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ROČNÍK XX.

zodpovednosť voči tým, ktorým má slúžiť.
A pretože je ešte neskúsený, prosí v modlitbe
o Božiu pomoc, prosí Pána o chápavé srdce,
aby vedel spravovať svoj ľud a rozlišovať
medzi dobrým a zlým. Žiada si v prosbe
MÚDROSŤ.... aby vedel rozlišovať právo.
Kto vie, či by sa aj v dnešných časoch, keď
ľudia tak veľmi chamtia po bohatstve a kariére, našiel
ešte takýto, ako bol Šalamún?
Louis Lavalla píše: "Najväčšie dobro, ktoré môžeme iným
urobiť, nespočíva v tom, že im odovzdáme svoje bohat
stvo, ale v tom, že im odhalíme ich vlastné."
Preto tí, ktorí chcú vládnuť, mali by byť ochotní poradiť sa
a počúvať tých, ktorým slúžia. A čo sa očakáva od nás?
Aby sme sa od apoštola Pavla naučili opúšťať svoju
mienku, svoje tzv. presvedčenie, keď zistíme, že inde je
pravda. Ak by ste poniektorí nevedeli, kde sa dá nájsť tá
najsprávnejšia múdrosť, poradím vám  nájdete ju v Biblii.
Tá je totiž odpoveďou na každú otázku.....

Múdrosť

Vážení spoluobčania  čitatelia nášho obecného časopisu,
rada by som sa v týchto riadkoch zamyslela nad témou
"múdrosť". Avšak múdrosť, o ktorej chcem hovoriť, nie je
výsledkom vzdelania ani vedomostí. Je to niečo oveľa
viac. Vychádza totiž zo srdca, a tak každý z nás má
možnosť túto vlastnosť prejaviť, ak ju má v sebe ukrytú.
V Biblii  v Prvej Knihe kráľov  sa píše o Šalamúnovi, ktorý
po smrti svojho otca Dávida nastupuje na trón. Čaká ho
spravovanie veľkej krajiny. Je však príliš mladý, a tak len
ťažko to dokáže bez pomoci. A on? Nie je namyslený, že
získava takúto moc, ani preto, žeby za takouto príleži
tosťou videl bohatstvo. Ba naopak. Pociťuje a uvedomuje
si zodpovednosť. Zodpovednosť voči Tomu, kto ho
ustanovil do tejto takpovediac "funkcie kráľa" a tiež veľkú

B. J.

Nech tichá hudba veselosti
Vám počas celých Vianoc znie,
nech ten rok nastávajúci
Vám šťastie a lásku prinesie!
Požehnané vianočné sviatky
zo srdca želá
redakčná rada časopisu

INFORMÁCIE OBECNÉHO ÚRADU
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Výsledky Volieb do orgánov samosprávy obcí v Bernolákove,
konaných dňa 15.11.2014
Počty hlasov jednotlivých kandidátov na poslancov
por.č.

19
6
27
17
4
10
11
23
12
24
7
8
22
18
5
1
21
20
13
25
3
14
26
2
15
9
16

meno a priezvisko

polit.strana

Iva Pipíšková
Richard Červienka
Jaroslav Vokoun
Alexander Molnár
Katarína Burešová
Martina Jánošíková
Mária Kisková
Ivan Trubač
Katarína Koporcová
Miroslav Turenič
Peter Hanic
Radovan Hanic
Stanislav Tokoš
Michal Peleš
Vladimír Cipciar
Martin Berčík
Darina Švardová
Milan Slaný
František Kováč
Daniel Valent
Tatiana Budinská
Jozef Lukovič
Ľubomír Veselý
Veronika Bjeľová
Vladimír Lulják
Roman Hudík
Miroslav Mišovič

4koalícia
nezávislý kandidát
nezávislý kandidát
nezávislý kandidát
nezávislý kandidát
4koalícia
nezávislý kandidát
KDH, NOVA
nezávislý kandidát
4koalícia
nezávislý kandidát
4koalícia
nezávislý kandidát
4koalícia
nezávislý kandidát
SMERSD SDS
KDH, NOVA
SMERSD SDS
nezávislý kandidát
KDH, NOVA
nezávislý kandidát
SMERSD SDS
nezávislý kandidát
SMERSD SDS
SMERSD SDS
4koalícia
SMERSD SDS

1. okrsok 2.okrsok

231
205
193
205
184
187
171
159
202
143
138
123
115
101
113
111
100
99
74
59
81
75
68
65
62
38
16

231
215
218
216
210
188
230
172
177
134
172
130
162
121
145
123
117
98
94
75
89
59
73
55
59
36
22

3.okrsok 4.oksok 5.okrsok

326
225
246
224
190
223
195
233
185
201
149
184
174
190
181
110
116
124
102
93
71
58
58
52
45
69
20

205
189
197
190
193
157
137
152
126
124
129
123
100
100
97
76
97
84
103
66
72
66
62
64
60
34
32

spolu

184
225
173
176
174
196
134
138
148
137
91
111
105
141
116
98
86
50
70
101
78
48
40
51
51
92
19

1177
1059
1027
1011
951
951
867
854
838
739
679
671
656
653
652
518
516
455
443
394
391
306
301
287
277
269
109

3.okrsok 4.oksok 5.okrsok

spolu

4koalícia = SDKÚDS,SaS,MOSTHÍD,OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti

Počty hlasov jednotlivých kandidátov na starostu
por.č.

1
4
3
2
5

meno a priezvisko

polit.strana

Richard Červienka
Katarína Koporcová
Martina Jánošíková
Ján Chrťan
Pavol Šípoš

nezávislý kandidát
nezávislý kandidát
4koalícia
nezávislý kandidát
nezávislý kandidát

1. okrsok 2.okrsok

173
143
79
94
11

181
149
85
89
10

187
138
139
88
12

154
93
68
136
12

206
95
101
46
3

901
618
472
453
48

Opäť
k volebným
urnám
Rozhodnutím Prezidenta
Slovenskej republiky zo dňa 27.
novembra 2014 sa uskutoční
referendum, v ktorom opráv
není občania budú rozhodovať
o otázkach:
1. Súhlasíte s tým, aby sa
manželstvom nemohlo nazý
vať žiadne iné spolužitie
osôb okrem zväzku medzi
jedným mužom a jednou
ženou?
2. Súhlasíte s tým, aby párom
alebo skupinám osôb rov
nakého pohlavia nebolo
umožnené osvojenie /adop
cia/ detí a ich následná
výchova?
3. Súhlasíte s tým, aby školy
nemohli vyžadovať účasť
detí na vyučovaní v oblasti
sexuálneho správania či
eutanázie, ak ich rodičia
alebo deti samé nesúhlasia
s obsahom vyučovania?
Referendum o uvedených
otázkach sa uskutoční v sobotu
7. februára 2015.
OcÚ

4koalícia = SDKÚDS,SaS,MOSTHÍD,OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti

Poďakovanie
Ubehlo takmer dvanásť rokov, čo som nastúpil pra
covať ako prednosta obecného úradu a neskôr ako zás
tupca starostu obce Bernolákovo. Táto práca si vyžaduje
nielen zabezpečovanie a plnenie úloh, ktoré sa týkajú
vecí verených, ale aj každodennú prácu s ľuďmi. Práve
táto práca napĺňala zmysel môjho života, ktorej som sa
venoval väčšiu časť môjho pracovného pôsobenia. Počas
práce na obecnom úrade som spoznal veľa obyvateľov
obce, prácu dobrovoľných organizácií a ľudí v nich pôso
biacich, dodávateľov spoločností, ktorí pre obec
pomáhali vytvárať hodnoty, zástupcov samosprávnych
orgánov iných obcí a vyššieho územného celku, štátnych
orgánov a v neposlednom rade zamestnancov obce,
s ktorými som počas pôsobenia spolupracoval a bez
ktorých by som nedokázal plniť to, čo si moje pracovné
zaradenie na obecnom úrade vyžadovalo.
Vyslovujem touto cestou úprimnú vďaku všetkým oby
vateľom obce Bernolákovo, s ktorými som sa mal
možnosť stretnúť, že dokázali prispieť svojou pomocou
k plneniu úloh pri zveľaďovaní našej krásnej obci, ale aj
tým, ktorí sa z rôznych dôvodov nemohli zúčastniť aktivít,
ale dobrým slovom povzbudili prácu iných spoluobčanov.
Ďalej chcem poďakovať
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 správcovi farnosti vdp. Jurajovi Kormuthovi, vdp.
Dušanovi Kováčikovi a kazateľovi Miroslavovi Mišincovi
za slová útechy a modlitby, ktoré venovali za ochranu
obce;
 podnikateľom a živnostníkom v obci i ďalším, ktorí
pomáhali rôznym spôsobom pri zveľaďovaní a organizo
vaní akcií a podujatí v obci;
 riaditeľke ZŠ, MŠ, ZUŠ a Spojenej škole v Bernolákove;
 štátnej a obecnej polícii za ich pomoc pri ochrane
verejného poriadku;
 športovcom a ostatným občianskym združeniam
v obci ako aj ďalším aktivistom, ktorí akýmkoľvek spô
sobom pomáhali vytvárať a organizovať zdravé športové
a kultúrne prostredie.
Osobitne ďakujem starostovi obce Ing. Ľubomírovi
Poórovi, poslancom a komisiám obecného zastupiteľ
stva, členom redakčnej rady časopisu Bernolák, s ktorý
mi som počas môjho pôsobenia spolupracoval pri riešení
spoločných úloh v prospech obce a ktorí sa podieľali
na riešení často aj nepríjemných záležitostí. Pokiaľ som si
na niekoho nespomenul, tak sa hlboko ospravedlňujem.
Prajem novému vedeniu obce veľa úspechov v práci
a nové projekty v prospech ďalšieho rozvoja obce.
JUDr. Stanislav Bečica
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Vážení spoluobčania,
mal som tú možnosť a zároveň česť pôsobiť v oblasti
samosprávy 22 rokov, z toho 6 rokov ako prednosta obec
ného úradu a 16 rokov ako starosta obce. Za tie roky som
spolupracoval s viac ako 100 poslancami a desiatkami
aktivistov v komisiách obecného zastupiteľstva. Samo
zrejmá bola aj spolupráca s občianskymi združeniami.
Nedá sa nespomenúť si na nespočetné akcie, podujatia
a tiež zmeny, ktoré sa za tie roky udiali. Na spoluprácu
s pánom Alexandrom Švardom, starostom obce v rokoch
1990 až 1999, s ktorým sme v prvých rokoch riešili dnes už
takmer zabudnuté problémy, napr. zlepšenie zásobovania
pitnou vodou a zemným plynom, opravu niektorých
prašných komunikácií, upravovanie skládky odpadu
a hľadanie spôsobu odkanalizovania celej obce. Koncom
deväťdesiatych rokov však nastala doba na realizáciu
aktivít, ktoré výrazne zmenili kvalitu života občanov
Bernolákova. Vzhľadom na to, že za 20 rokov sa do obce
prisťahovalo veľa nových občanov, dovoľte mi pripomenúť
aspoň tie najvýznamnejšie aktivity.
1999–2002
− komplexná rekonštrukcia verejného osvetlenia v celej
obci s významnou úsporou elektrickej energie pri zvýšenej
svietivosti
− vybudovanie bezdrôtového rozhlasu
− oprava a budovanie ciest (Hlavná, Clementisova, zákru
ta Strojárenská, koniec Kollárovej, Bernolákova pred kos
tolom)
− budovanie chodníkov (Kollárova, Vršky, Poštová,
Trnavská pri Detskom domove Nádej, Hlavná ul. + auto
busová nika)
− parkové úpravy na Topoľovom rade, Hlavnej ulici
− rekultivácia bývalej skládky odpadu
− doriešenie dlhotrvajúceho problému s prenájmom
kaštieľa a parku
− výstavba troch sociálnych bytov na Mostovej ulici
− prevzatie kompetencií v oblasti školstva s výraznou
potrebou investícií
− odvodnenie futbalového ihriska (po dvoch rokoch sa
mohlo hrať aj na domácom ihrisku)
− nové autobusové zastávky SAD s maľbami žiakov
2002–2006
− majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod futbalo
vým ihriskom
− vybudovanie novej prevádzkovej budovy na ihrisku,
úprava okolia
− vybudovanie futbalového miniihriska s umelou trávou
a osvetlením v areáli školy
− vybudovanie scateboardového ihriska na Školskej ulici
− realizovanie prvej etapy revitalizácie potoka Čierna voda
− výmena okien a rekonštrukcia kotolne základnej školy,
výmena strešnej krytiny na budove starej školy
− nadstavba a prístavba materskej školy na Komenského
ulici
− zriadenie samostatnej základnej umeleckej školy v obci
− komplexná rekonštrukcia komunikácií (Hlinkova, Hruš
ková, časť Hlbokej a Tabakovej)
− nové chodníky na Trnavskej od Obilnej po Sadovú,
od Lesnej po Dunajskú
− spracovanie projektu na rekonštrukciu a dostavbu
areálu základnej školy na Komenského ulici
− vyriešenie separovaného zberu v obci a bezplatný vývoz
biologického odpadu
− v spolupráci s investormi sa podarilo vybudovať kruhový
objazd na Seneckej, novú regulačnú stanicu plynu na juhu
obce, druhý „strategický“ prepoj vody pod železnicou
na Hlbokej ulici, multifunkčné ihrisko a dva tenisové kurty
v športovom areáli Jána Popluhára
− začala sa tradícia organizovania Dní obce v roku 2006

Čierna voda (2000)

Chodník Trnavská (2001)

Čierna voda pred úpravou

Ihrisko (2000)

Parčík na Topoľovom rade (1998)

Ihrisko, kurty (2000)

Budova na futbalovom uhrisku (1999)

Lekárenská ul. (2002)

Skládka (1998)

Lesná ul. (2000)

Skládka (1999)
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2006–2010
− úspešný projekt na budovanie cyklochodníka do
Ivanky p. Dunaji vo výške 800 tis. € financovaný pre
važne z prostriedkov Európskej únie
− úspešná žiadosť na začatie výstavby a revitalizácie
centra obce s parčíkom a detským ihriskom vo výške
800 tis.€
− úspešná žiadosť o prvú etapu budovania kanalizá
cie vo výške 6,5 mil.€
− pokračovanie v čistení potoka Čierna Voda /6,5 km
/ z recyklačného fondu
− vytvorenie oddychovej zóny na „Žabáku“
− vybudovanie nového pavilónu materskej školy,
vytvorenie dvoch nových tried
− budovanie nových komunikácií (časť Hlbokej,
Slaná, Mostová, Orechová, Komenského, Hviezdo
slavova)
− vybudovanie novej kanalizácie na Hviezdoslavovej
ulici a časti Topoľový rad
−
sprevádzkovanie kanalizácie na Hlavnej, Poľov
níckej a Potočnej v spolupráci s BVS
− rekonštrukcia a výstavba chodníkov Hlboká, Trnav
ská, Orechová, Lúčna a chodníkov popri toku Čiernej
vody
− nové parkoviská pri materskej škole a pri cintoríne
− rekonštrukcia vstupu na obecný úrad, vybudova
nie kancelárie prvého kontaktu
− čiastočná rekonštrukcia kultúrneho domu (toalety,
okná, vstupné dvere, strecha a kotolňa)
− založenie obecnej polície
− spracovanie projektu na penzión, zabezpečenie
stavebného povolenia a výberového konania na dodá
vateľa
2010–2014
− úspešná žiadosť o 2.etapu kanalizácie v obci vo
výške 4,4 mil. €
− začatie a ukončenie výstavby oboch etáp kanalizá
cie v celkovej dĺžke 18 km hlavného kanalizačného
potrubia a cca 3.500 prípojok
− začatie a ukončenie výstavby penziónu v celkovej
výške 2,5 mil.
− ukončenie výstavby projektu „Obnova centra obce
Bernolákovo“
− výmena ostatných okien a vchodových dverí na
novej aj starej škole a na budove ŠKD a jedálne
− oprava komunikácií aj v rámci budovania kanalizá
cie (nové povrchy v dĺžke 6 km)
− výmena cca 100 ks dopravných značiek a desiatok
dopravných zrkadiel
− budovanie retardérov na miestnych komuniká
ciách
− sprehľadnenie zákruty na Obilnej ulici
− nové chodníky a parkoviská (Železničná, Bernolá
kova pred kostolom, Gróbska, Poštová/zdravotné stre
disko)
− obnova kruhového objazdu na Seneckej ceste
− spracovanie projektu a zabezpečenie externých
financií na výstavbu hrubej stavby novej materskej
školy na Poľnej ulici
− zrealizovanie nového prepoja vody pod železnicou
na Mostovej ulici, zlepšenie tlakových pomerov v časti
obce za mostom cez Čiernu vodu smerom na Ivanku
p. Dunaji / v spolupráci s BVS /
− zabezpečenie realizácie niekoľkých desiatok no
vých ventilov „šúpatok“, čo umožní v prípade po
ruchy odstávku iba malej časti obce / v spolupráci
s BVS /
− aktívnou spoluprácou vytvorené podmienky
na nové služby, napr. OD LIDL, pripravené podmienky
na výstavbu OD BILLA
− výstavba cyklotrasy do Novej Dedinky vo výške
800 tis. € financovaná z prostriedkov EÚ

4

Mostová ul. (2001)

Materská škola (2004)

Parkovisko pri materskej škole (2008)

Komenskáho ulica za školou (2005)

Sociálne byty (2002)
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Toto všetko sú činnosti najmä v materiálnotechnickej
oblasti. Súčasne sa zabezpečilo a zorganizovalo množ
stvo akcií v oblasti kultúry i spoločenského života.
Uvediem iba tie najvýznamnejšie:
− oslavy 800tého výročia prvej písomnej zmienky
o obci
− pravidelné organizovanie Dní obce Bernolákovo
s množstvom sprievodných kultúrnych a športových
podujatí (napr. futbalové zápasy internacionálov SR,
stretnutie s účastníkmi MS 1962 v Čile...)
− vydanie prvej komplexnej monografie o obci
− koncert rodáka z obce Laca Deciho, muzikál Malý
princ
 športové podujatia a turnaje vo futbale, volejbale,
hokejbale, tenise, jazdeckom športe, golfe, lukostrelbe,
maratón v aerobiku...
 organizácia športových podujatí pre deti (turnaje
vo futbale, stolnom tenise), obľúbený „Mikuláš“...
 V rámci programu bezpečnosti občanov, ich majetku
a majetku obce bola zriadená obecná polícia, vytvorený
pult centrálnej ochrany objektov a zrealizovaný kamerový
systém v obci.
 V spolupráci s Obvodným oddelením Policajného
zboru Senec a okolitými obcami sa zriadilo nové Obvodné
oddelenie PZ so sídlom v Bernolákove.
 Obec zabezpečuje opatrovateľskú službu pre odká
zaných občanov.
 Zrealizoval sa projekt „Register obnovy evidencie
pozemkov“ (ROEP), doriešili sa vlastnícke práva k po
zemkom ako predpoklad k sceleniu pozemkov.
Tieto a mnohé ďalšie akcie si vyžiadali množstvo financií,
ktoré bolo treba vyčleniť z rozpočtu, a osloviť sponzorov,
aby sa zabezpečil dostatok zdrojov na ich uskutočnenie.
Zabezpečenie vyrovnaného hospodárenia obce bolo veľmi
náročné. Hospodárska kríza so sebou priniesla výpadky
príjmov, a to nielen z podielových daní od štátu. Som
veľmi rád, že sa toto nepriaznivé obdobie podarilo
prekonať.
O zodpovednom hospodárení svedčí aj to, že v každom
rozpočte boli kapitálové výdavky väčšie ako kapitálové
príjmy, teda vždy sa na budovanie vyčlenilo aj z bežných
príjmov obce (peniaze sa„neprejedli“).
Každý rok bol audit bez výhrad. Ratingové hodnotenie
hospodárenia obce od agentúry Moody´s v rokoch 2006
až 2011 bolo s označením Aa2, čo je tretie najlepšie hod
notenie v stupnici. Pri nových stavebných investíciách
developeri resp, združenia investorov boli zmluvne za
viazaní na budovanie infraštruktúry v nových lokalitách
a mnohokrát aj rekonštrukciu infraštruktúry na prístu
pových cestách. Okrem toho sa podarilo získať formou
darovania či podpory podujatí príjmy vo výške
cca 1,5 mil €. Tieto prostriedky boli využité aj na zlepše
nie infraštruktúry v obci.
Na obecnej internetovej stránke www.bernolakovo.sk
v časti zaujímavosti, výstavba či kultúrne podujatia
nájdete všetky informácie o tom, čo sa urobilo, je tam aj
množstvo fotografií, ako obec vyzerala pred 15  20 rokmi
a ako vyzerá teraz.
Touto cestou sa chcem ešte raz poďakovať všetkým
obyvateľom obce, ktorí sa pričinili svojou aktivitou v snahe
pomôcť zveľaďovať obec, poslancom za ich aktívny príst
up k realizácii zabezpečovania úloh obce, aktivistom, ktorí
pracovali v komisiách obecného zastupiteľstva, zamest
nancom obce, občianskym združeniam pôsobiacim v obci,
pedagogickému zboru ZŠ, MŠ, ZUŠ, spoločnostiam pôso
biacim v obci, podnikateľom a všetkým tým, ktorí
pomáhali obci pri riešení vecí verejných.
Ľubomír Poór
starosta obce v rokoch 19992014

Hlboká ul. (2008)

Parkovisko pri cintoríne (2009)

Topoľový rad, chodník (2008)

Tabaková ul. (2003)

Mostová ul. (2006)

Ihrisko na Žabáku (2005)
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INFORMÁCIE OBECNÉHO ÚRADU

Obec Bernolákovo

2015
KALENDÁR VÝVOZU

Vývoz smetných nádob
počas vianočných
sviatkov 2014
Štvrtok 25.12.2014 bude vývoz vyko
naný bez zmeny v riadnom termíne.
Zo štvrtka 1.1.2015 sa vývoz presúva
na piatok 3.1.2015.

6

Predaj nálepiek na smetné nádoby na rok 2015
Nálepky na smetné nádoby na rok 2015 bude možné zakúpiť v dňoch
19. 1. – 6. 2. 2015 na prízemí obecného úradu nasledovne:
Nálepky na rok 2014 sú plat
Pondelok 8.00  18.00 hod.
né až do 6.2.2015. Smetné
Utorok

nádoby, ktoré po 6.2.2015
Streda
7.30  16.00 hod.
nebudú označené nálep
Štvrtok
7.30  16.00 hod.
kou na rok 2015, nebudú po
Piatok
7.30  12.00 hod.
Obedňajšia prestávka 12.00 – 13.00 hod. tomto termíne vyvezené.
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Vážení občania obce Bernolákovo. Zriadením
služby mediácie v októbri 2012 bola naplnená žia
dosť mnohých občanov na konzultácie ich sporov
s odborníkom. Preto starosta obce spolu s mediá
torom zapísaným v zozname mediátorov na
Ministerstve spravodlivosti SR sprístupnili službu
konzultácie sporov bezplatne. Mnohé spory boli
vyriešené ich vysvetlením, ale niektoré potrebo
vali odbornú intervenciu. Tá spočívala v kontakto
vaní druhého protagonistu. Prípadov na konzultá
ciu bolo veľa.
Vzhľadom na výsledky komunálnych volieb bude
služba mediácie ku dňu 15.12.2014 ukončená.

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

Po ukončení prác a odovzdaní podkladov od
dodávateľov stavby kanalizácie obec Bernolákovo
dňa 19.11.2014 požiadala príslušný stavebný
úrad o kolaudáciu stavby kanalizácie. Na 5. 12.
2014 bolo zvolané kolaudačné konanie na
vydanie kolaudačného rozhodnutia a uvedenie
stavby do trvalej prevádzky. Následne po vydaní
kolaudačných rozhodnutí bude predmetná stav
ba odovzdaná do prevádzky jej budúcemu pre
vádzkovateľovi / BVS a.s./. Po podpise zmluvy o
prevádzke sa budú môcť občania pripájať na
kanalizáciu.
Pripojenie sa na kanalizáciu v rámci vlastného
pozemku bude realizované každým občanom
individuálne po uvedení hlavného kanalizačného
potrubia do prevádzky, nakoľko v zmysle platnej
legislatívy ide o priamy zmluvný vzťah medzi
občanom a prevádzkovateľom (BVS).

Vážení občania.
Dnes nebudem písať o jednotlivých prípadoch, ktoré naši prí
slušníci za uplynulé obdobie riešili. Chcel by som vám urobiť
odpočet za celé obdobie pôsobenia obecnej polície v obci.
Samotná obecná polícia vznikla v roku 2008 a svoje úlohy na úseku
verejného poriadku začala plniť 1. mája 2008. Vtedy pôsobili v jej
radoch štyria príslušníci. Praxou sa zistilo, že počet príslušníkov
vzhľadom na potreby obce je potrebné zvýšiť. A tak na jeseň 2009
bol počet príslušníkov zvýšený na 10. Do radov obecnej polície prišli
pracovať ľudia rôznej povahy. Nebolo jednoduché sformovať jeden
spoločný poriadkový útvar. Toto sa podarilo až na jeseň 2011.
Ako som už spomínal na jeseň 2009 obec zakúpila pult centrálnej
ochrany. Prostredníctvom neho poskytuje obec služby v oblasti
ochrany majetku. I keď sa niekomu zdá, že zriaďovacie poplatky sú
privysoké, treba si uvedomiť, že samotná služba, resp. cena za ňu,
je oveľa nižšia než cena, za ktorú takúto službu ponúkajú rôzne
súkromné bezpečnostné služby. Momentálne je na pulte centrálnej
ochrany pripojených celkovo 29 objektov, z toho je 6 objektov
obecných a ostatné sú objekty, za ktoré obec vyberá poplatok.
V roku 2011 sa obecná polícia podieľala na projekte „Kamerový
monitorovací systém v obci Bernolákovo“, na ktorý sa nám podari
lo za štyri roky získať z Rady vlády SR pre prevenciu kriminality
celkove 23 000 €. Samozrejme, že aj obec musela prispieť. Vďaka
kamerovému systému sa podarilo identifikovať páchateľov rôznych
protispoločenských činností. Podarilo sa nám vďaka nemu objasniť
rôzne majetkové delikty, ktorých páchateľmi boli aj obyvatelia
Bernolákova.
Ďalším úspešným projektom obecnej polície bolo osadenie infor
matívnych meračov rýchlosti, ktoré dokázali znížiť rýchlosť u tých
uvedomelejších vodičov. Na tento projekt prispela nadácia Allianz.
Čo je však dôležité, naši príslušníci vykonávali aj preventívne
akcie. Medzi ne radíme
 sprevádzanie detí do školy na priechodoch pre chodcov,
 preventívny projekt „Správaj sa normálne“ pre žiakov základných
škôl,
 preventívny projekt „Mládež, alkohol a drogy“ pre študentov
stredných škôl.
Za celé obdobie sme vybavili viac než 3 000 podnetov rôzneho
charakteru. Či to boli sťažnosti na susedské spolunažívanie, či na
majetkové delikty, ku všetkým sme pristupovali s náležitou
starostlivosťou a profesionalitou.
Naši príslušníci pri výkone svojich povinností zachránili niekoľkrát aj
ľudské životy. Maloleté dievča požilo nadmerné množstvo alkoholu
a nebyť pohotovosti príslušníkov, toto dievča by sa utopilo.
Maloletý chlapec na ihrisku skolaboval a vďaka pohotovosti prí
slušníka sa mu dostalo rýchlej odbornej pomoci. Mladý muž z dôvo
du nešťastnej lásky požil nadmerné množstvo alkoholu a vzápätí
užil väčšie množstvo liekov. Hliadka poskytla mladíkovi prvú pomoc
a privolala odborníkov, ktorí ho previezli na hospitalizáciu.
Za celé obdobie boli prijaté štyri sťažnosti na správanie sa prí
slušníkov, z ktorých opodstatnené boli len dve. Títo príslušníci už
nie sú v našich radoch.
Obecná polícia má v živote obce a jej občanov svoje miesto. Je
potrebné ju zachovať, pričom by sa malo uvažovať aj o zvýšení
počtu jej zamestnancov.

m.b.

PhDr. Robert Široký
náčelník

Oznam
Advokátska kancelária Cipciar & partners s.r.o.
oznamuje, že vzhľadom na ukončenie volebného
obdobia bezplatné právne služby bude poskyto
vať do 15.decembra 2014. V prípade záujmu
nového vedenia obce môže byť uvedená služba
poskytovaná aj v ďalšom období.
Mgr. Vladimír Cipciar

Oznam
obecnej knižnice
Oznamujeme čitateľom, že počas zimných prázd
nin v čase od 23. 12. 2014 do 2. 1. 2015 bude
knižnica zatvorená.

Kolaudácia
kanalizácie

OBECNÁ POLÍCIA INFORMUJE

Mediácia v obci
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VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY

1, Predpokladám, že na začiatku tohto
projektu bola myšlienka ponúknuť to,
čo tu chýba.
Áno, presne tak. Vychádzali sme jed
noducho z vlastných potrieb. Sme viac
generačná rodinná partička a každý z nás
mal tak trochu pocit, že by bolo fajn mať
niektoré služby viac poruke. Cestujeme
za službami do Bratislavy, strácame veľa
času na cestách, obmedzujeme čas, ktorý
chceme tráviť spolu ako rodina.
Myšlienka má viac rozmerov. Prvým je
zmysluplná ponuka voľnočasových ak
tivít pre všetkých, bez obmedzenia veku.
Druhým je dostupnosť rozmanitých
aktivít pod jednou strechou a na skok.
Tretím je rodina, všetky jej generácie a jej
miesto v miestnej komunite.
Aby som to zhrnula, položím otázku...
Čo by ste dnes radi podnikli?
Šla by som s priateľkou na dobrú kávu, no
nemá mi kto postrážiť dcérku... V parku
oddychu je pre vás príjemná kaviareň
s veľkým detským kútikom pre deti zdar
ma.
Šiel by som si zacvičiť, ale nemám
to srdce nechať manželku doma
samu s deťmi... V parku oddychu je
pre vás pripravená ponuka rozmanitých
tréningov. Pokojne vezmite celú ro
dinu k nám, máme tvorivé dielne, rôzne
krúžky, detský kútik aj dobrú kávu,
či zákusok.
Chcela by som mať chvíľku pre seba
a venovať sa kreatívnym ručným prácam,
ale varujem vnúčika... V parku oddychu
sa vám o vnúčika postaráme a vy si po
kojne príďte pustiť uzdu svojej fantázie
k nám.
Šiel by som s chalanmi na tréning
a potom na jedno pivko, ale nechce sa
nám presúvať sa, ktovie, ako zaparku
jeme... V parku oddychu zaparkujete bez
problémov všetci, dobré pivko, bagetu aj
riadny tréning, šatne aj sprchy máme
pod jednou strechou.
Chcela by som si na chvíľu oddýchnuť, no
mám hyperaktívne dieťa... V parku oddy
chu denne „šantíme“ aj s tými najmenší
mi. Prineste nám vaše dieťatko na tré
ning všeobecnej športovej prípravy pre
deti a užite si chvíľky pre seba.
Chcem usporiadať rodinnú oslavu, ale
nemám čas na prípravy, a keď si pred
stavím ten neporiadok potom... V parku
oddychu sme pripravení na rôznorodé
spoločenské udalosti, svadby, plesy,
rodinné oslavy či detské párty.
Šli by sme na nejaký koncertík či divadlo,
alebo kvalitnú prednášku... V parku od
dychu sa deje takmer všetko. Sledujte
nás na FB (Inspiro v Ivanke), alebo na
webe www.parkoddychu.sk, aby vám nič
neušlo..
2, Museli ste nájsť miesto, kde takáto
ponuka nájde svojho adresáta. Vybrali
ste si Ivanku. Predstavte nám vaše
priestory, ktoré ste si prenajali.
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Priestory, ktoré máme v prenájme, sme
hľadali celkom dlho. Myšlienka si vyža
dovala veľký komplexný areál, ktorý by
umožnil prepojiť niekoľko aktivít naraz,
popri všetkých komfortoch, ktoré si rodi
na vyžaduje. Hľadali sme také miesto,
ktoré v zime poskytne útočisko a naopak,
v mesiacoch, kedy je fajn, umožní aktivi
ty pod holým slnečným nebom.
Keď sme prvýkrát prišli na toto miesto,
hneď sme cítili, že sme tu správne. Bývalé
priestory výskumného ústavu boli veľ
kolepo projektované, aby slúžili svojmu
spoločenskému účelu, no medzičasom
sa z tohto miesta život vytratil. Dnes
sa zdá, že si toto miesto opäť ľudia
obľúbia.
3, Myšlienka by bola, aj priestory, zostá
vajú už iba ľudia, ktorí dajú myšlienke
život, zhmotnia ju. Kto ste, povedzte
nám niečo o sebe, o vašich skúsenos
tiach.
Sme jedna veľká a súdržná rodina z Ber
nolákova, ktorá chcela niečo zmeniť.
Každý z nás inklinuje k niečomu inému,
napriek tomu radi prežívame čas spolu.
Myšlienka môcť sa venovať svojmu
hobby a nevzdialiť sa tak od rodiny nás
inšpirovala a motivovala k tomuto pro
jektu.
Vyznáme sa vo všeličom, ale len v niečom
sme profesionáli. Preto je tento projekt
postavený na vás všetkých. Vnímame to
tak, že my sme zrealizovali miesto, vy sa
poďte hrať a baviť navzájom. Prineste do
Parku oddychu svoje schopnosti a
zručnosti a ponúknite ich ďalším. Nech
viete čokoľvek, viesť tréning, krúžok, učiť,
prednášať, animovať, príďte k nám,
srdečne ste u nás vítaní a radi vám dáme
priestor. Ako z rozprávky od Wericha: „Ta
umí to a ten zas tohle a všichni dohro
mady udĕláme moc!“
4, Ako ste pristupovali k tvorbe jed
notlivých aktivít počas dňa pre rôzne
vekové aj záujmové skupiny obyvateľ
stva? Urobili ste si nejaký prieskum?
Pravdupovediac, do posledného dňa,
teda ešte v deň otvorenia, sme sa veno
vali zveľadeniu priestorov. Revitalizáciu
objektu sme vzhľadom k nízkorozpoč
tovému zázemiu v prevažnej miere riešili
svojpomocne. Sprístupniť objekt ľuďom
sme plánovali už v auguste, žiaľ rozsiahle
dispozície budovy nám v tomto prípade
neuľahčovali život. K tvorbe jednotlivých
aktivít sme sa prakticky dostali až po
otvorení v októbri, preto je program
v Parku oddychu stále predmetom
príprav a musím povedať, že sme stále na
začiatku. Potenciál tohto areálu je
obrovský a možností je milión (ako sa
vraví „len nebo je limit“...). Vyskladanie
tej správnej programovej štruktúry závisí
najmä od ponuky ľudí, lektorov, trénerov,
animátorov. Myslím a verím, že dopyt
nenechá na seba dlho čakať.

5, Z týždenného programu je zrejmé, že
stavať chcete na pravidelných akti
vitách, nazvime to krúžky, tréningy,
cvičenia  takéto aktivity tvoria väčšinu
vašej ponuky cez pracovný týždeň.
Určite áno. Pracovné dni sú samy o sebe
dni viazané rôznymi pravidelnosťami
a režimom, preto aj ponuka Parku oddy
chu toto zohľadňuje a rešpektuje.
Rozhodne sa avšak posnažíme do pro
gramu aj v týždni vsunúť niečo nové –
zaujímavú prednášku či cestopis, večer
s hudbou a pod.
6, Zostávajú sobota, nedeľa, prípadne
sviatky. Ako to bude u vás s programom
cez tieto dni?
Áno, Park oddychu je k dispozícii ľuďom
každý deň od 9:0021:00. Víkendy a ich
program postupne napĺňame, spoľahnite
sa na pravidelné divadielko či disko pre
deti, koncerty a tanečné zábavy pre
dospelých, rodinné pikniky, vianočné trhy
a iné komunitu podporujúce spoločenské
aktivity. Počas tejto zimy by sme chceli
spoločne s vami pripraviť park na zimu,
zabezpečiť zvieratkám útočiská, vyzdobiť
stromy do vianočnej atmosféry, jednodu
cho užiť si taký zimný rodinný piknik
s teplým čajom ako od babičky.
7, Aktivity, ktoré ponúkate, si občan
zaplatí. Ako ste pristupovali k tvorbe
ceny, aby ľudí prilákala? Uvažujete, že
s ponukou by ste chceli osloviť nielen
občanov Ivanky a Bernolákova, ale aj
najbližšieho okolia?
Verím, že nie cena bude to kritérium,
ktoré bude návštevu Parku oddychu
ovplyvňovať. Lákavé by mali byť najmä
aktivity parku a komfort s nimi spojený.
Pokúsime sa v tomto smere byť ľuďom
a ich potrebám čo najvnímavejší.
Dúfame, že ponuka osloví aj ďalšie
prímestské obce, trpia rovnakými problé
mami (zaneprázdnenosť rodín, veľa času
na cestách, málo aktivít pre deti) a Park
oddychu je všetkým ozaj na dosah.
8, Ako je to s možnosťou parkovania?
Určitým hendikepom je poloha, v ktorej
sa nachádzate, či potreba prejsť cez
železničné priecestie.
Možnosť ľahko zaparkovať bola jedným
z hlavných kritérií pri voľbe vhodného
objektu. V tomto smere má Park oddychu
veľkorysé možnosti. Polohu, v ktorej sa
park nachádza, nevnímame ako
hendikep, práve naopak. Objekt pre
vádzkujeme mimo zastavaného územia
obce, preto svojimi aktivitami (tými
hlučnejšími) občanov nikdy nerušíme.
Otázka bezpečnejšieho prechodu cez
železničné priecestie je vec, ktorú bude
treba perspektívne riešiť.
9, Všetky vaše aktivity spájate s vyu
žitím interiéru, alebo sa budú niektoré
aktivity konať aj v iných priestoroch
(vonku)?
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10, Je pomaly koniec roka, čo už
máte za sebou, aké sú vaše prvé
skúsenosti? Aké plány máte v de
cembri?
V rámci možností sme zorganizovali
už aj pár väčších podujatí.
Skúsenosti sú úžasné. Ľudia nám
svojou úprimnou spätnou väzbou
nekonečne dobíjajú baterky. A nie
len spätnou väzbou, ale aj sr
dečným pričinením. Týmto ďaku
jeme rodinám, ktoré sa osobne
angažovali a investovali do tohto
projektu. Radi by sme aj menovite
spomenuli Mirka a Gabiku Hor
váthovcov, ktorí pomohli oživiť
park, Martina a Sonku Podola
nových, ktorí ušili krásne nové šaty
interiéru, Dáške Paškovej za jej
živelnú podporu, Majke Skovaj
sovej a Zitke Vanekovej za ich
šikovné ručičky, Vladkovi Hässlerovi
za oživenie zvukotechniky, ener
gickým kočkám z Ivanských záhrad
károv a mnohým ďalším za pri
loženú ruku k dielu a prílev po
zitívnej energie. Bez vás by to
nebolo možné. V decembri sa
budeme venovať tradíciám a áno,
bude aj Mikuláš a budú vianočné
kreatívne handmade trhy, na ktoré
sa obzvlášť tešíme, plné krásnych
srdečných darčekov a zaujímavých
workshopov pre deti aj dospelých.
V teplučku pod jednou strechou
bude aj program pre deti, aby
rodičia pokojne nakúpili, budú
tradičné pochúťky, skrátka všetko,
čo k tej pravej vianočnej atmosfére
patrí. Tesne pred Vianocami opat
ríme rodičom deti v našich pries
toroch, aby mali o starosť menej pri
vianočných nákupoch. A bude aj sil
vestrovská párty, sledujte nás na
www.parkoddychu.sk.
Na záver by sme radi popriali
všetkým bernolákovským rodinám
krásne sviatky plné inšpiratívnych
momentov, prežité šťastne, v zdraví
a v kruhu tých najmilších.
Ďakujeme za možnosť využiť tento
priestor na prezentáciu nášho
vášho projektu.
Za rodinu Inspiro
Petra
Šuttová (Peťa)

Pohyb

ZO ŽIVOTA NAŠICH ŠKÔL

Áno, radi by sme využili aj vonkajší
areál, najmä v teplejších mesia
coch. Bude slúžiť prevažne deťom
ako prírodné ihrisko či športový
areál pre mládež a dospelých. Či Tai
chi, alebo yoga, crossfit, či romanti
ka pri tanci.. všetko má úplne iný
rozmer naboso v tráve a pod holým
nebom..

ako prostriedok
upevňovania zdravia detí
Zdravie  želáme si ho pri každej príleži
tosti, pre každého člena rodiny a najmä
pre svoje deti. Napriek uponáhľanému
svetu si nájdeme čas na jeho upevnenie,
prípadne znovuzískanie. Je to to najcen
nejšie, čo v živote máme. Predškolský vek
je obdobie veku dieťaťa, kedy sa utvárajú
základy jeho fyzického a psychického
zdravia, jeho vzťahu ku každodenným
pohybovým aktivitám. Práve v tomto
období sa rozvíjajú psychomotorické
schopnosti dieťaťa a jeho hrubá a jemná
motorika.
V materskej škole nám záleží na zdravom
vývine detí, preto školský vzdelávací pro
gram „ Kolotoč zdravia, šťastia, pohybu“ je
zameraný na pohybové aktivity, ktoré sú
každodennou súčasťou pobytu dieťaťa
v materskej škole. Okrem pravidelného
cvičenia v jednotlivých triedach môžu deti
od štyroch rokov navštevovať rôzne pohy
bové krúžky.
Dva z týchto krúžkov sú pohybové krúžky
mladších detí, prvý pod vedením p.
učiteľky H. Kostkovej a Mgr. M. Zámeč
níkovej, a druhý pod vedením p. učiteľky
H. Trubačovej a p. riaditeľky Mgr. Oľgy
Syrovej. Formou hry si tu deti rozvíjajú,
upevňujú, precvičujú a zdokonaľujú pohy
bové zručnosti primerané ich veku. Okrem
známych a obľúbených pohybových hier
deti cvičia s fitloptami, na rôznych telový
chovných náradiach ( trampolína, kladi
na...), kde si rozvíjajú obratnosť, rovno
váhu, odvahu, orientáciu...

Folkórny krúžok Prvosienka pôsobí v našej
materskej škole od roku 2010. Aj v tomto
roku sa teší obľube detí predškolského
veku, ktoré krúžok navštevujú pod
vedením p. učiteľky T. Hoškovej a p. uč. V.
Ščasnárovej. Prostredníctvom ľudových
hier, piesní a rečňovaniek sa deti obozna
mujú so životom ľudí v minulosti a vedú sa
k udržiavaniu a k rozvíjaniu ľudových tradí
cií.
Krúžok moderného tanca je tak ako folk
lórny krúžok určený pre deti predškol
ských tried. Deti sa pod vedením p. uči
teľky Z. Mocsiovej a p. učiteľky Z. Pavle
jovej stretávajú každú stredu, aby spolu
prežili chvíle plné hudby a tanca. Snažia sa
správne držať telo, dodržiavať rytmus,
tanečné kroky a pohyby. Deti sa aktívne
zapájajú do tvorenia tanečných variácií, sú
inšpiráciou nielen pre kamarátov, ale i pre
pani učiteľky. Blížiacimi sa vianočnými
sviatkami sa vianočné melódie stali tými
najobľúbenejšími. Folklórny krúžok a krú
žok moderného tanca sa podľa potrieb
počas školského roka prezentujú na verej
nosti.
Blížia sa Vianoce, sviatky rodiny, pohody
a pokoja. Skúste sa na chvíľu vrátiť do
vašich detských čias a zahrajte sa spolu
s vašimi deťmi hru z vašich detských čias.
Uvidíte, pookrejete nielen na tele, ale aj
na duši. K tomu vám všetkým prajeme
spokojné prežitie vianočných sviatkov.
Kostková Helena, Mocsiová Zuzana,
Ščasnárová Vladimíra, Syrová Oľga

OZNAM
Materská škola Komenského 1, Bernolákovo prijme
do pracovného pomeru

školníka s nástupom 1.1.2015.
Pracovný pomer je na čiastočný pracovný úväzok.
Potrebné je osvedčenie na obsluhu plynových kotlov.
Bližšie informácie na riaditeľstve Materskej školy.
9
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Cukríková párty
Prichádza tichučko s vôňou ovocia vždy na konci
leta. Kto? Jeseň... Vôňa gaštanov, hríbov, krása
farebných listov, kŕdeľ husí odlietajúcich do
ďalekých teplých krajov...
U nás v ŠKD začína tradičná obľúbená detská akcia
– NAŠA CUKRÍKOVÁ PÁRTY. Deti ju majú veľmi rady.
Ako by to vyzeralo, keby naši prváčikovia nezložili
svoj SĽUB? MUSIA BYŤ PRIJATÍ DO „DRUŽINÁR
SKEHO CECHU !“
Priebeh celej cukríkovej párty viedla a moderovala
naša p. vedúca ŠKD KATINKA KOPORCOVÁ.
Na začiatku prvácke triedy spievali a recitovali.
Každé dieťa zložilo svoj PRVÁCKY SĽUB. Dostalo
diplom a darček. Prváci dostali darčeky aj od ostat
ných tried. Vážia si to a ďakujú. Ostatné triedy mali
nacvičené svoje programy, ale aj bohaté súťaže
s cenami. Deti súťažili a vyhrávali...
Ku koncu veselé piesne rozhýbali snáď každého
žiačika a žiačku. Bola to naša diskotéka. Na stoloch
čakali deti dobrôtky, ktoré napiekli šikovné
mamičky. Ovocie, malinovky – všetko pre deti.
Niektoré mamičky nám aj pomáhali, čo si veľmi
ceníme a ďakujeme im.
Jesenný dáždik jemne zarosil naše okná v jedálni,
akoby kvapky písali: VITAJTE, DETI, V ŠKOLSKOM
KLUBE, CÍŤTE SA TU AKO DOMA, STE TU V BEZPEČÍ,
V DOBRÝCH A ŠIKOVNÝCH RUKÁCH PANI
VYCHOVÁVATELIEK, KTORÉ SA UŽ ROKY SNAŽIA,
ABY VAŠE DETSTVO BOLO EŠTE KRAJŠIE.
Anička Hudáková, vychovávateľka

P.S.: Prajeme všetkým obyvateľom Bernolákova
pokojné, radostné vianočné sviatky plné lásky a
porozumenia.
S pozdravom kolektív vychovávateliek ŠKD.

10
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V Bernolákove nám rastie
mladá umelecká generácia...
Dni letia ako dostihové kone a my sme sa ani nenazdali a už
nám Vianoce klopú na dvere. Od septembra naši žiaci stihli
veľmi veľa. Na dvoch interných koncertoch sa predviedli
najmä naše najmladšie talenty. Na klavíri, husliach, flaute,
akordeóne či gitare rozozneli svoje skladby , aby potešili
mnohopočetné obecenstvo, ktoré ich vďačne odmieňalo
potleskom. Na pódiu spoločenskej sály spojenej školy, kde
máme domovskú koncertnú sieň, deti veľmi rady vystupu
jú. S radosťou si užívajú príjemný pocit „na doskách, ktoré
znamenajú svet“. Širokým úsmevom odmieňajú svojich
priaznivcov, ktorí prišli podporiť ich prvé koncertné vys
túpenie.
Naši starší žiaci sa predstavili na DNI OBCE v Chor
vátskom Grobe, na programe STRETNUTIE GENERÁCIÍ
v kultúrnom dome, na celoobecnej oslave DŇA ÚCTY
K STARŠÍM v Bernolákove a potešili pestrým programom aj
starkých v PENZIÓNE POHODA. Tieto podujatia patrili najmä
komorným zoskupeniam – žiaci majú väčší pocit istoty, ak sa
pri vystúpení môžu „oprieť“ o spoluhráča, ich tréma sa tým
delí a zmenšuje.
V posledný novembrový
utorok sa spoločenská sála
SOŠ rozoznela slávnostným
koncertom. Svoje hudobné
umenie ukázali svorne na
spoločnom koncerte žiaci
štyroch umeleckých škôl
okresu Senec – Dunajskej
Lužnej, Ivanky pri Dunaji,
Senca a Bernolákova.
Každá zo škôl sa predstavila
kvalitnými sólovými výkon
mi a skvele zohratými
komornými zoskupeniami.
Po koncerte počas spoloč
ného posedenia s občer
stvením žiaci ocenili mož
nosť nadviazania nových
priateľstiev a pedagógovia
sa ochotne podelili so svoji
mi kolegami o skúsenosti
zo svojej učiteľskej praxe.
Záver roka prináša pre nás dlhú „koncertnú šnúru“.
Žiaci sa pripravujú na vianočný koncert, pre deti
materskej školy a žiakov základnej školy usporiadame
výchovné koncerty, každoročne sa zúčastňujeme
detskej slávnosti Bratskej jednoty baptistov a jas
ličkovej slávnosti, usporiadanej mládežou kresťan
ského spoločenstva krátkym hudobným programom..
Oslávime tak Vianoce, najkrajšie sviatky roka, našou
prácou, umením, ktoré povznáša dušu človeka a je mu
potechou vo sviatočných chvíľach lásky a spolupatrič
nosti.
Na záver mi dovoľte poďakovať sa všetkým, ktorí
akýmkoľvek spôsobom pomohli našej škole. Ďakujem
pánovi starostovi Ing. Ľubomírovi Poórovi, vedeniu
obce a všetkým jej pracovníkom za ochotu a ústre
tovosť, s akou k nám pristupovali pri riešení našich
problémov. Verím, že v budúcich rokoch sa naša škola
ešte viac rozvinie do krásy a desiate výročie jej založe
nia oslávime v duchu vzájomnej spolupráce mnohými
pestrými umeleckými podujatiami.
Za kolektív učiteľov ZUŠ
Mgr. Jarmila Bošková, riaditeľka školy
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Deň úcty k starším
Tradične sa v októbri v kultúrnom dome stretá
vajú obyvatelia Bernolákova seniorského veku
na podujatí Deň úcty k starším, kde sa organizá
tori snažia pri hudbe, občerstvení a zábave sprí
jemniť „skôrnarodeným“ jeseň života.
Na úvod prítomných pozdravil, poďakoval za
celoživotnú prácu a poprial pevné zdravie
starosta obce Ing. Ľubomír Poór.

Krásny program predviedli žiaci ZUŠ so svojimi
pedagógmi.
Po malom občerstvení nastúpila dychová hudba
Veselá muzika, ktorá skvelou muzikou a vtipný
mi vstupmi zabávala prítomných do večerných
hodín.
oma

Darcovia krvi
Dňa 22. októbra 2014 zorganizo
val Miestny spolok Slovenského
Červeného kríža v Bernolákove
bezpríspevkový odber krvi. Odber
sa uskutočnil v Kultúrnom dome
v Bernolákove mobilnou odbero
vou jednotkou. Odberu sa zúčast
nilo celkom 49 darcov, z toho bolo
10 darcov z Chorvátskeho Grobu a
5 darcov z hokejbalového druž
stva Bernolákovo.
ŠVARDA MIROSLAV
GÁLOVÁ JARMILA
SZALAYOVÁ ZUZANA
JASLOVSKÁ DÁŠA
JASLOVSKÁ SANDRA
STRAKOVÁ ANDREA
BOGNÁROVÁ BEATA
UHER PETER
NAGYOVÁ LENKA
KOPORCOVÁ KATARÍNA
ŠTICA ĽUBOŠ
BRUNEL STEFANE
HUDÁK PETER
VRÁBEL BOHUŠ
VOKOUN JAROSLAV
GAŽÍKOVÁ MONIKA
NAGYOVÁ JANA
HANUSKA PAVOL
VANKOVÁ DIANA
MATULA MIROSLAV
BERČÍK MARTIN
KOVÁČ TOMÁŠ
CHROMČÁKOVÁ ANTÓNIA
BUČEKOVÁ TAMARA
BUČEK DANIEL
PETROVIČOVÁ ZUZANA
KALIVODOVÁ DARINA
ŠTICOVÁ ZUZANA
KOLLÁR FRANTIŠEK
BARKOLOVÁ ANNA
JAJCAI DRAHOMÍR
PLÁTENÍKOVÁ ANNA
BENKOVSKÝ ĽUBOMÍR
HUDEK PETER
Členovia hokejbalového družstva
z Bernolákova:
KALIVODA MAREK
DRÁB MARIÁN
ÁGH RADOSLAV
FRINDRICH JAROSLAV
KOVÁČ FRANTIŠEK
Darcovia z Chorvátskeho Grobu:
VALENTOVÁ ANNA
MÚČKOVÁ MARTINA
SIMANDELOVÁ ANNA
SUCHÁ JANA
NOGOVÁ ZUZANA
NOGA TOMÁŠ
ZEMEŠOVÁ DAGMAR
MRÁZOVÁ LUCIA
HAJTMANKOVÁ KATARÍNA
DANKOVÁ ANNA
Starosta obce Bernolákovo a
predsedníctvo Miestneho spolku
SČK v Bernolákove ďakujú všet
kým darcom krvi za ich humánny
a šľachetný čin.
Ďalší bezpríspevkový odber krvi
sa uskutoční dňa 24. februára
2015 mobilnou odberovou jed
notkou v Kultúrnom dome v Ber
nolákove.
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Stretnutie
generácií
Na príprave slávnostnej akadémie pri príležitosti
Mesiaca úcty k starším sa podieľali tri organizácie.
Občianske združenie ZO Slovenského zväzu proti
fašistických bojovníkov, občianske združenie
Človekčloveku, ktoré je známe ako Zbor pre
občianske záležitosti v Bernolákove, a Základná
umelecká škola Bernolákovo.
Pripravili kultúrny program, v ktorom účinko
vali: spevácke trio zboru pre občianske záležitosti,
deti z materskej školy, žiaci základnej umeleckej
školy a ženský spevokol Čeklísanky. Po ich vystúpe
niach nasledovala ochutnávka veľkej torty a 35
druhov koláčikov,ktoré pripravilo 27 mám a starých
mám Bernolákova.
Najväčšou odmenou pre organizátorov bola otáz
ka: “Kedy najbližšie pripravíte takéto podujatie?“
Ďakujeme za uznanie.
Za organizátorov: Terezia Varečková
Mária Nagyová
Mgr.Jarmila Bošková

Náš zájazd do Topoľníkov
Účastníci zájazdu, ktorý orga
nizovala ZO SZPB Bernolákovo,
položili kytice k pamätníku ho
lokaustu v Dunajskej Strede,
odhalenému 4.augusta 2006
na pamiatku obetí nacistické
ho vraždenia v Osvienčime,
kde v noci z 2.na 3. aug. 1944
usmrtili v plynových komo
rách 2900 mužov, žien a detí,
prevažne Rómov. Je spomien
kou aj na 64 obetí, ktoré
špeciálne jednotky SS zastrelili
na brehu Dunaja pri Topoľ
níkoch. Boli to prevažne mat
ky, deti, starí, chorí ľudia, väč
šinou Rómovia, ktorí by de
portáciu do koncentračného
tábora neprežili.
Pán Rudolf Jung, v našej
organizácii jediný žijúci účast
ník SNP, ktorý prežil aj hrôzy koncentračného tábora, pri
pomenul prítomným priebeh niektorých otrasných udalosti,
ktorých bol svedkom. Svoj príhovor ukončil slovami:
„Nezabúdajme, pripomínajme,
aby sa to už nikdy nestalo.“
Naše poznávacie zájazdy spájame aj s oddychom
a rehabilitáciou účastníkov. Tentoraz sme využili služby
hotela Gladius v Topoľníkoch s wellnes službami  ohrievaný
bazén v hoteli, masáže, vírivku v termálnom plaveckom
bazéne a iné. Na spiatočnej ceste sme krátko pobudli v sieti
nákupných centier v Dunajskej Strede, aby sme zabezpečili
aj suveníry. Vždy hovoríme:“ Ak nám to zdravie a financie
dovolia, radi podobné výlety zopakujeme.“
T.Varečková
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Na besede, ktorú počas zájazdu organizovala predsedníčka ZO
SZPB p.T.Varečková zdôraznila, aby sme pri každej príležitosti
pripomínali krutosti fašizmu, lebo dnešná generácia nemá dosta
točné informácie o tom, ako to v skutočnosti bolo.
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70.výročie SNP v Bernolákove
Spomienkovým stretnutím, kla
dením vencov a členskou schôdzou
sme si pripomenuli 70. výročie SNP.
Spomínali sme na živých i mŕtvych,
ktorí v bojoch riskovali svoje životy.
Po kladení vencov sme si vy
počuli príhovor starostu obce p. Ing.
Ľ. Poóra. Jeho slová i slová predsed
níčky ZO SZPB p. T. Varečkovej
smerovali aj k priamemu účast
níkovi SNP 91ročnému p. R. Jun
govi i k 94ročnej pozostalej man
želke p. Márii Lukáčovej, dlhoročnej
obetavej funkcionárke, ktorá je
členkou ZO SZPB od r.1988. Našim
dvom zaslúžilým funkcionárom
a ďalším pozostalým manželkám
96ročnej p. Márii Jajcayovej,
92ročnej p. Etele Takáčovej a
94ročnej p. Anne Verešovej, ktoré
sú členkami SZPB od roku 1988,
sme sa poďakovali kyticou kvetov.
Minútou ticha sme si uctili pa
miatku nášho zosnulého predsedu
p. Dr. Ladislava Jaču a všetkých tých, ktorí sa tohto významného
výročia nedožili.
Slávnostný ráz schôdze pozdvihla aj skutočnosť, že sme
odovzdali členské preukazy SZPB ďalším 9 členom a schválili pri
jatie 4 nových členov.

Naša organizácia neupadá, stále prijímame ďalších členov aj
z radov mladších a to je zábezpeka, že činnosť budeme naďalej
rozvíjať a na odkaz SNP nezabudneme.
T.Varečková

Vydarený zájazd
Pokoj ľuďom
„Po stopách SNP“
dobrej vôle!
do Zvolena a okolia
Prvou zástavkou 40 členov a sympatizantov SZPB z Bernolákova bola
prehliadka pancierového vlaku „Štefánik“ v ŽOS Zvolen . Naši mladší
členovia a študenti si ho zvonka i zvnútra dobre prezreli, lebo sa jedná
o vlak, ktorý zasiahol do bojov 5.okt.1944 pri obci Stará Kremnička,
ktorú sme navštívili na zájazde v minulom roku. Nám, pohybovo menej
zdatným, bola odmenou publikácia a CD o SNP, ktoré každému účast
níkovi zabezpečil p. Brunovský.
Ďalšou zástavkou bol „Cintorín sovietskej a rumunskej armády na
sídlisku Zlatý potok, následne „Pamätník padlých v SNP – Valaška. Pán
R. Jung, účastník SNP, sa k prítomným účastníkom prihovoril
a spolu s predsedníčkou ZO SZPB p. T. Varečkovou položili k pamät
níkom vence. Pán Jung pripomenul, že iba v cintoríne sovietskej
a rumunskej armády je pochovaných takmer 30000 vojakov, ktorí padli
v bojoch za našu slobodu. Zájazd pokračoval individuálnou prehliadkou
Zvolenského zámku, múzeí a starej radnice. Zvolen nás očaril
množstvom kultúrnych pamiatok a najmä snahou pripomínať SNP –
históriu nášho národa.
Po výbornom obede v divadelnej reštaurácii sme sa ubytovali
v penzióne Crocus v Kežmarských Zľaboch. Niektorí účastníci využili po
večeri aj možnosť wellnes služieb a posedenie , kde predsedníčka orga
nizácie p. T. Varečková blahoželala oslávencom. O výbornú zábavu sa
postarali skvelou vtipparádou p. Vlasta Grofičová, p. Ružena Šmihlová
a ďalší. Posedenie sme už tradične ukončili spevom.
Na druhý deň sme sa kochali krásou Tatier a typickými mravenčími
trhmi v Novom Targu. Čoto sme aj nakúpili a cestou domov sme si
pochutili na špecialitách salaša Krajinka.
Nášmu obecnému úradu ďakujeme za príspevok na dopravu.
Za vďačných účastníkov zájazdu – T.Varečková

Prajeme všetkým čitateľom a dobrodincom šťastné,
radostné a milostiplné vianočné sviatky.
Ďakujeme všetkým darcom i tým, ktorí sprostredkovali
poukázanie 2 % z daní za rok 2013 na náš účet. Vďaka
príspevkom v sume 2 400,88 eur sme mohli prispieť na
reštaurovanie obrazu Madony na bočnom oltári, na
opravu elektrickej inštalácie v Kaplnke sv. Anny a na
opravu krypty v Kostole sv. Štefana Uhorského.
Nie všetky potrebné práce mohli byť vykonané, preto sa
na vás obraciame s dôverou, že i v budúcom roku
zachováte našim pamiatkam svoju priazeň. Za všetko vám
vopred ďakujeme.

Veľa zdravia, šťastia a Božieho
požehnania v roku 2015 vám želajú
členovia rady
Združenia na záchranu kultúrnych pamiatok
v Bernolákove.
Údaje o prijímateľovi
Obchodné meno:
Združenie záchrany
kultúrnych pamiatok v Bernolákove
Právna forma:
Občianske združenie
IČO:
30850207
Sídlo:
Bernolákova 24
900 27 Bernolákovo
Tieto údaje je potrebné vpísať do vášho daňového
priznania za rok 2014.
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Spomienka
venovaná p. Valike Čukášovej, dlhoročnej členke
speváckeho súboru „ČEKLÍSANKY“, ktorá nás dňa
29.10.2014 náhle opustila.

Naši
jubilanti
Odišli
na večný
odpočinok

Prišli
na svet
Samuel Voloch
Tobias Tomaško
Martin Hudek
Nikolaj Vlk
Lukáš Grebeči
Laura Krivosudská
Jonathan Kala
Nikola Lócziová
Marko Njagojevič
Viktória Lili Mikudíková

Valéria Čukášová
Alica Vaverková
Ján Žibritovský
Irena Bednárová
Zuzana Matušová
Viera Štěpánková
Ján Jáchym
Ing. Matej Lopušný
Ing. Štefan Tám

október

Ľudmila Čániová
74
85
94
84
46
78
17
70
59

Česť ich pamiatke!

Vitajte medzi nami!

Bolesťou unavená tíško si zaspala,
zanechajúc všetkých a všetko, čo si rada mala.
S tichou spomienkou ku hrobu chodíme,
pri plameni sviečok na Teba myslíme.
Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť,
no v našich srdciach budeš navždy žiť.
So smútkom v srdci
sme si 26. októbra
pripomenuli, že
uplynulo 10 rokov
odvtedy, čo nás
navždy opustila naša
drahá

Zdenka Jurčová, rod. Trnovská

70

Alojzia Jankovičová 70
Martin Kilik

70

Karol Kotlár

70

Anna Neštická

70

Ľudovít Novák

70

Margita Sivčáková

70

Terézia Fülöpová

75

Helena Horváthová 75
Anna Hudeková

75

Michal Jankovič

75

František Ondruš

75

Rudolf Podhradský 75
Vladimír Fábry

80

Emília Markusová

80

Alžbeta Cverglová

85

Rastislav Strýček

85

Margita Šipošová

85

október

Michal Haverčák

75

Štefan Horváth

80

Helena Somorová 85
S láskou spomínajú manžel Milan, synovia
Roman, Marek, vnúčatá Veronika,
Michal a nevesta.
Dňa 2.12.2014 uplynie
20 rokov, čo nás v deň
svojich narodenín opustil
brat a strýko

Alexander Borš
Kto ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
S láskou spomína sestra
s celou rodinou.
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Všetkým jubilantom
srdečne blahoželáme!

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 20.10.2014 uplynuli 4 roky,
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.

Jedného jesenného dňa
prišla smutná správa,
že sa ukončila životná cesta
našej milej kamarátky Valiky.
Onemeli ústa, stíchol hlas,
ktorý piesňou tešil nás.
Obklopil nás smútok v duši,
zostala navždy spomienka v srdci.
Prázdne miesto v súbore pripomína
spoločne prežité radostné chvíle.
Pri zapálenej sviečke
ticho postojme a spomínajme....
Česť jej nehynúcej pamiatke!
Členky súboru „ČEKLÍSANKY“

Svoje „áno“
si povedali
Ondrej Tomčík a Mária Figurová
Michal Matúš a Jana Grohmannová
Matúš Jurčacko a Petra Buzgovičová
Pavol Kašuba a Eva Lajtmanová
Marek Žák a Katarína Burešová
Dávid Chvalník a Andrea Hrablíková
Louis Oketch Mulera a Michaela Petrášová
Martin Virág a Katarína Macáková
Ing. Gabriel Pásztó a JUDr. Mária Eliašová
Matej Galovič a Lucia Hrivňáková
Mladomanželom prajeme veľa lásky, zdravia,
šťastia, spokojného spolunažívania.

Dňa 19.11.2014
uplynul jeden rok,
čo nás navždy opustil
náš drahý
manžel, otec, brat, svokor
a dedko

Alojz Vrbovský

Dňa 29.12.2014
uplynie 5 rokov,
čo navždy odišiel náš milo
vaný manžel, otec
a starý otec

Marcel Papay

vo veku 74 rokov.
Kto ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
S láskou spomína celá
rodiny a kamaráti.

S láskou spomína
manželka Zitka,
deti Slávka, Vlaďo a Maroš
s rodinami.
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Telefón: 0901 712 796
E-mail: info@sprchovekuty.sk

Viac ako 10 rokov sa zaoberáme predajom, montáou a servisom sprchovch kútov.
Spolupracujeme s renomovanmi vrobcami sprchovch kútov, pre ktorch zabezpeujeme zameranie, intaláciu a
následn zárun a pozárun servis. Ak chcete sprchov kút, ktor vám vydrí dlhé roky, obráte sa na nás.
erpáme z dlhoronch skúseností a stoviek realizácií. So sprchovmi kútmi to vieme.

•
•

Sme certifikovaní odborníci
Sprchové kúty robíme na mieru

•

Prídeme za vami

•

Vetko vybavíme za vás

Manuálne masáže

celotelové aj čiastočné :
klasická, reflexná, športová,korekcia
pohybového aparátu,
lávové kamene, lymfodrenáž,
ďalšie masáže podľa potreby klienta.

PREDAJ
PALIVOVÉHO DREVA,
KRBOVÉHO DREVA
/suchý dub,buk,agát/.
DOVOZ OD 1m3.
Kontakt: 0903 88 55 08

Pozývame Vás

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

ˇ ponúkame?
Co

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

Ako to robíme?
Pracujem pondelok až piatok na objednávku.
Horváth Norbert
Hviezdoslavova 2, Bernolákovo
tel. č. 0903 269 226

všetko z poctivých a chutných surovín
s dôrazom na ˇ
cerstvost ´
pripravené s láskou

Po - Pi od 7:30 do 18:00
www.facebook.com/ugretky
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KRÍŽOVKA
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Pranostika
- životná skúsenosť našich predkov
Chladné Vianoce  skorá jar.
Veľa snehu  veľa sena, ale málo zbožia.
Aký je Nový rok, taký je mesiac august
 alebo suchý, alebo vlhký.
Zimné hrmenie  dobré zvážanie.
Ak 25. januára sneží alebo prší, bude zlá úroda.
Vyjasnená obloha v deň sv. Romana (23. február)
veští dobrý rok.
Marcový prach hodný je zlata.
Chladná noc  krásny čas.
Ak je na Jozefa (19. marec) jasno, úroda bude dobrá.
starorímska
bohyĖa
úrody

vzorec
oxidu
kobalnatého

dal
ako dar

zaboþ

osobné
zámeno

skratka
maćarských
noriem

stupeĖ
kambria
(geol.)

vo svojom
dome
dokonþi
robotu

otec
(hypok.)

(a niektoré z nich ešte používame)

cvekrdle  kapustové fliačky
knofle  knedle
čuse alebo šmikance  halušky
kugluf  bábovka
deregle alebo perky  pirohy
kvargle  olomoucké tvarôžky
dolky  lievance
masné  masť
vitello  tuk na pečenie
frištuk  raňajky
prezburšt  tlačenka
hurky  jaternice
škvarenina  praženica
slíže  rezance
hájoše  sádelníky
ráčoš  mrežovník
šmor  krupicový trhanec

Teplé Vianoce  chladná Veľká noc.

Autor:
Juraj
Mitošinka

Čo si pamätáme
z výrazov starých
rodičov

Pomôcky:
odložiĢ
abesínsky
akad,
ku spisom náþelník
Otoman,
kmeĖa
(admin.)
Ops, MSZ

rímske
þíslo 105

zhotovovala
tkaninu

gavalier
(zastar.)

ovalí,
omráþi
(expr.)

mikrovlnový
zosilĖovaþ

skratka
pre arkus
tangens
písmeno A

4. þasĢ
tajniþky
pravoslávny
chrám
Pomôcky:
sobor,oka,
vzdelanie
mavar,rás,
nadir, karn

veĐký
dravý vták
1. þasĢ
tajniþky

skr. pre
Det. krízové centrum
letište

skratka
Elektrárne
Bohunice

3. þasĢ
tajniþky
prikrývka
hrdla

umelecký
tanec
vežové
hodiny

atóm,
po þesky
epocha
triasu

obyvateĐ
Lotyšska
tlaþ. ag.
Austrálie
kamión
(hovor.)
ýes.ýervený kríž

Eleonóra
(dom.)

pestrý
papagáj
Leokádia
(dom.)
skolil
(kniž.)
zn. prvku
erbium

vytlaþ

ústredný
výbor
zn. prvku
neodým
2. þasĢ
tajniþky

snopy
(zdrob.)

citoslovce
nadšenia

nedobrá
juhoamerická
plodina
Turek
(zastar.)
polodrahokam

rozhodoval
o nieþom

þože

znaþka
hliníka
skrúti,
zvinie

doþasne
lalotanie
(expr.)

terénne
preteky

myslený
bod na
oblohe

Tajnička č. 13: Urbár Bernolákovu stanovoval aj podmienky práce jeho obyvateľov na panskom majeri, ktorý stál na krajinskej ceste blízko
Malého Dunaja. Táto t a j n i č k a tvorila panský deviatok.

18
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Predáme slnečný 4-izb. byt
na Hviezdoslavovej ul. č. 1
vo vyhľadávanej lokalite
Bernolákova (centrum).
Byt má veľkorysých 104 m2 + loogia
4,60 m2. Príslušenstvom bytu je aj
povala o výmere 42,3 m2, ktorá
je nad bytom, a garáž o rozlohe
24,75 m2 v suteréne bytového domu.
Ide o nadštandardne vybavený byt
na 2. NP v bytovom dome s rodinnou
atmosférou v pokojnej časti obce,
ktorý svojou rozlohou a dispozíciou
uspokojí aj požiadavky náročneho
klienta. Bytový dom bol postavený
pred 10 rokmi. Byt je predávaný so
zariadením, moderným vstavaným
nábytkom na mieru. Kúpna cena je
150.000,- €. Predávame vlastný byt,
nie sme RK.
Kontakt:

0905 561 476
0903 623 673
19

NÁŠ ŠPORT
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Vážení športoví priatelia,
končí sa jesenná časť súťažného futbalového ročníka
2014/2015, preto by som chcel uviesť krátku bilanciu.
Začal by som mládežníckymi kategóriami. Určite ste zare
gistrovali, že v tomto ročníku nebola kategória dorastu.
Dôvod je veľmi jednoduchý  nemali sme taký počet chlap
cov, aby sme sa mohli do súťaže prihlásiť.
Dôležité je, že sme dokázali nahradiť túto kategóriu
kategóriou starších žiakov.
Musíme poďakovať osvedčenému tímu ľudí, hlavne
p. Lukáčovi, p. Gálovi, p. Mérymu, p. Heribanovi, ktorí sa
už niekoľko rokov starajú o mládež na vysokej úrovni,
o čom svedčia vynikajúce výsledky našich prípravkárov,
mladších a teraz už aj starších žiakov.
Kategória mužov začala tento ročník po reorganizácii
súťaže veľmi úspešne. Aj keď potom prišiel útlm, zmena
trénerov, veríme, že naši stále veľmi mladí muži ukončia
súťažný ročník 2014/2015 úspešne. Dôležité je vedieť, že
90% nášho kádra sú chlapci z Bernolákova, vo veľkej miere
naši odchovanci.
Chcel by som poďakovať vám všetkým, ktorí sa
dobrovoľne venujete futbalu a pomáhate akýmkoľvek spô
sobom. Budeme veľmi radi, keď sa vaše rady rozšíria.
V neposlednom rade chceme poďakovať vám, fanúšikom,
ktorých nám, ako sme už niekoľkokrát konštatovali, môžu
inde závidieť, pretože vašu podporu cítiť nielen na domá
cich zápasoch, ale aj na zápasoch u súperov, kde to čas
tokrát vyzerá tak, že nebyť vás, tak na zápase nebude
nikto.
Na záver nám dovoľte poďakovať p. starostovi Póorovi
a celému vedeniu obce za veľkú ústretovosť, ochotu a pod
poru športu v obci. Zostáva nám len veriť, že táto kontinui
ta zostane zachovaná, že aj nové vedenie bude také ústre
tové a chápavé.
Každé podujatie, ktoré športovci doteraz v spolupráci
s obcou uskutočnili, malo veľmi vysokú športovú, ale aj
spoločenskú úroveň a značnou mierou prispelo k pro
pagácii obce.
Mrzí nás preto, že zo všetkých kandidátov na vedenie
obce si k nám doteraz nenašiel cestu nikto, a preto sme
zvedaví, ako sa budú plniť predvolebné sľuby, pretože, ako
sa vraví, sľúbiť ešte neznamená dať.
Na záver dovoľte, aby som vám poprial príjemné
prežitie vianočných sviatkov a do nového roku veľa
zdravia, osobných úspechov a šťastia.

Ďakujem.
Za vedenie ŠKB Ing. Maroš Mačai  prezident

Vďaka
odchádzajúcemu vedeniu
obce Bernolákovo
Doteraz som bola len čitateľkou časopisu Bernolák
a prvý a asi aj poslednýkrát chcem prispieť niekoľkými
vetami.
Som rodená Bernolákovčanka a žijem tu desiatky
rokov. Keďže nastala výmena vedenia obce, nedá mi,
aby som nevyjadrila vďaku a uznanie odchádzajúcemu
p. starostovi Poórovi a celému doterajšiemu vedeniu
obce Bernolákovo.
Keď idem po obci so svojimi vnúčatami, kam sa
pozriem, vidím výsledky ich dlhoročnej práce. Krásne det
ské ihrisko, ktoré nám v širokom okolí môžu závidieť,
navštevujú matky s deťmi nielen z Bernolákova, ale aj
z okolitých obcí.
Obnovené veľké futbalové ihrisko, prestavba a nás
ledne prístavba materskej školy, penzión pre seniorov,
osvetlenie obce, krásna a naozaj oddychová zóna
„Žabák“, vykonaná revitalizácia Čiernej vody, parkova
cie miesta pri cintoríne, na Železničnej ulici, pri zdravot
nom stredisku, cyklochodník do Ivanky pri Dunaji, cen
trum obce, menšie i väčšie úpravy na školách a v ne
poslednom rade za krátky čas vybudovaná desaťročia
očakávaná verejná kanalizácia. Dočítala som sa v ča
sopise Bernolák, že sa chystá výstavba cyklochodníka do
Novej Dedinky a stavba novej materskej školy na Poľnej
ulici, čo tiež zariadilo terajšie vedenie obce.
Oveľa bezpečnejšie sa cítim, keď viem, že je nám
nápomocná obecná polícia, ktorá chráni našu bez
pečnosť od výrastkov, vandalov a zlodejov v Bernolá
kove. Bola zriadená aj vďaka nim a vtedajšiemu obecné
mu zastupiteľstvu.
Určite som všetko ani nevymenovala. Viem si pred
staviť, koľko času aj na úkor súkromia, starostí, nervov
a obetí muselo toto všetko stáť. A niektorí ľudia to ne
vidia alebo jednoducho vidieť nechcú. Je mi úprimne
ľúto, že skôr veria ľudia ohováraniam, klamstvám a nie
tomu, čo tu skutočne bolo vybudované a čo všetci
spoločne užívame. Toto je skutočný dôkaz, a nie to, čo
niekto vymyslí a napíše, len aby sa predal.
Ďakujem im za seba, svoje dospelé deti, vnúčatá a všet
kých slušných obyvateľov Bernolákova. Prajem im do
ďalšieho života veľa zdravia a úspechov.
Silvia Suchoňová z Bernolákova

Vzhľadom na technické problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť pri vydávaní a tlači časopisu Bernolák, je možné, že niektoré uverejnené články sú
neaktuálne v deň distribúcie časopisu.
Redakčná rada prosí svojich prispievateľov, aby svoj príspevok odovz Redakčná rada žiada svojich prispievateľov, aby príspevky odovzdali
dali v elektronickej forme, čím umožnia rýchlejšie spracovanie a tým do dátumu uzávierky. V prípade veľkého množstva materiálu si
i skoršie vydanie Bernoláka. Svoje príspevky môžete zasielať elektro redakčná rada vyhradzuje právo na skrátenie, prípadne presunutie
nickou poštou na adresu: casopis@bernolakovo.sk.
článku do ďalšieho čísla. Za pochopenie ďakujeme.
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