zariadenie pre seniorov bude
slúžiť pre dve skupiny osôb:
1. zariadenie sociálnych služieb
s odkázanosťou V. až VI. stupňa, t. j. celoročná
pobytová služba;

informácie obecného úradu

Výstavba penziónu pokračuje
2. zariadenie pre seniorov s odkázanosťou
I. až IV. stupňa, t.j. s celoročnou pobytovou
službou.
Ďalej počítame s tým, že zariadenie bude
slúžiť aj ako denná služba pre tých občanov
obce, ktorí budú využívať služby zariadenia,
napr. poskytnutie obedov, práčovne a prípadne
ďalšie zatiaľ neurčené služby, resp. ako klub pre
dôchodcov.
Obec už v tomto období eviduje 10 žiadostí
o umiestnenie v zariadení, pričom prejavili
záujem aj niektorí ďalší naši občania, ktorí sú
umiestnení v iných zariadeniach sociálnych
služieb a majú záujem vrátiť sa do rodnej obce.
Pokiaľ ide o poplatky za poskytované služby
v budovanom zariadení, v súčasnosti nie sú
doriešené, nakoľko sa pripravuje novela zákona
o sociálnych službách, najmä spôsob riešenia
dotácií prevádzky takýchto zariadení zo štátu,
samosprávnych krajov a obcí. Preto nechceme
dopredu uvádzať čísla, ktoré sa pripravovanou
novelou zákona môžu zmeniť. V budúcich číslach časopisu budeme informovať aj o spôsobe
a výške platenia za poskytovanie služieb v zariadení.
-sb-

Z dostupných informácií vyplýva, že by mala byť v budúcom roku vypísaná nová
výzva v rámci Operačného plánu Bratislavský kraj na regeneráciu sídiel.
V rámci tejto výzvy bude možné žiadať finančné prostriedky aj na výstavbu
nových cyklotrás. Na základe uvedeného chystáme v spolupráci s obcou Nová
Dedinka vypracovanie projektu na výstavbu cyklotrasy popri potoku Čierna
voda. Trasa začne pri lávke (bývalá ČOV) a bude pokračovať popri ľavom brehu
potoka Čierna voda. Skončí v Novej Dedinke pri moste cez Čiernu vodu. V prípade priestorových možností budú na niekoľkých miestach vybudované zastávky
na oddych a občerstvenie. Celá trasa bude dlhá cca 4,5 km a veríme, že v prípade jej realizácie bude naplno, aj vzhľadom na jej umiestnenie, využívaná na rekreačné účely.
O ďalšom postupe vás budeme informovať v ďalších číslach časopisu.
Ľubomír Poór

Centrum obce
odovzdané
Dňa 22. septembra sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie CENTRA obce spolu s detským
ihriskom. Ide o tretiu najväčšiu investíciu,
na ktorú naša obec získala finančné prostriedkyz Operačného programu Bratislavský kraj –
Regenerácia sídiel. Z hľadiska infraštruktúry
vytvoril pre obyvateľov obce zlepšenie podmienok relaxácie v tomto prostredí a zároveň
vytvoril centrum stretávania sa občanov
na mieste, kde to síce bolo možné, avšak bez
vybavenia a zázemia pre oddych. Celkové
výdavky dosiahli viac ako 791 tisíc eur. Obec
z vlastných zdrojov doplatila 5% z celkovej
sumy, čo predstavuje 40 tisíc eur. Na slávnostnom odovzdaní sa zúčastnil predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo,
poslanci BSK, poslanci obecného zastupiteľstva
a ďalší hostia. Pavol Frešo vo svojom vystúpení
okrem iného povedal, že Bratislavský kraj sa
týmto dostáva do čela v čerpaní eurofondov
v rámci celej republiky a podľa neho čerpá
eurofondy excelentne, pričom obec Bernolákovo
je dobrým reprezentantom celého kraja.
- OcÚ-

Bankomaty v obci
V našej obci už viac rokov fungoval iba jeden bankomat (TB).
Preto aj vedenie obce uskutočnilo niekoľko rokovaní so zástupcami Slovenskej sporiteľne a ČSOB, na ktorých sa hľadal spôsob
a umiestnenie bankomatu príslušnej banky. Obcou boli ponúknuté ako vhodné lokality v obci miesta v OD LIDL, v predajni
Jednota na Viničnej i v polyfunkčnom dome na Hviezdoslavovej
ulici (p. Šutka). Zástupcovia bánk preverovali ponúknuté miesta
a SLSP sa nakoniec dohodla s vlastníkom polyfunkčného domu
na Hviezdoslavovej ulici, kde je už od konca novembra bankomat zriadený. Rokovania so zástupcami ČSOB naďalej pokračujú a obec vyvinie maximálne úsilie, aby pomohla pri zriadení
ďalšieho bankomatu v obci.
-st-

Oznámenie
Oznamujeme občanom, že obecný úrad bude
posledný decembrový týždeň
z dôvodu čerpania dovoleniek otvorený len

28.12.2011/ t. j. streda/
od 7.30 do 16.00 hod.
(obedňajšia prestávka od 12.00 do 13.00 hod.)
Ďakujeme za pochopenie.

Dotácia
z BSK
V súlade so Všeobecne záväzným
nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č.8/2005 bola
na základe žiadosti obce Bernolákovo poskytnutá dotácia na
úhradu časti nákladov na projekt
„Historický náučný chodník Bernolákovo“ v sume 900 EUR. Tieto
prostriedky budú použité na vyhotovenie a osadenie označenia
uvedeného chodníka. Táto čiastka
len sčasti pokryje náklady spojené s vyhotovením označenia,
avšak obec ďakuje aj za to, že
Bratislavský samosprávny kraj
pomohol rozbehnúť projekt náučného chodníka. V jarných mesiacoch budúceho roka sa začne
s vyznačovaním trasy a osadením
označenia.
OcÚ
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Informácie zo zasadnutí OZ
7. zasadnutie – 20.9.2011
OZ zobralo na vedomie:
- správu o plnení rozpočtu obce
Bernolákovo za I. polrok 2011;
- Informáciu o činnosti obecnej polície
za I. polrok 2011;
- Informáciu o začiatku školského roka
na Základnej škole, Základnej umeleckej škole a Materskej škole v Bernolákove;
- informáciu o výsledku kontroly
Najvyššieho kontrolného úradu, zameranej na ochranu pred povodňami
a na odstránení ich následkov;
- informáciu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly podaných sťažností
a o ich riešení na obecnom úrade za
obdobie január až august 2011.
OZ schválilo:
- Všeobecne záväzné nariadenie obce
Bernolákovo č. 5/2011, ktorým sa
určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce;
- predloženie žiadosti obce Bernolákovo o NFP v rámci výzvy z Operačného programu Životné prostredie.
Názov projektu: Zberný dvor na separovaný odpad v obci Bernolákovo zriadenie + technické vybavenie. Výška
celkových výdavkov na projekt:
491571,07 EUR. Výška celkových
oprávnených výdavkov na projekt:
491571,07 EUR. Výška spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa
z celkových oprávnených výdavkov:
24578,55 EUR. Spôsob financovania
projektu: vlastné zdroje;
- členstvo obce Bernolákovo v Združení
pre pamiatku Jána Popluhára a súhlasilo s vyhotovením dvoch bronzových sôch v nadživotnej veľkosti, z ktorých jedna bude umiestnená v Bernolákove;

- v zmysle verejno-obchodnej súťaže
predaj pozemkov parc. č. 1056/9 o výmere 627 m2 a 1056/64 o výmere 649
m2 v cene 101,00 za m2 Ing. Richardovi Čechovičovi s manželkou Ing.
Monikou Čechovičovou.
8. mimoriadne zasadnutie –
27. 10. 2011
OZ zobralo na vedomie:
- informáciu z mimoriadneho zasadnutia Združenia miest a obcí Slovenska,
konaného dňa 24.10.2011.
OZ rušilo:
- uznesenie OZ č. 5/14/2011 zo dňa
19.4.2011, ktorým schválilo predaj
pozemku parc. č. 1658/58 na Trnavskej ulici v Bernolákove.
OZ schválilo:
- zmenu Rozpočtu obce Bernolákovo
na rok 2011: príjmy celkom 3 632 953
Eur a výdavky celkom 3 632 953 Eur.
- predaj pozemku parc. č. 1658/58
o výmere 172 m2 a parc. č 1659/5
o výmere 40 m2 Ing. Félixovi Burešovi
s manželkou JUDr. Katarínou Burešovou, rod. Habartovou.
9. riadne zasadnutie – 6.12.2011
OZ zobralo na vedomie:
- Urbanistickú štúdiu obytnej zóny
Bernolákovo –Dolný háj I. ako podklad
odporúča
pre územné konanie,
obstarávateľovi UŠ zabezpečiť vypracovanie čistopisu Urbanistickej štúdie
obytnej zóny Bernolákovo – Dolný háj
I. a jej uloženie na Stavebnom úrade
v Bernolákove. Pred vydaním ÚR
na inžinierske siete musia byť majetkoprávne vysporiadané pozemky pod
budúcou komunikáciou;
- Urbanistickú štúdiu obytnej zóny
Bernolákovo – Slnečnicová ako podklad
pre územné konanie. Odporúča
obstarávateľovi UŠ zabezpečiť vypraco-

Voľby do NR SR
Prezident Slovenskej republiky vyhlásil na 10. marca 2012 voľby do
Národnej rady Slovenskej republiky. V súlade so zákonom č.333/2004 Z.
z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších
predpisov starosta obce určil 4 volebné okrsky a volebné miestnosti.

1.

3.

Územie 1. volebného okrsku
a volebná miestnosť v ňom:
Ulice: Bernolákova, Budovateľská,
Bottova, Clementisova, Družstevná,
Dukelská, Fándlyho, Gróbska, Gaštanová alej, Horný dvor, Chalupkova, Jesenského, Kaštieľ, Komenského, Kukučínova, Orechová, Plemenárska, Pribinova, Sacky, Sládkovičova, Strojárenská, Svätoplukova, Školská, Tajovského, Viničná.

Územie 3. volebného okrsku
a volebná miestnosť v ňom:
Ulice: Hlavná, Hlinkova, Hviezdoslavova, Kalinčiakova, Kvetná, Lekárenská, Nálepkova, Národného
oslobodenia, Poštová, Priemyselná, Senecká cesta, Štúrova.
Volebná miestnosť:
Kultúrny dom, Hlavná č. 107
tel. č. 45993 922

Volebná miestnosť :
Dom služieb, Viničná ul. č. 2
tel. č. 45993 211

2.
Územie 2. volebného okrsku
a volebná miestnosť v ňom:
Ulice: Kollárova, Krátka, Mostová,
Okružná, Poľná, Poľovnícka, Potočná, Slaná, Stredná, Staničná, Trnavská od č. 89-199, 112-206, Vŕšky,
Záhradná, Železničná.
Volebná miestnosť:
Obecný úrad, Hlavná č. 111
tel. č. 45993 920
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4.
Územie 4. volebného okrsku
a volebná miestnosť v ňom:
Ulice: Agátová, Borovicová, Broskyňová, Brusnicová, Buková, Čerešňová, Čučoriedková, Dubová, Dunajská, Hlboká, Hrušková, Jabloňová, Jelšová, Lipová, Lesná, Lúčna,
Malinová, Marhuľová, Mierová,
Nevädzová, Obilná, Púpavová, Rezedová, Riečna, Sadová, Slivková,
Smreková, Šalviová, Šípková, Tabaková, Topoľový rad, Trnavská č. 187, 2-110, Trnková, Višňová
Volebná miestnosť:
Detský domov, Trnavská 62

vanie čistopisu Urbanistickej štúdie
obytnej zóny Bernolákovo - Slnečnicová
a jej uloženie na Stavebnom úrade v
Bernolákove. Pred vydaním ÚR na
inžinierske siete musia byť majetkoprávne vysporiadané pozemky pod
budúcou komunikáciou;
- Stanovisko Krajského stavebného
úradu v Bratislave podľa § 25 zákona
č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku /stavebný
zákon / v znení neskorších predpisov č.
j. A/2011/ 2384/BLM zo dňa 5.12.
2011 k územno-plánovacej dokumentácii ÚPN obce Bernolákovo – zmeny
a doplnky č. 1/2011;
Správu o prerokovaní územno-plánovacej dokumentácie ÚPN obce Bernolákovo – Zmeny a doplnky č. 1/2011.
- Informáciu o výsledkoch kontroly vykontrolnými
orgánmi
konanej
za I. až III. štvrťrok 2011.
- Organizačné a technické zabezpečenie volieb do NR SR, ktoré sa konajú
10.3.2012;
- Informáciu o pripravovaných kultúrnych akciách na I. polrok 2012.
Starosta obce informoval o výstavbe
Zariadenia pre seniorov a 2x12 bytových jednotiek a o výstavbe Cyklotrasy Bernolákovo - Nová Dedinka.

OZ schválilo:
- Všeobecne záväzné nariadenie obce
Bernolákovo č. 6/2011 o dani z nehnuteľnosti;
- Všeobecne záväzné nariadenie obce
Bernolákovo č. 7/2011 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady;
- Územný plán obce Bernolákovo –
Zmeny a doplnky č. 1/2011. Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní ÚPN obce
Bernolákovo – Zmeny a doplnky
č. 1/2011.VZN obce Bernolákovo
č. 8/2011 zo dňa 6.12.2011, ktorým
sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie ÚPN obce
Bernolákovo – Zmeny a doplnky
č. 1/2011 s účinnosťou od 1.1.2012;
- plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce na I. polrok 2012;
- časový harmonogram zasadnutí
obecného zastupiteľstva v roku 2012;
- predaj pozemku časť parcely číslo
2744/30 o výmere 20 m2 Enermontu
s.r.o., Hraničná 14, Bratislava na
výstavbu stánkovej trafostanice na
Železničnej ulici v Bernolákove.
-jh-

Miestne dane v roku 2012
Podľa zákona 582/2004 o miestnych daniSadzby dane
ach a miestnom poplatku
z nehnuteľností platné
za komunálne odpady a drobné stavebné
od roku 2012
odpady daňovníci podávajú daňové pri- Pozemky
sadzba v %
znanie k dani z nehnuteľnosti do 31.januára Orná pôda
0,38
2012 vtedy, ak im vznikla daňová povinnosť Trávnaté porasty
0,38
alebo ak nastali zmeny skutočností rozhodu- Záhrady
0,80
júcich na vyrubenie dane z nehnuteľností Zastavaná plocha
0,80
(napríklad rozdelenie pozemku, právoplatné Stavebné pozemky
1,20
stavebné alebo kolaudačné rozhodnutie, Ostatné plochy
0,80
predaj časti nehnuteľnosti, kúpa ďalšej ne- Stavby
Sadzba v €
hnuteľnosti a pod.). Daňovník si musí daňové RD
0,11
priznanie vyplniť a vypočítať si daň sám. Poľnohosp.
0,17
VZN obce Bernolákovo nájdete na našej web Chaty
1,00
stránke www.bernolakovo.sk. Na poslednom Garáže
0,60
zastupiteľstve 6.12.2011 boli schválené zvý- Priemysel, energetika
šené sadzby dane z nehnuteľností v našej 1,90
obci s účinnosťou od 1.1.2012.
Podnikateľské
1,90
Ostatné miestne dane oproti minulému roku Ostatné stavby
1,00
zostávajú nezmenené.
Sadzba v €
Zároveň informujeme daňovníkov, že od 1. Byty
0,15
januára 2012 nadobúda účinnosť zákon Nebytové
0,33
č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého správca
dane, ktorým je obec, zverejní zoznam daňových dlžníkov na internetovej
stránke.
-ap-

Potravinová pomoc

Oznamujeme občanom, ktorí sa prihlásili na potravinovú pomoc,
že výdaj potravín /múky a cestovín/ sa presúva z mesiaca november 2011 na mesiac február, prípadne marec 2012.
Presný termín bude včas oznámený občanom prostredníctvom
vyhlásenia v miestnom rozhlase a na webovej stránke obce.
-jm-

Zákaz umiestňovania plagátov
V zmysle VZN č. 3/2009 o umiestňovaní reklamných a propagačných stojanov a vylepovaní plagátov v obci Bernolákovo upozorňujeme občanov
na dodržiavanie čl. V bod 1. písm. a/ tohto VZN, podľa ktorého nie je povolené umiestňovanie plagátov na autobusových zastávkach.
Za porušenie tohto predpisu môže byť podľa čl. VI tohto VZN uložená pokuta do výšky 33,- € fyzickej osobe a 6.638,- € právnickej osobe. Súčasne uvedené VZN presne informuje občanov, ktorí chcú vyvesiť informačné letáky
a plagáty na verejnom priestranstve, kde a za akých podmienok ich môžu
umiestniť.

OZNAMY O ODPADOCH
Predaj nálepiek na smetné
nádoby na rok 2012
Nálepky na smetné nádoby na rok
2012 bude možné zakúpiť v dňoch

16.1. - 3.2. 2012
na prízemí Obecného úradu
v Bernolákove nasledovne:
Pondelok
8.00 -18.00 hod.
Utorok
Streda
7.30 -16.00 hod.
Štvrtok
7.30 -16.00 hod.
Piatok
7.30 -12.00 hod.
Obedňajšia prestávka
12.00-13.00 hod.
Nálepky na rok 2011 sú platné
do 3.2.2012.
Nádoby bez nálepky
na rok 2012 nebudú
po 3. 2. 2012 vyvezené.

Vývoz smetných nádob
počas vianočných sviatkov
Smetné nádoby sa v pondelok
26.12.2011 budú vyvážať
ako v bežný pracovný deň.
Smetiari výnimočne začnú
so zberom cca o pol hodinu
skôr ako zvyčajne, preto je
potrebné nádoby vyložiť skôr.

Harmonogram
separovaného
odpadu
na rok 2012
2012
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december

deň v mesiaci
2. 16. 30.
13.
27.
12.
26.
10.
23.
7.
21.
4.
18.
2.
16.
6.
20.
3.
17.
1.
15.
5.
19.
3.
17.

Tzv. zelený odpad zo záhrad /tráva,
lístie, konáre/ je možné odovzdať
v kompostárni na Seneckej ceste. /Pre
občanov, ktorí majú v obci zaplatený
poplatok za komunálny odpad, je táto
služba zadarmo.
Zber odpadu z vyradených elektrických
a elektronických zariadení a autobatérií
bude organizovaný minimálne 2-krát
ročne.
Počas roka 2012 bude zrealizovaný
odber viacerých druhov odpadu, ako
napr. monočlánky, pneumatiky, kovové
obaly, oleje a pod. O presných podmienkach budú občania aktuálne informovaní v obecnom rozhlase, na webovej stránke obce alebo prostredníctvom letákov.
V obci budú v roku 2012 v niekoľkých
etapách pristavené veľkoobjemové kontajnery na objemný odpad.
ŽP OcÚ

Miestny poplatok za komunálne
a drobné stavebné odpady na rok 2012
Napriek permanentnému zvyšovaniu nákladov
vo všetkých oblastiach života sa obec snažila od roku
2008 udržať výšku miestneho poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady nezmenenú aj
za cenu toho, že musela každoročne na vykrytie nákladov čerpať z obecného rozpočtu financie, ktoré sa
mohli použiť na iné, tiež potrebné výdavky obce.
Zvyšovanie nákladov na zabezpečenie zberu,
odvozu a likvidácie odpadu sa však v súčasnosti tak
výrazne odrazili na cene, ktorú obec za tieto služby
musí uhrádzať,že nie je možné z rozpočtu vyčleniť
vyššiu sumu na dotovanie nakladania s odpadmi.
Platí pritom, že miestny poplatok by mal byť stanovený v takej výške, aby vybrané poplatky pokryli nakladanie s KO a DSO v obci.
Ak by obec striktne dodržala rovnováhu medzi
poplatkami za odpady vybranými od obyvateľov
a nákladmi na služby za odpady, musela by poplatky
zvýšiť oveľa radikálnejšie.
Pre zmiernenie nepriaznivého dopadu na obyvateľov obec zvolila spôsob, na základe ktorého
bude naďalej dotovať časť nákladov KO a DSO
a zvýšenie miestneho poplatku v zmysle VZN č. 7/
2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady schváleného na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 6.12.2011 uznesením č.9/2/2011 bude nasledovné:
1) Fyzické osoby
A) nádoba v objeme 110 alebo 120 l pre rodinný
dom, bytové hospodárstvo a nehnuteľnosť na individuálnu rekreáciu
- s cyklom vývozu 52 vývozov za rok
(týždňový vývoz)
53 €
- s cyklom vývozu 104 vývozov za rok
106 €
- s cyklom vývozu 26 vývozov za rok
(dvojtýždňový vývoz)
28 €
- s cyklom vývozu 26 vývozov za rok pre záhrady
a stavby na individuálnu rekreáciu mimo
záhradkárskych osád
16 €
B) nádoba v objeme 140 l pre rodinný dom, bytové
hospodárstvo a nehnuteľnosť na individuálnu rekreáciu
- s cyklom vývozu 52 vývozov za rok
(týždňový vývoz)
62 €
C) nádoba v objeme 240 l pre rodinný dom, bytové
hospodárstvo a nehnuteľnosť na individuálnu rekreáciu
- s cyklom vývozu 52 vývozov za rok
(týždňový vývoz)
106 €

D) nádoba v objeme 1100 l pre rodinný dom, byt.
hospodárstvo a nehnuteľnosť na individuálnu rekreáciu
- s cyklom 52 vývozov za rok
(týždňový vývoz)
530 €
2) Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia
* nádoba v objeme 110 alebo 120 l pre právnickú
osobu a fyzickú osobu – podnikateľa
- s cyklom vývozu 52 vývozov za rok
(týždňový vývoz)
75 €
* nádoba v objeme 1100 l pre právnickú osobu
alebo fyzickú osobu - podnikateľa
- s cyklom vývozu 52 vývozov za rok
(týždňový vývoz)
680 €
3) Záhradkárske osady
- podľa platného VZN o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného
odpadu
Podľa ceny účtovanej
vývozcom za veľkokapacitné
kontajnery alebo
16 €/ záhradka
Pre porovnanie uvádzame momentálne aktuálne
miestne poplatky za KO a DSO z okolitých obcí,
pričom je avizované, že poplatky budú pre rok 2012
zvyšovať.
Porovnáva sa cena týždňového vývozu 120 l nádoby
/cyklus 52 vývozov za rok/ ako najčastejšie využívaného cyklu vývozu v obci Bernolákovo:
Veľký Biel
99,58 € /resp. 20,- €/osoba/
Ivanka pri Dunaji 64,50 €
Malinovo
75,00 €
Chorvátsky Grob 56,16 €
Bernolákovo
53,00 € /už po zvýšení na rok
2012/
Upozorňujeme na dodržiavanie čl. VIII. bod 1) VZN
č. 7/2011 o miestnom poplatku za KO a DSO. Ak sa
poplatník dlhodobo zdržiava mimo obce Bernolákovo, aby obec mohla poplatok znížiť alebo odpustiť,
musí sa poplatník preukázať potvrdením:
a) pobyt na území iného štátu, pracovné povolenie,
pracovná zmluva;
b) ubytovanie v študentskom domove, ubytovni,
zdravotníckom zariadení;
c) zapojenie sa do systému zberu v inej obci.
Bez predloženia príslušného potvrdenia pri zakúpení
nálepky na smetnú nádobu obec poplatok nezníži,
resp. neodpustí.
ŽP OcÚ

Obec
a podnikatelia
Dňa 8.12.2011 sa uskutočnilo stretnutie
predstaviteľov obce a podnikateľov. Každoročne sú na týchto stretnutiach ocenení
občania, podnikatelia, športovci a organizácie, ktoré sa zaslúžili o propagáciu
a rozvoj obce.
„Cenu starostu obce“ získali:
Dr.h.c.doc.Ing.Július Binder
/pri príležitosti životného jubilea /
- za celoživotné úspechy v oblasti vodného
hospodárstva,
Jana Jurčová - za aktívnu a dlhoročnú
prácu v ZO SČK,
Mária Katulincová - za dlhoročnú prácu v ZO SZZ,
Erika Piterová - za aktívnu a dlhoročnú prácu v OZ
KLUBU dôchodcov,

Materská škola v Bernolákove /pri príležitosti
30. výročia jej vzniku/ - za aktívny prístup k výchove
a vzdelávaniu.
Všetkým oceneným touto cestou ešte raz blahoželáme.
OcÚ
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Informácia o opatreniach v súvislosti
s ochranou lesov pred požiarmi

Životné jubileum
Júliusa Bindera
Dňa 12. septembra sa dožil vzácneho životného
jubilea 80 rokov náš rodák, čestný občan Bernolákova pán Dr.h.c.doc.Ing. Július Binder, vynikajúci
slovenský vodohospodársky vedec európskeho významu, ktorého život a dielo sú neodmysliteľne spojené s realizáciou alternatívy C a dokončením vodného diela medzinárodného významu Gabčíkovo –
Čunovo, ale aj ďalších vodohospodárskych stavieb
na Slovensku. Svoje teoretické a praktické skúsenosti využíval vo svojej vedeckej činnosti, prednášal na
renomovaných univerzitách a vo vedeckých
spoločnostiach takmer na všetkých kontinentoch
sveta. Nám, rodákom, ale aj slovenskej verejnosti
je známy ako dlhoročný riaditeľ celoštátneho
investorského podniku Vodohospodárska výstavba
v Bratislave a ako poslanec NR SR. Za svoju prácu
získal celý rad ocenení,spomedzi ktorých spomenieme ocenenia Najlepší manažér Slovenska,
Osobnosť roka, Zlatý biatec HN-KLUBU. V roku
1995 mu prezident SR udelil štátne vyznamenanie
Rad Ľudovíta Štúra I. triedy, minister kultúry SR
Zlatý kríž. V roku 2004 ho pápež Ján Pavol II. menoval za „Rytiera rádu sv. Gregora Veľkého“, čo je
najvyšším cirkevným vyznamenaním pre laika.
Vyznamenaní a ocenení, ktoré pán Július Binder
počas svojho života dosiahol ,je oveľa viac. Všetky
majú svoj význam pre neho, ale aj nás znamenajú
nielen spomienku na jeho celoživotnú prácu, ale aj
podiel na budovaní toho, čomu svoj život zasvätil.
Pri príležitosti životného jubilea pána Júliusa
Bindera mu za jeho zásluhy a celoživotné úspechy
v oblasti vodného hospodárstva starosta udelil
„Cenu starostu obce Bernolákovo“. Blahoželáme.

Každoročne venuje Okresné riaditeľstvo HaZZ v Pezinku pozornosť ochrane lesov pred požiarmi predovšetkým v období zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. I v tomto roku zorganizovalo poradu pre zástupcov lesníckych organizácií. Úlohy vyplývajúce z tejto porady boli preverované
príslušníkmi OR HaZZ v Pezinku v rámci výkonu štátneho požiarneho dozoru, konkrétne vykonaním
6 tematických protipožiarnych kontrol, pri ktorých sa nevyskytli žiadne nedostatky. V čase vyhláseného zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru vykonávali hliadkovaciu činnosť v príslušných lokalitách v okresoch Pezinok a Senec.
Za obdobie 10 mesiacov roku 2010 vzniklo v Slovenskej republike v odvetví lesného hospodárstva 119 lesných požiarov so spôsobenou škodou 119 097 eur. V porovnaní s rovnakým obdobím
roku 2009 sa počet požiarov znížil o 220 prípadov a priame škody, ktoré pri týchto požiaroch
vznikli, sú podstatne nižšie (o 582 631 eur). V období od 01.01.2011 do 30.09.2011 vznikli
v odvetví lesného hospodárstva na území Bratislavského kraja 4 lesné požiare, pri ktorých nebola
zaznamenaná žiadna škoda.
OR HaZZ v Pezinku sa bude venovať ochrane lesov pred požiarmi i v oblasti prevencie, a to
predovšetkým plnením úloh vyplývajúcich z Programu propagačno-výchovnej činnosti.
Aj touto cestou by sme chceli požiadať občanov, aby pri pobyte v našich lesoch boli disciplínovaní, a tak predišli možným požiarom.
kpt. Bc. Škvarková , OR HaZZ v Pezinku

Nie je oheň ako oheň
Ako by povedal nebohý pán Satinský - šľak ma ide trafiť...
Poznáte to, chcete doma otvoriť okno, ale po 5 sekundách ho zhnusene zaplesnete, lebo
vám ide roztrhnúť pľúca od dusivého štipľavého dymu ?
Mám pocit, že bola vyhlásená súťaž o najsmradľavejší dym roka a mnohí naši spoluobyvatelia sa do nej zapojili s nevídanou vervou. Totiž najnovšou a nebezpečnou módou je spaľovanie bežnej dennej produkcie komunálneho odpadu v izbových krboch a kachliach.
Vážení nezodpovední užívatelia týchto zariadení, uvedomte si prosím, že ohnisko vášho
krbu nie je odpadkový kôš.
Citujem z návodu na použitie: „Krby a krbové vložky sú určené k spaľovaniu dreva
a drevených brikiet. Používanie iných palív než dreva a drevených brikiet je zakázané. Zakazuje
sa tiež spaľovať uhlie, impregnované alebo upravené drevo a odpadky. Zakázané je používať
k zapáleniu ohňa chemické produkty ako olej, alkohol, benzín, a pod.“
Tak neviem, robíte to schválne ?
Uvedomte si, že ak dostávate povolenie na stavbu a užívanie týchto zdrojov znečisťovania
ovzdušia, tak s určitými podmienkami prevádzky.
Dokonca sa ujal „skvelý“ nápad celodenne si prikurovať pálením PET fliaš !!! Chudáci susedia nech zalezú do domov, zadebnia okná, dvere a čakajú do jednej – druhej v noci, kým sa podpaľači spokojne uložia spať, aby mohli aspoň na chvíľu vyvetrať.
Ale každá palica má dva konce. Ak si niekto myslí, že to čo páli v krbe, neuniká späť aj do
jeho čistučkej obývačky, je na veľkom omyle. Nedokonalým horením sa uvoľňujú nebezpečné
spaliny, ktoré spôsobujú závažné ochorenia vrátane karcinogénych ochorení.
Nuž, „milí“ naši páliaci spoluobčania, ak si vo vašich domoch chcete silou-mocou užívať
vašu dennú dávku jedu, nájdite si iný spôsob a neotravujte život a zdravie ostatných !
ŽP OcÚ za všetkých vašich vydymených spravodlivo rozzúrených susedov

OcÚ

AUTOŠKOLA
v Bernolákove
Radovan Hanic
ponúka vodičský kurz skupiny
A – motocykel
A1 - do 125 cm3 od 16 rokov
do 25 kW od 18 rokov
nad 25 kW od 21 rokov
B – osobný automobil
Informácie na tel.č.: 0911 277 140
alebo osobne na adrese
Nálepkova 30, Bernolákovo
www.autoskola-senec.sk
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Novootvorená

požičovňa
spoločeNských šiat
v Bernolákove, železničná č. 1
vám ponúka zaujímavé spoločenské šaty
v rôznych veľkostiach na plesy, stužkové, svadby
a iné spoločenské akcie. k šatám ponúkame
doplnky: kabelky, rukavičky, topánky.....
v našom salóne vám podľa vášho želania ušijeme
šaty na mieru, požičiame alebo predáme. Nezabudli
sme pre vás pripraviť ani možnosť objednať si vizáž
na ples či inú spoločenskú príležitosť.
ponúkame: výzdobu stolov, zorganizovanie rôznych
akcií. všetko za priateľskú cenu.

kontaktovať nás môžete nonstop
na t. č. 0903 036 546.

Vážení občania, dovoľte, aby som vám priblížil činnosť Obecnej polície Bernolákovo. Podaktorí z vás využili
výhodné ceny pripojenia a služieb stráženia prostredníctvom Pultu centrálnej ochrany /PCO/ a pripojili si
svoje objekty, či už rodinné domy, alebo sídla firiem, na náš PCO. Chcem iba dodať, že akcia prebieha do
konca roku za výhodnejšie ceny.
Takisto by som vás chcel vyzvať na oznamovanie skutočností na telefónne číslo 0918 88 22 22. Od začiatku roka volali občania Bernolákova už 494- krát. Aj na základe týchto telefonátov sme riešili množstvo priestupkov, ktoré obmedzovali oznamovateľov. Niektoré z nich vyberáme:

§ POD LUPOU §

Močenie na verejnom
priestranstve

Pálenie záhradného odpadu

Hliadka v nočných hodinách zbadala
na Hlavnej ulici mladého muža, ktorý tu
vykonával vec telesnej potreby. Bol vyriešený v blokovom konaní.

Hliadka Obecnej polície Bernolákovo
na základe telefonického oznamu riešila
priestupok občana, ktorý v záhradkárskej
osade pálil záhradný odpad. Bol upozornený na takéto protiprávne konanie
a vec bola vyriešená napomenutím.

Rušenie nočného pokoja
Hliadka obecnej polície prijala na tel. číslo:
0918 88 22 22 oznam, že na Hlavnej ulici
dochádza k výtržnostiam. Hliadka na mieste
zistila pohyb piatich nie dlho plnoletých osôb.
Jeden z nich bol riešený v blokovom konaní.

Fajčiar na zástavke SAD
Hliadka Obecnej polície Bernolákovo kontrolovala muža, ktorý nerešpektoval prísny
zákaz fajčenia na zastávkach hromadnej
prepravy. Bol riešený v zmysle zákona
o ochrane nefajčiarov v blokovom konaní.

Podgurážení mladiství
Hliadka Obecnej polície Bernolákovo pri riadnej
hliadkovej službe zbadala na verejnom priestranstve pred cintorínom skupinku mladistvých
osôb. Nakoľko javili známky požitia alkoholických nápojov, boli podrobení orientačnej dychovej skúške s pozitívnym výsledkom. Vec bola
odstúpená príslušnému správnemu orgánu.

Vypúšťanie odpadu
do Čiernej vody
Na Hlbokú ulicu boli privolaní príslušníci
Obecnej polície Bernolákovo, kde im
neznámy nahlásil, že dochádza k vypúšťaniu odpadu do Čiernej vody. Príslušníci
daný skutok zdokumentovali a nakoľko
tento skutok spadá do pôsobnosti iného
správneho orgánu, odovzdali mu ho na
riešenie.

Poškodenie dopravnej značky
Hliadka obecnej polície prichytila na Poštovej ul.
pred pohostinstvom AJA mladíka, ktorý sa
pokúšal pod vplyvom alkoholických nápojov
rozkývať a vyvaliť dopravnú značku „Zákaz zastavenia“. Po skontrolovaní totožnosti bola
mladíkovi udelená bloková pokuta vo výške
30 eur.

Ozdobovanie zastávok SAD
Príslušníci obecnej polície na základe jedného
telefonického oznamu a dvoch vlastných zistení
riešili neoprávnené vylepovanie plagátov na zastávky SAD a verejnoprospešné zariadenie.
Priestupky boli riešené v zmysle zákona o priestupkoch.

obecná polÍcia informuje

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

Kamerový systém
V minulom čísle sme vás informovali o zrealizovanom projekte kamerového systému v obci.
Môžeme vám oznámiť, že sa podarilo vďaka
nemu odhaliť prvých páchateľov priestupkov.
Prvý priestupok sa stal v auguste, keď si
mladiství vybrali na kúpanie fontánu, ktorá sa
nachádza na mieste revitalizovaného centra.
Pri tomto kúpaní poškodili zámerne trysky.
Po zhliadnutí kamerového záznamu boli
páchatelia priestupku stotožnení a vec bola
odstúpená na ďalšie konanie.
Druhý priestupok sa stal na Viničnej ul.,
keď v nočných hodinách podgurážený občan
bezdôvodne poškodil občanovi z Pezinka osobné
motorové vozidlo takým spôsobom, že mu
do čelného skla buchol päsťou a neznámym
predmetom, následkom čoho sklo prasklo.
Páchateľ bol stotožnený a v blokovom konaní
doriešený.
Tretí priestupok riešili príslušníci obecnej polície,
keď podgurážení mladíci rozbili dvere na prevádzkovej jednotke Kačabar. Následne bola
vyvolaná ruvačka, ktorá prerástla až do napadnutia príslušníka PZ. Rozbité dvere riešia príslušníci obecnej polície a napadnutie príslušníka
PZ rieši poverený príslušník policajného zboru,
ktorému bol poskytnutý záznam z kamerového
systému.
Mgr. Róbert Široký, náčelník OcP

RODINNÉ CENTRUM
KVETINKA

Milé mamy! Rodinné centrum
KVETINKA Vás srdečne pozýva
na pravidelné stretnutia mamičiek
s bábätkami, ktoré sa budú konať
od januára 2012 vždy v utorky medzi
10. a 12. hodinou.
•Budeme sa rozprávať a vymieňať si
skúsenosti, rady a tipy – samozrejme,
nielen o deťoch
•Strávime čas v spoločnosti iných mám
a detí pri šálke voňavého čaju
•Preberieme spolu témy detských chorôb,
zdravej výživy, súrodeneckých vzťahov,
prvej pomoci pre deti a mnoho iných tém
•Podľa záujmu si prizveme odborníka, ktorý
nám urobí prednášku na danú tému
•Spoločne si vyrobíme jednoduchú látkovú
hračku pre bábätko
Viac info získate v RC Kvetinka
na Hlavnej 45 v Bernolákove.

7

z našej histórie

POZNÁTE OSOBNOSTI,
podľa ktorých sú pomenované naše ulice?
VI. časť
ANDREJ HLINKA /1864 – 1938 /
Bol katolíckym kňazom, politikom, vedúcou osobnosťou
slovenského národného hnutia, signatárom Martinskej
deklarácie /1918/,
spoluautorom Memoranda slovenského národa na
Parížskej mierovej
konferencii /1919/,
publicistom, prekladateľom.
Narodil sa v Černovej v rodine pltníka, mal
8 súrodencov. Bol nadaný. Piaristické gymnázium
navštevoval v Ružomberku a vyššie gymnázium
v Levoči. Od roku1883 študoval teológiu v Spišskej Kapitule. V roku 1889 bol vysvätený za kňaza. Pôsobil ako kaplán v Zakamennom na Orave,
v Liptovských Kľačanoch a v Tvrdošíne. Potom bol
farárom v Troch Sliačoch a neskôr v Ružomberku.
Bol veľmi aktívny, zakladal spolky striedmosti,
šíril osvetu, organizoval divadelné predstavenia.
Angažoval sa aj politicky. Stal sa členom mestského zastupiteľstva v Ružomberku, založil
Ľudovú banku, sympatizoval s Uhorskou ľudovou
stranou, lebo sľubovala riešiť aj otázku
nemaďarských národov Uhorska. V skutočnosti
išlo o plané sľuby, preto ju zavrhol. V roku 1901
ho zvolili do vedenia Slovenskej národnej strany.
V roku 1905 sa stal spoluzakladateľom
Slovenskej ľudovej strany a vďaka programu,
ktorý súvisel so všeobecným volebným právom,
národnostným zákonom, bojom proti úžere a vysťahovalectvu, sa väčšina slovenských poslancov
dostala do uhorského snemu. V roku 1906 bol
spišským arcibiskupom suspendovaný z kňazského povolania, obvinili ho z poburovania
Slovákov proti Maďarom. O tri roky Svätá stolica
jeho suspendovanie zrušila.
V roku 1907 chceli farníci v Černovej, aby im
vysvätil kostol rodák A. Hlinka. Pri pokuse o násilnú vysviacku iným kňazom došlo k veľkej tragédii,
uhorskí žandári zastrelili 15 ľudí. Keďže Hlinka
bol v rokoch 1907 – 1910 vo väzení v Segedíne,
vysviacka sa uskutočnila až po jeho prepustení za
bohatej účasti národa.
Bol vedúcim prekladateľom Starého zákona
do slovenčiny. Preklad mal vydať Spolok sv.
Vojtecha. V roku 1913 obnovil v Žiline Slovenskú
ľudovú stranu a stal sa jej predsedom. V roku
1916 založil v Ružomberku slovenskú kníhtlačiareň LEV, ktorej cieľom bolo nábožensky,
kultúrne a národne formovať Slovákov. V roku
1918 sa v Martine zúčastnil na založení
Slovenskej národnej rady, ktorá bola za vznik
česko – slovenského štátu. V roku 1919 sa stal
členom výboru Matice slovenskej, v roku 1920 ho
zvolili za predsedu Spolku sv. Vojtecha. V roku
1924 získal titul
pápežského komorníka.
Prispieval do slovenských periodík Národné
noviny, Katolícke noviny, Slovenské noviny,
Národnie noviny, redigoval mesačníky Ľudové
noviny a Duchovný pastier.
V roku 1925 premenovali SĽS na Hlinkovu
slovenskú ľudovú stranu. V roku 1939 sa zaslúžil
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o vznik Slovenskej republiky. Charakteristickými
črtami Hlinku sú vlastenectvo, kresťanské
presvedčenie, antikomunistické i protinacistické
zmýšľanie, snaha o zmiernenie sociálnych rozdielov v spoločnosti, svojbytnosť slovenského
národa. Napriek tomu ho po roku 1945 považovali za najväčšieho zločinca a jeho meno malo
byť vymazané zo slovenskej histórie.
Po nežnej revolúcii 1989 ho rehabilitovali.
Jeho podobizeň sa dostala aj na bankovku.
VLADIMÍR CLEMENTIS /1902 – 1952/
Bol politik, právnik, publicista,
diplomat, zakladateľ DAVu.
Narodil sa v Tisovci v učiteľskej
rodine s 5 deťmi.
Obecnú školu
navštevoval v Tisovci, kde sa učilo po slovensky.
V štúdiu pokračoval na Gymnáziu v Skalici.
Bol veľmi nadaný, z domu vedený v národnom duchu. Koniec
1. svetovej vojny znamenal, že sa stal študentom
1. slovenského gymnázia s českými profesormi,
čo ešte viac upevňovalo jeho národné povedomie
i československú spolupatričnosť. Aj keď ho veľmi
zaujímala história, rozhodol sa študovať právo
na Karlovej univerzite v Prahe v rokoch 1921 1925. V akademickom spolku Detvan boli rovnako zmýšľajúci študenti ako on, preto začal
s nimi spolupracovať. Spolu s Poničanom vytvorili
v rámci Detvana krúžok Voľné združenie študentov socialistov zo Slovenska. Tento krúžok sa
v roku 1923 dostáva do medzinárodného výboru
socialistického študentstva a Clementis sa stáva
podpredsedom.
Keďže bol veľmi nadaný, v roku 1923
odchádza do Drážďan študovať angličtinu a v roku 1924 študuje francúzštinu v Aix-en-Provence.
V roku 1924 vstupuje do KSČ, zakladá ľavičiarsku
kultúrno politickú revue DAV, kde bol šéfredaktorom do roku 1935. Názov vznikol z krstných
mien Daniela Okályho, Andreja Siráckeho a Vladimíra Clementisa. Pracovne pôsobil ako advokát
v Bratislave. V rokoch 1935 – 1938 bol poslancom za KSČ v Národnom zhromaždení. V roku
1939 emigroval do Paríža, potom do Anglicka.
Za tento čin ho vylúčili zo strany. V rokoch 1941
– 1945 pracoval ako redaktor vysielania v československej sekcii BBC.
V roku 1945 sa vrátil domov. Znovu ho prijali
do KSČ. Stal sa tajomníkom ministerstva
zahraničných vecí a neskôr ministrom zahraničných vecí. Od roku 1949 bol členom ÚV KSČ.
Ako vplyvný politik znamenal pre Gottwalda
a iných vysokých funkcionárov veľkú konkurenciu.
V roku 1951 ho spolu s Husákom, Šmidkem
a Novomeským zatkli, obvinili z buržoázneho
nacionalizmu a odsúdili ho na trest smrti.
Poprava bola vykonaná v roku 1952 v Prahe.
V roku 1963 ho stranícky i právne rehabilitovali.

Clementis patril k významným osobnostiam
medzivojnového a povojnového obdobia, ktorý za
svoje nekompromisné názory zaplatil životom.
KPT. JÁN NÁLEPKA /1912 – 1943/
Bol slovenský dôstojník, partizánsky
veliteľ.
Narodil sa v Smižanoch v rodine
tesára. Učiteľské
vzdelanie získal
na Učiteľskom ústave v Spišskej
Novej Vsi. Ako učiteľ pôsobil v Maríkovej, Bielych Vodách, Porube, Stupave.
Pomáhal
chudobným, zakladal detské divadelné súbory
a deti i rodičia si ho veľmi obľúbili. Prenasledovali
ho pre protifašistické názory.
V roku 1939 ho povolali na maďarský
a neskôr na poľský front. V roku 1941 sa sám ako
dôstojník prihlásil na východný front s úmyslom
prebehnúť na stranu bojovníkov proti fašizmu.
Jeho úlohou bolo viesť útoky proti partizánom, on
ich však po vypočutí posielal tajne na slobodu,
ale veliteľstvu hlásil, že ich dal popraviť. Bol
pobočníkom veliteľa pluku, náčelníkom štábu
101. pluku. V štábe zaisťovacej divízie mal prístup k dôležitým spisom, rozkazom. Vytvoril ilegálnu skupinu a jej prostredníctvom organizoval protifašistickú činnosť, prechody Slovákov na sovietsku stranu. Poskytoval civilistom i partizánom
potraviny, lieky, informácie o činnosti nemeckých
jednotiek. Nadviazal ilegálne spojenie so sovietskym partizánskym veliteľom Saburovom a v máji
1943 prebehol na sovietsku stranu. Vyzýval
slovenských vojakov, aby prešli k partizánom, aby
bojovali na strane protifašistického frontu. Pod
jeho vplyvom prechádzali skupiny slovenských
vojakov k sovietskym partizánom v Bielorusku, na
Ukrajine a Kryme. Krycím menom Repkin sa stal
veliteľom 1. česko-slovenského partizánskeho
oddielu v ZSSR.
Oslobodiť mesto Ovruč od Nemcov bolo
strategicky veľmi dôležité. Nálepka so svojím
oddielom dostal za úlohu zaútočiť na obec Ziasky
a dobyť most. Keď svoju úlohu splnili, na štábe sa
dozvedeli, že Nemci sa sústreďujú na železničnej
stanici. I napriek odporúčaniu Saburova, aby si
s oddielom odpočinul, Nálepka s vojakmi išiel
do útoku na železničnú stanicu. Tu ho však zasiahla paľba 16 rán z guľometu a črepina z míny
a vzápätí zraneniam podľahol.
Za svoju odvážnu činnosť v boji proti fašizmu
dostal ocenenia Hrdina Sovietskeho zväzu, Rad
bieleho leva, Rad Ľudovíta Štúra in memoriam.
Na jeho počesť sú pomenované podľa neho ulice
na Slovensku, obec Nálepkovo, ulica v Brne,
prameň pitnej vody v Modre nad Cirochou.
Pomník kpt. Jána Nálepku sa nachádza v Spišskej
Novej Vsi.

A. Holováčová

Tvorivá krajčírska dielňa

na Hlavnej 45 v Bernolákove ponúka svoje služby v nasledovnom rozsahu:

•šitie bytového textilu a bytových textilnýchdoplnkov
•opravu a úpravu odevov
•šitie karnevalových kostýmov
•organizovanie tvorivých kurzov pre deti aj dospelých
•relaxovanie učením sa kreatívnych techník

Autor:
Juraj
Mitošinka

značka
astátu

sporením
získam

prebiehať
istý čas

upriamil

vykonávateľ
trestu
smrti

odchýlka
od normy

Pomôcky:
alkana,
Eduarda,
Adria

tehlová
múčka
na úpravu
ihrísk

nakoniec,
naostatok

vymretý
druh
divého
koňa

ženské
meno
ihličnaté
stromy

nenacvičujú

Jadran
(arch.)

bozk
(hovor.)

Kontakt:
0917204029
e-mail:
mariana.lasicova@gmail.com,
resp. priamo v dielni.

dub, po
anglicky

natieral
krémom

vychýlil
zorú
z pôvodnej
isté
polohy,
množstvo
vyhol

Pomôcky:
1. č asť
tarpan,
tajnič ky
AAP,
pozbíjajú
abohm
bol
v stave
spánku

infekčná
choroba
skr. Kukluxklanu

vydávajú
zvuk mé
penivo
utekajú
(expr.)
bavlnená
látka

tu hľa
(hovor.)

pichajú
rohami
chovankyňa

Anabella
(dom.)
hypnotický
stav

značka
lawrencia

skratka
ekvivalentu
mužské
meno

staršia
jednotka
odporu

teplomilná
bylina
okrem
iného

vyučovací
predmet

lebka
(kniž.)
tlač. ag.
Austrálie

ukazovacie

zámeno
oxid
bárnatý

smrť,
zomretie
Pomôcky:
elévka,
batist,
oak

nezhotovoval
spletaním

značka
olova

zvýšený
tón A
skr. apendektómie

boj
(zastar.)
značka
volthodiny

predložka
so 6. pád.
EČ V
Malaciek

2. č asť
tajnič ky

krátky
časový
úsek,
moment

aj tak,
beztak
(hovor.)

zápalná
bojová
látka

V roku 1209 vydal uhorský kráľ Ondrej II. listinu, ktorou daroval správcovi kráľovských pivníc veľmožovi Šebešovi majetok. Bernolákovo spolu s ďalšími tromi
dedinami sa stalo súčasťou t a j n i č k a . Riešenie krížovky č.2 môžete zaslať na adresu Obecný úrad, Hlavná 111, 90027 Bernolákovo pod označením
“Časopis - Krížovky” alebo osobne odovzdať na uvedenej adrese do 16. 1. 2012. Výherca bude odmenený peknou vecnou cenou.
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zo života našich škôl

Jeseň v materskej škole

5. septembra 2011 sa po letnom prerušení
prevádzky opäť otvorili dvere materskej školy
pre vyše 200 detí. Z materskej školy odišlo 74
predškolákov, ktorí dnes „derú lavice“ v základnej škole a presne toľko maličkých drobčekov k
nám pribudlo. Hromadný plač maličkých, ktoré-

mu sa aj podľa psychológov
v materskej škole dá ťažko vyhnúť, je už v týchto dňoch šťastne za nami. Ak náhodou ešte
sporadicky ráno nejaké dieťatko
plače, dlho mu to nezvykne vydržať, väčšinu dňa sa spokojne hrá.
V materskej škole pracujeme
podľa školského vzdelávacieho
programu „Kolotoč šťastia,
zdravia, pohybu“. Už z názvu je
zrejmé, že vo výchovno-vzdelávacom procese sa venujeme
vo zvýšenej miere pohybu
a zdravému životnému štýlu.
Začiatkom októbra začali
v materskej škole pracovať
krúžky zamerané na pohybové
aktivity pod vedením kmeňových učiteliek:
- krúžok moderného tanca pod
vedením p. učiteľky Bc. Kataríny
Kissovej;
- folklórny krúžok pod vedením
pani učiteliek: Vladimíry Ščasnárovej, Terézie Hoškovej
a Heleny Kostkovej za pravidelného hudobného sprevádzania akordeónom
p. K. Donáthovou, ktorej za to aj touto cestou
ďakujeme;
- mladšie deti majú možnosť navštevovať hudobno-pohybový krúžok pod vedením p. zástupkyne Andrey Kopeckej, kde okrem iných pohy-

bových aktivít cvičia deti aj na fitloptách.
V októbri sme sa už tradične stretli na jesennej
„Šarkaniáde“, ktorej súčasťou okrem chutného
guláša od našich pani kuchárok boli aj úspešné
tvorivé dielne. V dielňach si mohli deti aj rodičia
vyskúšať šikovné ruky a zhotoviť si jesennú
kytičku, vydlabať z tekvice svetlonosa, odtlačiť
farebný list zo stromu, zostrojiť šarkana, povoziť
sa na kolobežke na našom dopravnom ihrisku,
prípadne sa pohrať so stavebnicami. Všetci
zúčastnení sa v toto popoludnie tešili aj z pekného počasia.
V novembri sa naši predškoláci učili základy plávania v predplaveckom kurze plaveckého klubu
Delfín v Senci. Niektoré deti plávať už vedeli, tie
sa chodili do bazéna vyšantiť, niektoré sa s vodou oboznamovali postupne, opatrne. Veľmi
nás potešila na konci kurzu pochvala trénerky,
aké sú naše deti šikovné. Hlavným cieľom bolo
upevnenie zdravia detí a ten sa splnil.
Koniec jesene je neodvratný, prežívame adventný čas, pripravujeme sa na Vianoce a zimu.
V januári plánujeme pokračovať v športových
aktivitách kurzom korčuľovania, ak počasie
dovolí ,tak sa na našom kopci vysánkujeme
do sýtosti. Prajem vám všetkým pokojné prežitie
sviatkov, venujte sa rodine, oddýchnite si od
každodenného zhonu a pohrajte sa s vašimi
deťmi, ony vám to raz určite vynahradia.
Šťastné a veselé Vianoce!
Oľga Syrová riaditeľka MŠ

Dnes o aktivitách prvého stupňa
Ani sme sa nenazdali a už môžeme bilancovať
prvé 4 mesiace nového školského roka. Od septembra sme pre žiakov I. stupňa zorganizovali
JESENNÝ TROJBOJ, zúčastnili sme sa na slávnostnom otvorení detského ihriska. Takmer 80 žiakov
absolvovalo základný plavecký výcvik pre žiakov
II. a III. ročníka. V rámci Medzinárodného týždňa
školských knižníc sme sa zapojili do projektu
ZÁLOŽKY. Krásnym zážitkom pre prvákov bolo
PASOVANIE DO CECHU ŠKOLSKÉHO na motívy
rozprávky Včielka Maja. Myslím, že to bol zážitok
nielen pre deti, ale aj pre ich rodičov. Škola otvorila svoje brány dokorán v rámci DŇA OTVORENÝCH DVERÍ. Rodičia mali možnosť vidieť
schopnosti svojich detí v didaktických hrách
a v cvičeniach v prírode. Jednotlivé triedy
ošetrovali ranených, nacvičovali evakuáciu školy,
tvorili projekty o zdravej výžive, správnej životospráve, písali vedomostné kvízy, besedovali

s MUDr. Dankou Hrivňákovu, detskou lekárkou.
Pokračuje úzka spolupráca so psychologičkou
z PPP v Senci, ktorá robí zážitkové aktivity s kolektívom v jednotlivých triedach a pomáha nám
spoznávať kolektív tried aj z úplne iného pohľadu.
Advent sme začali tradičným VIANOČNÝM
ARANŽOVANÍM. V decembri sa uskutočnilo školské kolo PYTAGORIÁDY. Najúspešnejší postupujú do okresného kola v Senci. Opäť sme zrealizovali VIANOČNÚ AKADÉMIU, ktorej výťažok
bude venovaný dokončeniu rozhlasového stánku
v budove starej školy. Ďakujeme všetkým, ktorí
akýmkoľvek spôsobom prispeli a tešíme sa na
ďalšiu spoluprácu. Ďakujeme rodičom, ktorí sa
zapojili do zberu papiera a do zberu železa.
Ďakujeme OZ
Školáčik a jeho
predsedovi Romanovi Šutkovi

za spoluprácu a podporu
našich aktivít. Ďakujeme rodičom z I. A (tr. uč. Jana Fran-
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ková), II. A (tr. uč. Blanka Biskupičová),
III. A (tr. uč. Silvia Szaboová) a III. B
(tr. uč. Ľubomíra Reindlová), ktorí takmer do jedného prispeli na vynovenie
zariadenia v jednotlivých triedach.
V novom kalendárnom roku želáme
žiakom veľa úspechov, učiteľom
zlatých žiakov, vám, rodičom prajeme,
aby ste z vašich detí mali len radosť.
Všetkým rodičom, priateľom školy
a sponzorom želá vedenie Základnej
školy v Bernolákove krásne sviatky.
Zas prišli k nám sviatky
– tie krásne dni Vianoc.
V tento čas čarovný
my želáme Vám,
by šťastie Vám prialo,
nech nik nie je sám.
Ľubomíra Reindlová

Naša ZUŠ sa rozrastá...
Začiatok školského roka zastihol viacerých
pedagógov v tvorivom nadšení z nových učební.
Základná umelecká škola pôsobí od septembra
už vo dvoch budovách – v „starej“ škole a v spojenej škole (bývalej PTŠ) na Svätoplukovej ulici.
Neustále sa zvyšujúci počet žiakov priniesol
priestorové problémy, ktoré sa podarilo vyriešiť
prenájmom štyroch tried – dvoch veľkých pre
tanečný a literárno-dramatický odbor a dvoch
malých, kde sme umiestnili klavírnu
triedu, triedu dychových a bicích
nástrojov a malú zborovňu.
Vďaka ústretovosti starostu
obce Ing. Ľubomíra Poóra a zástupcu riaditeľa spojenej školy
Mgr. Stanislava Mika sa podarilo
počas letných prázdnin pripraviť
vhodné učebné priestory pre malých
tanečníkov, pre malých i veľkých
dramatikov a hudobníkov.
Naša vďaka patrí aj RsDr. Ladislavovi Jačovi za nábytok, ktorým
sme tieto miestnosti zariadili, pánovi
Milanovi Kútymu za poskytnutie
avie a pomoc pri prevoze z Bratislavy, pani učiteľkám Benkovič
a Letkovej, pánom učiteľom
Manákovi, Müllerovi, Hudecovi
a Udičovi za pomoc pri sťahovaní
a úprave nových priestorov,
občianskemu združeniu Harmónia
pri ZUŠ za nové gymnastické žinenky.
Začiatok sa nám vydaril. Napriek obavám sa
z dôvodu zmeny budovy odhlásilo iba niekoľko
žiakov. Nové triedy voňajú čistotou, každá z nich
je zariadená a esteticky upravená s ohľadom
na špecifické vyučovanie. Verím, že sa podarí
zabezpečiť aj zrkadlovú stenu a nové pianíno,
ktoré nám ešte ku kvalitnému vyučovaciemu
procesu chýba.
V októbri sa začala naša nová koncertná
sezóna interným koncertom, kde sa predstavili
najmä malé vychádzajúce hviezdičky –
Marianka Rajecová, Klement Fourquet,
Viktória Valentová, Kamilka Kováčová,
Noemi Káčerová, Patrícia Dulaiová a mnohí
ďalší nádejní malí hudobníci. Veľmi pekným
kánonom sa predstavil detský zbor, naše staršie
žiačky sa prezentovali v komorných telesách:
flautové duo - Zuzana Sekerková a Viktória
Ščasnárová, zmiešané trio - Anna Dittová,
Dana Gracová a Kristína Kraljiková,
spevácke kvarteto – Miriam Hergovičová,
Kristína Švrčková, Zuzana Šticová a Michaela Antoniová. Dokázali nám, že ich teší

spoločné muzicírovanie a pripravili svojmu obecenstvu pekný umelecký zážitok.
V novembri sa naši žiaci predstavili na verejnom koncerte. V útulných priestoroch zasadačky
kultúrneho domu zaznela znova kytica piesní a
melódií od ľudovej hudby cez barokové, klasické,
romantické až po skladby hudby 20. storočia.
Vydarenými skladbičkami potešili svojich
poslucháčov Tabitka Káčerová, Júlia Meň-

hertová, Andrea Gajdošová, Barbora Šidelská, Sofia a Samko Sopúchoví, Danka Gracová, Kristínka Kraljiková, svojím speváckym výkonom zaujala Saška Jurikovičová.
Romantickou Serenadou Amorosa program
dôstojne zakončila Kristínka Švrčková.
Všetky deti sa veľmi snažili ukázať, čo všetko
sa naučili. Je mi veľmi ľúto, že najmä začiatok
nášho koncertu systematicky rušili malé deti,
ktoré hlasným džavotaním takmer prehlušili tie
najtichšie tóny klavíra, neustálym pobehovaním
znemožnili sústredenie svojim vystupujúcim súrodencom a ich kamarátom. Veľmi si vážim
mamičku, ktorá tiež mala so sebou malé dieťa,
ale ohľaduplne s ním ostala za dverami, odkiaľ
s láskou povzbudzovala svoju vystupujúcu
dcérku. Každé vaše dieťa si zaslúži tichú chvíľku
sústredenia pred vystúpením, teší ho, ak obecenstvo počúva, veď sa to dlho učilo a hoci má
trému, chce sa s nami o svoju „krásnu hudbu“
podeliť....Dovoľte mu to, prosím...
Mesiac december pre nás všetkých znamená
„koncertnú šnúru“, ktorá začala kultúrnym
programom pre združenie Nádej /3. 12./
a adventným hudobným bazárom /4. 12./,
pokračovala vianočným koncertom /11.12./

a výchovnými koncertmi pre materskú
a základnú školu /12. 12./. Počas vianočných
sviatkov vás svojimi skladbičkami potešia deti
na detskej slávnosti Bratskej jednoty baptistov /25.12./ a na Jasličkovej slávnosti
/26. 12./ mládež katolíckeho farského spoločenstva.
Teším sa na stretnutie s vami na všetkých našich
podujatiach, ktoré pre vás s láskou pripravujú
vaše deti spolu so svojimi pedagógmi. Verím,
že vám spríjemnia čas predvianočného zhonu
a prispejú k sviatočnému očakávaniu najkrajších
sviatkov roka – VIANOC...
V mene celého kolektívu pedagógov ďakujem
našim sponzorom – Klubu dôchodcov v Bernolákove, pánovi Tomášovi Antaličovi, Ing. Igorovi
Ďurisovi a predajni 1000 drobností v Senci, Bratislavskej metrologickej spoločnosti, pani Emílii
Bučekovej, pani Kataríne Kraljikovej, Ing. Štefanovi Rajecovi, pánovi Milanovi Jakubovičovi
za pomoc, ktorú v tomto náročnom období našej
škole poskytli.

Ďakujem všetkým, ktorí 2 % daní venovali Základnej umeleckej škole v Bernolákove. Tentoraz to bola suma 1 451 €, ktorú sme
využili na zakúpenie žineniek pre tanečný a literárno-dramatický odbor, stojanov a bicích nástrojov v novozriadených priestoroch spojenej školy.
Verím, že aj neutešenú finančnú situáciu
preklenieme svojou láskou k hudobnému, tanečnému, výtvarnému a dramatickému umeniu,
ktoré vždy dodá silu a chuť prekonávať prekážky
a naďalej sa rozvíjať.
Jarmila Bošková, riaditeľka ZUŠ
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spoločenské organizácie

Darcovia krvi

Občianske združenie K VECI
informuje občanov
1/ Vďaka spolupráci Slovenskej sporiteľne, pána
Alojza Šutku a občianskeho združenia K VECI je
od 25. novembra 2011 v priestoroch polyfunkčného
objektu pri železničnej stanici (predajňa Kočíkovo)
zriadený bankomat Slovenskej sporiteľne.
2/ Oznamujeme vám, že projekt obnovy detského
ihriska na Družstevnej ulici, s ktorým sme sa uchádzali o finančnú podporu v Centre pre filantropiu,
nebol úspešný. Takisto nebol úspešný projekt pre
B.O.T. (Bernolákovské ochotnícke teátro) v nadácii
SPP, ktorým sme chceli propagovať našu obec.
3/ Ďakujeme všetkým dobrým ľuďom, ktorí prispeli
na liečebný pobyt Nelke Biháriovej v piešťanskom
Adeli centre. Vyzbieranú sumu 310,- € sme poukázali na účet Nelky v tomto rehabilitačnom zariadení. Tiež sme zareagovali na výzvu nadácie Orange a pre Nelku sme vypracovali vianočný projekt.
4/ Dňa 12. decembra 2011 o 17:00 sa v kultúrnom dome uskutočnila prednáška v rámci realizovaného projektu „Tagovaním zmenu nedosiahneš,
buď aktívny na tvorbe vecí verejných“ s názvom
„Participácia občanov na spravovaní vecí verejných.“ Tento projekt finančne podporila nadácia
Intenda. Cieľom projektu je založenie Rady mladých v Bernolákove, ktorá by aktívne spolupraco-

vala s obecným úradom, združeniami, spolkami
a občanmi.
5/ V rámci vyššie uvedeného projektu sa podarilo
vynoviť všetkých 9 betónových zastávok v našej obci. Ďakujeme všetkým mladým nadšencom, ktorí sa
aktívne tejto pozitívnej zmeny zúčastnili. Na facebookovom profile K VECI prebehla anketa o najkrajšiu zastávku. Stala sa ňou zastávka s témou Marilyn Monroe (na Dukelskej ulici). Autormi sú Jakub
Kotlár, Matúš Hianik a Michal Heriban. Gratulujeme a ďakujeme.
6/ Momentálne pracujeme i na výročnej správe
občianskeho združenia K VECI za rok 2011, ktorú
objavíte vo svojich poštových schránkach v priebehu
mesiacov január a február 2012.
Všetkým vám prajeme krásne prežitie
vianočných sviatkov,
do nového roka 2012 hlavne veľa zdravia,
spokojnosti a radosti.
Ďakujeme za vašu priazeň. Tá je naším hnacím
motorom.
Richard Červienka ☺predseda občianskeho
združenia K VECI
viac na kveci.webnode.com alebo Facebook:
K VECI občianske združenie v Bernolákove)

Kvetinka prekvitá aj v zime
Vonku je už o piatej tma, nevľúdne počasie a
vaše dietky sú ešte plné energie. Aj vy rozmýšľate, čo
s nimi počas dlhých zimných popoludní?
Jednoduché! Zoberte ich do Kvetinky.
Rodinné centrum Kvetinka na Hlavnej ulici privíta každého, kto má chuť stráviť voľný čas v príjemnom prostredí, zabaviť sa, prípadne sa niečo nové
naučiť. Deti majú k dispozícii bohato vybavenú
herňu, ktorej dominuje sen vari každého krpca veľká trampolína. Okrem toho tam nájdu šmykľavku, čarovné domčeky, kopu hračiek, knižiek či
hudobných nástrojov a pohodlné sedacie vaky
a vankúše, ideálne na stavbu bunkrov, ktoré vzišli
spod šikovných rúk majiteľky Mariany. Tá totiž v zadnej časti centra prevádzkuje TVORIVÚ KRAJČÍRSKU DIELŇU, kde okrem klasického strihania,
šitia či úpravy odevov vyrába krásne látkové bábiky,
anjelov, sedacie vaky a vlastne čokoľvek, čo chcete,
potrebujete alebo čo vám urobí radosť. Častokrát to

vyzerá tak, že kým sa môj syn s ostatnými deťmi
a sympatickou kreatívnou učiteľkou Zdenkou každú
stredu venuje dve hodiny výrobe nejakého predmetu
v tvorivých dielňach, Mariana mu medzitým opraví
pokazený zips na nohaviciach, zapláta roztrhané
"koleno", zašije mi dieru na svetri. Okrem tvorivých
dielní sa v Kvetinke konajú rôzne iné kurzy nielen pre
deti, ale aj pre dospelých a priestor rodinného centra je vhodný na detské oslavy narodenín.
V Kvetinke panuje vždy dobrá nálada, deti sa tam
dosýta vybláznia, zatiaľ čo rodičia si môžu pri šálke
čaju prelistovať časopis či poklebetiť s ostatnými
rodičmi. Preto tam veľmi radi chodíme. Ale nielen
preto... Robia tam aj vynikajúcu kávu! Takže viete,
kde nás v zime nájdete. Viac informácií na
www.ozkvetinka.sk
Katarína Barošová

Dňa 24. októbra 2011 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 52 darcov, z toho bolo 8 darcov
z Chorvátskeho Grobu.
Lukáč Pavol
Berčík Martin
Sivčáková Eva
Prikopská Dagmar
Boško Jaroslav
Noskovičová Monika
Kollár Miroslav
Bošková Jarmila
Szalaiová Zuzana
Kollár František
Jursová Soňa
Dráb Monika
Šimonová Miriam
Lysák Dušan
Vitálošová Anna
Sloboda Peter
Bognárová Beata
Petríková Veronika
Sivčák Peter
Kövösi Zoltán
Jež Miroslav
Kissová Katarína
Gálová Jarmila
Šticová Zuzana
Štica Ľuboš
Chromčáková Antónia
Kövösi Martin
Nováček Rudolf
Doboš Marian
Švarda Miroslav
Nagyová Jana
Čambálová Helena
Lauko Ondrej
Hanúska Pavol
Gažíková Monika
Priecelová Mária
Nagyová Mária
Gažík Branislav
Na bezpríspevkovom odbere krvi sa zúčastnilo aj hokejbalové družstvo z Bernolákova:
Ágh Radoslav
Kalivoda Marek
Dráb Marian
Vysučáni Ivan
Macháček Miloš
Frindrich Jaroslav
V minulom čísle časopisu Bernolák sa
nedopatrením neuverejnili darcovia krvi
z Hokejbalového družstva z Bernolákova:
Kalivoda Marel
Drab Marian
Kastl Marko
Frindrich Jaroslav
Ágh Radoslav
Vysučáni Ivan
Chromiak Slavo
Sloboda Peter
Redakčná rada sa ospravedlňuje všetkým
zainteresovaným za neuverejnenie.
Darcovia z Chorvátskeho Grobu:
Valentová Anna
Nogová Zuzana
Turiničová Marcela
Hajtmánková Mária
Suchá Jana
Hajtmánková Katarína
Javorková Darina
Turiničová Jana
Starosta obce Bernolákovo a predsedníctvo Miestneho spolku SČK v Bernolákove
ďakujú všetkým darcom krvi za ich humánny a
šľachetný čin.
Ďalší bezpríspevkový odber krvi sa uskutoční
dňa 27. februára 2012 mobilnou odberovou
jednotkou v Kultúrnom dome v Bernolákove.

Organizácia zdravotne postihnutých NÁDEJ v Bernolákove
Hoci sme zdravotne postihnutí a dve tretiny
našich členov sú na starobnom alebo invalidnom
dôchodku, radi sa stretávame na rôznych posedeniach alebo rekreačných pobytoch.
V marci tohto roku sme pripravili výročnú
členskú schôdzu s bohatým kultúrnym programom, občerstvením a príjemným posedením.
Zaujímame sa aj o veci verejné a záleží nám
na vzhľade obce. Aj tento rok sme si 29. marca
zabrigádovali na úprave cintorína a okolia.
V apríli a máji navštívili desiatkari imobilných
členov, ktorí sa potešili malému darčeku a ešte
viac záujmu o svoje problémy.
Na 10. mája sme pripravili výlet do ZOO Zlín
– Lešná. Zúčastnilo sa ho 38 členov. Najprv sme
si prezreli mimoriadne zachovalý a starostlivo
udržiavaný zámoček so zaujímavým a zanieteným
výkladom sprievodkyne. Prehliadka nádhernej
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rozsiahlej ZOO aj vďaka peknému počasiu bola
veľkým zážitkom.
V dňoch 12. – 18. júna sme zorganizovali
rekreačný pobyt v hoteli Magura v Ždiari. V rámci
výletov sme si prezreli ľudové pamiatky v Ždiari,
absolvovali sme tradičnú svadbu v krojoch. Ďalšie
výlety boli do Tatranskej Javoriny a do Tatranskej
Lomnice. V krásnom prostredí pomerne
nedotknutej prírody Belianskych Tatier a za pomoci ochotného personálu hotela si všetci účastníci
oddýchli.
Rekreačno-rehabilitačný pobyt v Piešťanoch
od 15. do 22. októbra bol zatiaľ tohtoročnou
poslednou vydarenou akciou. Rehabilitačné procedúry a kúpele striedali výlety: prehliadka
Piešťan so sprievodcom, návšteva rodného domu
M. R. Štefánika v Košariskách, Bradlo, Gazdovský
dom na Turej Lúke. Ubytovanie v hoteli Odevák
a aj stravovanie boli na úrovni.

V rámci Mesiaca úcty k starším sme navštívili
starších členov nad 75 rokov s darčekom.
Začiatkom októbra sme urobili registráciu na 2%
z dane z príjmu.
V poslednom mesiaci roka sa nám vydarili
dve akcie. Mimoriadne obľúbené mikulášsko vianočné posedenie s programom a tombolou sa
uskutočnilo v sobotu 3. decembra. 13. decembra
sme boli na divadelnom predstavení v divadle
Aréna.
Našu činnosť, pomerne náročnú na financie,
by sme nemohli uskutočňovať bez aktívnej pomoci
predstaviteľov nášho obecného úradu, sponzorov
a štedrých darcov dvojpercentného príspevku
z dane z príjmov. Srdečne ďakujeme všetkým
za finančné a vecné príspevky na naše aktivity
a veríme, že nám budú pomáhať aj v budúcnosti.
Za OZP Nádej Anna Ballayová

Archeologické leto na hrade Čeklís
Stredoveká história obce bola vyše dvesto rokov
spojená s hradom Čeklís, ktorý sa nachádzal
neďaleko kostola. Dnes je z neho ruina, z väčšej
časti zavezená zeminou. V záujme spoznať
históriu dávno zaniknutého hradu a zveľadenia
tohto verejného priestoru sa tu uskutočňuje
archeologický výskum. Dôležité slovo pri plánovaní prác na hrade majú pamiatkari a archeológovia. Spoločne sme odhadli naše možnosti a
plán na rok 2011 znel :
a/ geodetické zameranie lokality a historických
architektúr,
b/ pamiatkový archeologický výskum,
c/ pamiatkový architektonicko-historický výskum
stojacich a archeologicky odkrytých architektúr.
Získané finančné prostriedky z grantu MK SR, od
občianskeho združenia Hrad Čeklís a od obce
nepostačovali na tieto tri plánované aktivity, a
preto sme sa zamerali na prvé dve úlohy.
Architektonicko-historický výskum sme odložili
na čas, keď potrebné financie získame.
Nadviazali sme na práce z roku 2010. Po minuloročnom archeologickom výskume sme
nedokončenú výskumnú sondu zazimovali tak,
že sme ju zaplnili slamou a prikryli igelitom a
vrstvou zeme. Pred začatím tohtoročného archeologického výskumu sme museli slamu z výskumnej sondy vybrať. Tieto práce cez víkend spravili
Marek so synom Macom, Peťo, Saša, Zuzka,
Šaňo a Slávo. V pondelok 11.7. mohli nastúpiť
archeológovia a kopáči. K nim sa pridávali
dobrovoľníci, takže na hrade sa mohlo toho veľa
spraviť. Aj sa spravilo. Povyberali a popremiestňovali sme kubíky zeminy. Zemina sa vždy
preskúmala, či neobsahuje stopy po dávnejšej
ľudskej aktivite. Takto sme našli veľa črepov
keramiky, ktoré nám odhaľujú kúsok zo života
na hrade. Nálezy sa odkladali do označených
vreciek tak, aby bolo zrejmé, na ktorom mieste
sa našli. Nálezy sa odvážali do archeologického
múzea, kde boli očistené, vytriedené a vyhodnotené. Na prácu bolo treba veľa náradia a to
poskytla obec, občianske združenie Hrad Čeklís
a archeológovia. Dobrovoľníci si často priniesli
vlastné nástroje. Náradie bolo treba uschovávať
a tu nám pomohol golfový klub. Pán Dušan Zemánek nám dal pásku na zabezpečenie ohraničenia archeologickej sondy. Na hrade a v jeho
okolí sme radi vídali obecnú políciu. Prácu na
hrade si prišlo pozrieť viacero odborníkov a ich
postrehy sú vždy inšpirujúce. Prichádzali sem
aj obyvatelia obce a návštevníci z rôznych kútov
Slovenska. Záujem o dianie na hrade mali
aj redaktori Slovenského rozhlasu a novinári.
Cennou návštevou boli škôlkari z našej škôlky.
Úžasné sú ich predstavy o podobe hradu v minulosti, ktoré namaľovali. Celkom vierohodnou
podobou hradu by mohol byť obraz od škôlkarky
Mirky.

Kopáči sú nepostrádateľní pomocníci archeológov. V Bernolákove žije študent archeológie
Saša a to je pre nás výhoda, lebo dokáže na
hrad pritiahnuť dobrých kopáčov – študentov

archeológie. Spolu so Sašom tu pracovali študenti Katka, Lucia, Frederika, Viki, Mišo a Vlado.
Najskúsenejším bol absolvent archeológie, Čeklísan Dano. Takúto kopáčsku kvalitu si pochvaľovali vedúci archeologického výskumu PhDr.
Zdeněk Farkaš a Mgr. Igor Choma z Archeologického múzea SNM. Veľa kopáčskej práce
spravili dobrovoľníci z obce - školáci, študenti
a dospelí. Pozoruhodné výkony predviedli školáci
z bernolákovskej základnej školy – Adrian, Lojzo
a Tibor (dnes už žiak seneckej školy). Pri začisťovaní múru prišiel pomôcť Adam (dnes už žiak
bratislavskej školy). Z dospelej mužskej kategórie
tu prácu svalov zužitkovali Dušan, Ľubo, Marek
a jeho syn Maco, traja Petrovia, Rišo, Slávo a
traja Vladovia. Dušan potešil kopáčov dobrými
bagetami.
Postupne sme odkrývali viac a viac múrov opevnenia hradu. Potrebovali sme očistiť od nánosov
nadzemné časti hradnej architektúry a aj to, čo
sme objavili pod zemou. Na toto čistenie bolo
potrebných veľa trpezlivých rúk. Máme šťastie,
že sa veľa takých rúk našlo. Z dobrovoľníkov
patrili Zuzke, nádejnej študentke dejín umenia.
Veľa práce pri začisťovaní spravili pani učiteľky
z materskej škôlky - Renáta, Vladka, Zuzka a ich
deti – Ester, Klára, Paťa, Peťo, Renáta a Viki.
Špachtle, škrabky a metličky v ich rukách postupne odhaľovali kresbu kladenia stavebného
materiálu v múroch opevnenia. Deti si pri začisťovaní múrov všímali aj dážďovky a odkladali
ich pre sliepočky.

Hradné návršie je jedným z mála verejných priestranstiev v obci. Poloha miesta ho predurčuje
na výhľady západným a južným smerom. Znalci
vedia, že pohľady na Bratislavu, Malé Karpaty
a na západ slnka sú odtiaľto nádherné. Miesto
priťahuje aj ľudí, ktorí sa tu stretnú a zabavia.
Je na škodu veci, že niektorí tu po sebe zanechajú neporiadok alebo aj spôsobia škodu. A stačí
tak málo, aby sa tu neobnovovalo smetisko.

Pri odoberaní materiálu, ktorým bol hrad zasypaný v minulosti, musíme pozorne sledovať
predmety, ktoré sa v hline a sutine nachádzajú.
Vďaka takémuto sústredeniu nachádzame črepy
staré i veľmi staré, našli sme aj celú nádobu
a kovovú strelku zo šípu. Zatiaľ len čiastočne
poznáme umiestnenie opevnenia hradu. Pokúsili
sme sa nájsť zbytky opevnenia vo svahu smerom
ku kostolu. Predpoklad bol taký, že navezený
kopec kopíruje architektúru opevňovacieho múru
hradu. Pri kopaní sme však na múry hradu
v týchto miestach nenarazili. Múry opevnenia sú
teda vedené inde (alebo hlbšie) a rozlúštenie
tejto záhady nás čaká.
Počasie veľmi ovplyvnilo práce na hrade.
Po pekných dňoch, keď práce postupovali
dobrým tempom, prišlo dlhšie obdobie dažďov
a práce sa spomalili. Ale následný nástup pekného počasia prispel k tomu, že sme tohtoročný
archeologický výskum dotiahli do zdarného
konca.

Aktuálne informácie z hradu prinášame
na internete (na facebooku si dajte vyhľadať
hrad Čeklís). Filmové dokumenty o hrade a dianí
na hrade robí náš priaznivec Ing. Peter Blubla
zo susednej Ivanky. Môžete si ich pozrieť na
internetových stránkach združenia Hrad Čeklís.
Na jeseň sme pri hrade inštalovali informačnú
tabuľu a zazimovali sme archeologické sondy.
Vo výskume hradu budeme pokračovať.
Toto všetko by nebolo možné bez spolupráce. Do vzťahov tu vstupovali a na dobrom
výsledku sa podieľali archeológovia, geodeti,
pamiatkari, geológovia, dobrovoľníci, obecný
úrad, priatelia z iných hradných združení, médiá, MK SR, darcovia a ďalší. Archeológovia
musia výsledky výskumu spracovať a potom
vás radi oboznámime s tým, čo sa na hrade
našlo a čo si o tom myslia odborníci.
Slávo Vokoun
občianske združenie Hrad Čeklís
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spoločenská rubrika

Naši
jubilanti

Prišli na svet:
Sofia Mazáčková
Jozef Múčka
Filip Perďoch
Karolína Jánošíková
Laura Poszert
-Schwarzová
Peter Morávek
Lilien Kovalík
Hana Otrubčiaková
Lívia Csövariová
Ema Miklóšová
Lukáš Hornáček
Vitajte medzi nami!

Odišli
na večný
odpočinok:
Helena Barkolová 81
Lívia Švardová

51

Božena Hanicová 76
Etela Záhorská

90

Česť ich pamiatke!

Svoje „áno“
si povedali:
Dejan Djukič a Chakava Mariya Mychajlivna
Tomáš Antalič a Zuzana Malá
Roman Oleksik a Pavla Tančiboková
Marián Jamrich a Martina Prikopská
Marek Urbanovič a Gabriela Ondrejčínová
Luděk Pešata a Valéria Kollárová
Martin Kováč a Zuzana Biacovská
Jozef Kalivoda a Alexandra Masaryková
Radovan Mišovič a Mária Bačínska
Marek Havaš a Michaela Frindrichová
František Kauzal a Andrea Erdélyiová
Jiří Pagáč a Viera Hržičová
Mladomanželom prajeme veľa lásky, zdravia,
šťastia, spokojného spolunažívania.

september
Veronika Špalková
70
Viliam Kelemen
70
Zuzana Zelenáková 70
Anna Bachratá
75
Valéria Kováčová
75
Ing. Mária Múčková 80
Pavlína Buchelová
85
október
Anna Farská
70
Anna Kanožayová
70
František Jedlovec
70
Vojtech Čierny
80
Imrich Váczy
80
Eugen Tomovič
85
November
Karol Rýz
70
Oľga Jezberová
70
Etela Gewisslerová
70
Alžbeta Borovičková 70
Ing. Ondrej Kocmunda70
Zdena Srnková
75
Alžbeta Guldánová 75
Štefan Agh
75
Ľudmila Havranová 80
Štefania Rychelová
80
Helena Horváthová 85

90 rokov oslávili
pani Helena Štiglicová, Zuzana Košová, Františka Kaulová
(všetky na obrázkoch zľava doprava odhora),

Helena Stanová, Veronika Hoppeová a Oľga Bysterská, ktorým
popriali veľa zdravia a spokojnosti pán starosta a členky zboru
pre občianske záležitosti.

Všetkým jubilantom
srdečne blahoželáme!

Spomienka na Zdenku

Rozlúčka

23. október prináša každý rok do našich sŕdc smútok a nostalgiu. Aj po 5 rokoch spomíname na našu drahú pani učiteľku,
kolegyňu, priateľku a šéfredaktorku časopisu Bernolák,
ktorá nás navždy opustila po ťažkej a zákernej chorobe.

15. októbra 2011 som sa dozvedela smutnú
správu. Vo veku 90 rokov nás navždy opustila naša
pani učiteľka a moja bývalá susedka
Etela Záhorská /pani Gitka/. Bola to osobnosť,
ktorá rozdávala radosť a lásku celým srdcom.
Dlhoročne pracovala v rôznych organizáciách
v našej obci. Vyslovujem úprimnú sústrasť celej
rodine a známym.Navždy zostane v našich
spomienkach.
Česť jej pamiatke.

Mgr. Zdenka Čačaná
mala rada život. Svojou obetavosťou, starostlivosťou, porozumením, úprimnosťou a ochotou pomôcť si získala naše srdcia.
Jej tvár žiarila úsmevom, šírila okolo seba láskavosť, dobrosrdečnosť a pochopenie. Plným priehrštím rozdávala múdrosť,
pravdu, krásu a dobré slovo.
Spomíname na ňu s úctou a láskou.
REDAKČNÁ RADA

Eva Šticová z Obilnej ulice

Spomíname
Erik Bezúr
•1.8.1981 † 28.8.2005
Je ticho po bolesti,
je celkom blízko
ku hviezdam.
Život – ako ľahko
zapraskali putá,
čo držali nás pevne k zemi.
Život a smrť.
V nich nikdy nie si sám,
Tvoj odchod žije s nami.
Aj trízeň smútku do nádejí
prekvitá,
Ty žiješ v nás – my v Tebe,
nie sme sami.
Spomínajúci rodičia, starí
rodičia a sestra Karin
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Odišiel od nás
v krásny jesenný deň,
na hrobe kytička
a kahanec svieti len.
Pri tom pohľade
si slzy utierame
a s láskou na neho
spomíname.
Dňa 20.10.2011 uplynul rok,
čo nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec a dedko

Štefan Filipovič
Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomína celá rodina.

Tá rana v srdci stále bolí,
a nikdy sa nezahojí.
Aj keď nie si medzi nami,
v našich srdciach žiješ stále s nami.

Dňa 20.1.2012 uplynie 5 rokov,
čo nás navždy opustila naša
drahá mamička a babička

Gizela Kurňavová
Kto ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.

Činnosť Základnej organizácie
Slovenského zväzu záhradkárov
v Bernolákove

Pokoj ľuďom
dobrej vôle
Združenie záchrany kultúrnych pamiatok v Bernolákove praje všetkým občanom Bernolákova
a priaznivcom združenia požehnané a milostiplné
vianočné sviatky naplnené pokojom, láskou a
radosťou z príchodu Spasiteľa, veľa Božích milostí,
pokoja a rodinnej lásky.
Uplynul ďalší rok našej úspešnej činnosti, predmetom ktorej bola starostlivosť o zveľaďovanie
kultúrnych pamiatok v Bernolákove. V roku 2011
sme sa zamerali na potrebné opravy na národnej
kultúrnej pamiatke Kostola sv. Štefana Uhorského
a Kaplnke sv. Anny Vďaka vašim príspevkom
a 2% z daní sa nám podarilo prispieť na potrebné
záchranné a udržiavacie práce na Kostole sv. Štefana Uhorského a Ka-plnke sv. Anny. Za doterajšiu
podporu vám vyslovujeme srdečné poďakovanie,
a prehlasujeme, že všetky finančné prostriedky
z vašich príspevkov boli použité na obnovu kultúrnych pamiatok. V roku 2012 by sme chceli podľa
finančných možností zabezpečiť na Kostole sv. Štefana opravu bleskozvodu. V Kaplnke sv. Anny sme
v roku 2011 začali z reštaurátorskými prácami
na oltári sv Rodiny , oprave ďažďovej kanalizácie
a trativodu. Reštaurovanie oltára sme z finančných dôvodov rozdelili na dve etapy. V roku 2011
sa reštauroval mobiliár, v roku 2012 v prípade
dostatku finančných prostriedkov by sme chceli
pokračovať v reštaurovaní oltárnej architektúry
.Reštaurovanie oltára realizuje akademický sochár
Miroslav Polgár. Pre vašu informáciu prikladáme
foto-grafie sochy sv. Jozefa pred reštaurovaním
a po zreštaurovaní. Celý mobiliár a oltárna
architektúra je
napadnutá červotočou. Sú to finančne
náročné práce, a
preto sa na vás obraciame
s prosbou, aby ste aj
v budúcom roku
2012 prispeli svojimi
2% na účet nášho
združenia:
Slovenská
sporiteľňa č.ú.
0182409666/0900.
Vaše príspevky sa každý rok premenia na konkrétny podiel na záchrane kultúrnej pamiatky. Nech
vás pocit radosti a uspokojenia z dobrého skutku
sprevádza v priebehu celého roka.
Veď šťastie človeka a radosť z darovania je väčšia
ako z prijímania daru.

Výstava ovocia, zeleniny a kvetov
Základná organizácia Slovenského
zväzu záhradkárov v Bernolákove
zorganizovala 25. septembra 2011
v miestnom kultúrnom dome výstavu
ovocia, zeleniny a kvetov.
28 vystavovateľov prezentovalo 204
výpestkov zo svojich záhrad. Vystavované nádherné ovocie a zeleninu
dopĺňali krásne exponáty kvetín
a obdivuhodná kolekcia tekvíc.
Nechýbalo ani exotické rastlinstvo
(kávovník, plody ázijských hrušiek...)
a svoje zastúpenie mali aj liečivé
bylinky a koreniny. Svoje výrobky zo
záhradníckych výpestkov vystavovali
aj žiaci Základnej školy v Bernolákove. V pondelok sa všetky triedy
základnej školy zúčastnili výstavy
a s veľkým záujmom si prezreli
vystavované exponáty.
Návšteva výstavy o najkrajšie
jablko a hrušku roka 2011
Základná organizácia Slovenského
zväzu záhradkárov v Bernolákove zorganizovala 28. októbra 2011 zájazd
na výstavisko EXPO CENTER Trenčín,
kde sa konala
CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ
o najkrajšie jablko - 16. ročník
(víťazom odroda Bohemia)
a o najkrajšiu hrušku – 3. ročník
(víťazom odroda Boscova fľaša)
Cestou domov sme navštívili firmu
„POMI s.r.o., ktorá sa zaoberá pestovaním, balením a skladovaním jabĺk.

Príjemné stretnutie
Bol krásny jesenný deň, 15. október 2011.
Obecný úrad a klub dôchodcov zorganizoval pri
príležitosti Mesiaca úcty k starším pre nás,
seniorov, pekné podujatie, ktoré otvorila
predsedníčka klubu dôchodcov p. Varečková.
Pozdravil nás aj starosta obce Ing. Ľubomír
Poór.
Milým programom nás potešili žiaci zo ZUŠ
a tanečný súbor NIAGARA. Pri podávaní malého
občerstvenia, ktoré pripravili členky výboru
klubu dôchodcov za pomoci sponzorov, po-

máhali mladí tanečníci. Do tanca a na počúvanie zahrala dychová hudba Čeklísanka, pri
ktorej sme sa výborne zabavili.
V mene zúčastnených členov ďakujem usporiadateľom a účinkujúcim za príjemné posedenie v kruhu priateľov.
Pokojné a radostné Vianoce, veľa zdravia,
šťastia a spokojnosti do nového roku 2012
všetkým zo srdca želá
Eva Šticová z Obilnej ulice

Na Vianoce pokoj Vám.
Nech Vás zmení na svoj chrám
narodené Božie dieťa.
Nech je s Vami milosť svätá.
Požehnanie, Boží jas.
V novom roku celý čas.
Združenie záchrany kultúrnych pamiatok
a Farská ekonomická rada
Kebisová Eva
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náš šport

Z bernolákovskej futbalovej kuchyne

Budeme stavať na vlastných odchovancoch
BERNOLÁKOVO - Skončila sa futbalová jeseň. Bola podstatne zložitejšia, než ktorákoľvek pred ňou. Ekonomicky aj hráčsky. Kostra mužstva,
ktoré hralo II. ligu, sa síce zachovala, ale počas celej jesene viseli nad
viacerými hráčmi otázniky. Niektorí mužstvo opustili (Kozák, Čambal,
Guldan). Otvorila sa tak možnosť pre mladíkov z dorastu.
Muži Bernolákova odštartujú jarnú odvetu IV. ligy Bratislava zo 4. miesta, ale
s iným kádrom, než ten, ktorý toto umiestnenie vybojoval. Už dnes je isté, že mužstvo opúšťajú popri Cisárovi, Guldanovi,
Kozárovi či Čambalovi ďalší hráči
z bývalej druholigovej základnej zostavy.
Hall s najväčšou pravdepodobnosťou
zakotví v SFM Senec a Futó má
namierené do bratislavského Domina.
Nie je vylúčené, že nastanú aj ďalšie
zmeny. Automaticky sa natíska otázka,
kto ich nahradí. Už v jesennej časti dostávali sporadicky príležitosť aj naši
odchovanci. Jednak tí, ktorí ukončili
dorastenecký vek (Jureník, Takáč), ale aj
tí, ktorí za dorast môžu ešte hrať
(Prikopský, Bognár, Husár). Nie je vylúčené, že pribudnú ďalšie mená nových
chlapcov. Dôvod je jednoduchý.
Ekonomika klubu v tejto situácii nedovolí,
aby sme udržali hráčov zvonku. Na druhej strane sa otvára možnosť pre chlapcov, ktorí vyrástli pod vedením Romana
Heribana v doraste. Nebude to pre nich
ľahký polrok, pretože majú minimálne
skúsenosti s fyzicky náročnejšími zápasmi v IV. lige mužov. V kombinácii so skúsenými hráčmi, ktorí sa rozhodli v Bernolákove zostať aj v nižšej súťaži napriek
skromnejším podmienkam, to môže byť
pre všetkých veľmi užitočný polrok.
Posilnenie prvého mužstva automaticky

znamená oslabenie dorastu. Tam sa zase
ponúka šanca pre mladších dorastencov,
aby si našli miesto medzi staršími chlapcami. Momentálne najbezproblémovejšia
sa ukazuje kategória prípravkárov, vedených Miroslavom Gálom, ktorá nielenže
vyhrala svoju súťaž, ale má aj dostatočne
široké zázemie. Stále hľadáme vhodného
trénera pre mladších žiakov, ktorí budú
základom pre dorasteneckú kategóriu.
Ukázalo sa, že investícia do vlastných
odchovancov sa v týchto ťažkých časoch
naozaj vypláca.

Tabuľka - muži - IV. liga - Bratislava
1
(1) ŠFK Prenaks Jablonec
2
(2) ŠK Plavecký Štvrtok - OFK Vysoká
3
(3) LP Domino
4
(4) ŠK Bernolákovo
5
(6) Rovinka
6
(5) Tatran Stupava
7
(8) Slovan Ivanka pri Dunaji
8 (10) ŠK Rača Bratislava
9
(7) ŠK Svätý Jur
10 (9) ŠKP Dúbravka Bratislava
11 (12) MŠK Iskra Petržalka Bratislava
12 (11) MŠK Kráľová pri Senci
13 (13) Karpaty Limbach
14 (15) OŠK Slovenský Grob
15 (14) ŠK Lozorno
16 (16) FC Ružinov Bratislava
Tabuľka - III. liga - dorast
(1) FC Ružinov Bratislava
1
2
(2) FC Petržalka 1898
3
(3) ŠK Bernolákovo
(4) ŠK Svätý Jur
4
5
(5) OŠK Dunajská Lužná
6
(6) ŠK Gajary
7
(8) PŠC Pezinok
8
(9) LP Domino Bratislava
9
(7) FKM Karlova Ves Bratislava
10 (10) Záhoran Kostolište
11 (11) FC Zohor
12 (12) FK Rača Bratislava
13 (13) ŠK Vrakuňa Bratislava
14 (14) FK Dúbravka Bratislava
15 (15) GFC Grinava
16 (16) Lokomotíva Devínska Nová Ves
Tabuľka - III. liga - ml. dorast
1
(1) FC Ružinov Bratislava
2
(2) LP Domino Bratislava
(3) FC Petržalka 1898
3
4
(4) FC ŠTK 1914 Šamorín
5
(5) ŠK Tomášov
6
(6) Iskra Petržalka Bratislava
7
(7) FKM Karlova Ves A
(8) PŠC Pezinok
8
9 (12) FKM Karlova Ves B
10 (10) OFK Dunajská Lužná
11 (9) FK Dúbravka
12 (11) ŠK Vrakuňa Bratislava
13 (13) ŠK Bernolákovo
14 (14) ŠK Plavecký Štvrtok-OFK Vysoká
15 (15) Lokomotíva Devínska Nová Ves
16 (16) OŠK Slovenský Grob

Úspešný štart
Akvabela Silvia Solymosyová, žiačka 3.A triedy ZŠ v Bernolákove,
úspešne odštartovala novú
sezónu. Najprv si 22. októbra
2011 v súťaži ŽABKY na Slávii
vyplávala v Bratislave bronzovú
medailu v kategórii ŽABKY III.
Spomedzi 22 pretekárok druhé
miesto vybojovala jej klubová kolegyňa Petra Smandrová z Boldogu
a prvú priečku obsadila Veronika
Popková z Komety Brno.
V ďalšej súťaži TÁBORSKÝ POHÁR, ktorá sa konala 19. novembra 2011 v Českej republike, Silvia
zvíťazila v konkurencii 37 pretekárok v kategórii 8-ročné ŽIAČKY
B pred Kateřinou Smetanovou

z Neptunu Praha a Martinou
Dvořákovou z Tesly Brno.
Výsledky ŽABKY III v Bratislave:
1. Popková Veronika
(Kometa Brno)
58,512
2. Smandrová Petra
(AQUATICA Bernolákovo) 58,507
3. Solymosyová Silvia
(AQUATICA Bernolákovo) 57,537
Výsledky ŽIAČKY B,
8-ročné v Tábore:
1. Solymosyová Silvia
(AQUATICA Bernolákovo) 58,5119
2. Smetanová Kateřina
(Neptun Praha)
58,3571
3. Dvořáková Martina
(Tesla Brno)
57,6667
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Tabuľka - ml. žiaci
1
(1) ŠK Pl.Štvrtok-Vysoká 8 8 0 0 48 10 38 24
2
(2) Baník Pezinok
8 7 0 1 44 13 31 21
3
(3) ŠK Láb
8 5 0 3 40 13 27 15
4
(4) Slovan Modra
8 5 0 3 35 17 18 15
5
(5) ŠK Bernolákovo
8 3 0 5 23 26
-3 9
6
(6) Velké Leváre
8 3 0 5 24 41 -17 9
7
(7) Slovan Vištuk
8 2 1 5 15 29 -14 7
8
(8) OŠK Mariánka
8 2 1 5 10 24 -14 7
9
(9) Voľný žreb
0 0 0 0 0 0
0 0
10 (10) FK Kuchyňa
8 0 0 8 8 74 -66 0
Tabuľka - prípravka
1
(1) Bernolákovo
8 6 1 1 65 17 48 19
2
(3) Ivánka
8 5 2 1 93 8 85 17
3
(4) Kalinkovo
8 5 2 1 69 15 54 17
4
(2) D. Lužná A
8 5 0 3 64 21 43 15
5
(7) D. Lužná B
8 3 1 4 27 45 -18 10
6
(8) Rovinka
8 3 0 5 34 40
-6 9
7
(5) Ch. Grob
8 3 0 5 21 60 -39 9
8
(6) Králová
8 3 0 5 17 62 -45 9
9
(9) Malinovo
0 0 0 0 0 0
0 0
10 (10) N.Dedinka
8 0 0 8 5 127 -122 0
Legenda: V prvej kolónke je poradie po poslednom kole jesennej
časti, druhá kolónka je poradie pred posledným jesenným kolom,
tretia kolónka označuje názov klubu, v štvrtej kolónke je počet
odohraných zápasov, v piatej počet vyhratých zápasov, v šiestej
remízy, v siedmej prehry, v ôsmej a deviatej počet strelených a
inkasovaných gólov, v desiatej rozdiel v skóre, v jedenástej počet
bodov.

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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