
Je radostné, ak
v‰etci ãlenovia

redakãnej rady 
s nad‰ením privítali tému tohto úvodníka - máj, lásky ãas.
Láska je predsa ten najkraj‰í a najsilnej‰í pocit, vìaka
ktorému vraj dokáÏe ãlovek „hory prená‰aÈ“. S láskou je
spojen˘ pocit ‰Èastia, krásy, blaÏenosti, dobroty. KaÏd˘
ãlovek si svoj príbeh lásky nosí v srdci. S láskou sa Ïije lep-
‰ie, s láskou sa ºah‰ie rie‰ia problémy, s láskou je Ïivot kraj-
‰í a ‰Èastnej‰í.  Je veºa podôb a prívlastkov, ktoré má láska.
Materinská a rodiãovská láska nás sprevádza od narodenia.
BohuÏiaº, nie v‰etk˘ch. Máme 

v obci veºa detí,
ktor˘m ch˘ba ma-
terinská a rodiãovská
láska. Najmä t˘m v
detskom domove na
Trnavskej ulici. Viem
si predstaviÈ, aké by
boli ‰Èastné, keby
13.mája - na DeÀ
matiek- mohli daÈ
pusu svojej mame...
MoÏno aspoÀ náhrad-

nej. Alebo aspoÀ 1. júna na DeÀ detí pocítili rodiãovskú
lásku.  Namiesto toho sa moÏno len slziãka skotúºa po det-
skom líãku a neskôr - z nedostatku lásky - neraz srdieãko
zanevrie na v‰etku ºudskú lásku. Nenaplnená láska  t˘chto
detí by nás nemala nechaÈ ºahostajn˘ch... Viem, v nápore
pracovn˘ch, rodinn˘ch i verejn˘ch povinností sa ÈaÏko
hºadá spôsob, ako nieão pre detsk˘ pocit lásky v detskom
domove nieão urobiÈ. Niekedy sa v‰ak staãí zamyslieÈ a
pocítiÈ takú obyãajnú ºudskú lásku, ktorá nás privedie k
ãinu. K˘m nieão konkrétne vymyslíte, poprosím aj za vás
tety opatrovateºky  v detskom domove o jedno, dve i viac
láskav˘ch pohladení detí, aby pocítili aspoÀ takú obyãajnú
ºudskú lásku.
Prvá, je ìal‰í prívlastok lásky, na ktor˘ väã‰ina ºudí do smrti
nezabudne, lebo ãasto b˘va nevinná, úprimná, neÏná,
nezi‰tná, i keì konãieva vytriezvením v realite. Mnohí na
Àu spomínajú s nostalgiou a s postupujúcimi rokmi si ju
prifarbujú na ruÏovo. Viem, Ïe i v na‰ej obci Ïijú ºudia,
ktorí sa po rokoch preÏit˘ch s inou láskou vrátili k tej prvej,
lebo zistili, Ïe ona je tá pravá, s ktorou chcú ÏiÈ. Ktovie, ão

je na príãine, Ïe sa v Ïivote dali zviesÈ inou cestou a vra-
cajú sa späÈ? Niekedy i sami nevedia. Stáva sa, Ïe obnove-
nie prvej lásky je len honba za zrealizovaním jej ruÏového
sna. Pritom sa Ïiada podotknúÈ, Ïe v honbe za láskou je
treba myslieÈ aj na ostatné lásky - moÏno  na lásku k deÈom
a ich potrebu lásky oboch rodiãov.
Milenecká láska. Má v rámci Ïivotn˘ch vzÈahov a hlavne
my‰lienkov˘ch pochodov aj ìal‰ie podoby, podºa toho, kto
o kom a s k˘m o nej hovorí, ãi na Àu myslí. V rebríãku ºud-
sk˘ch hodnôt má zo v‰etk˘ch lások snáì najrozmanitej‰iu
podobu, lebo iná je v zaãínajúcom ãi dlhotrvajúcom part-

nerskom vzÈahu, iná v manÏelskom Ïivote, iná 
v mimomanÏelskom vzÈahu atì. KaÏd˘ si môÏe dosadiÈ
svoju, ktorú Ïije, ãi predstavu, ktorú má. K tomu sa snáì
Ïiada iba dodaÈ, Ïe práve v máji prebúdzajúca sa príroda
má zrejme vplyv na zv˘‰enie intenzity my‰lienok a neraz i
slov a ãinov ºudí na túto tému. Snáì si pritom treba uve-
domiÈ, Ïe nie kaÏd˘ a vÏdy je rovnako naladen˘ a aj v tejto
láske je treba myslieÈ nielen na seba - o tom predsa láska
je.
Ak si myslíte, Ïe s prívlastkami a spojeniami lásky pomaly
vyãerpávame tému lásky, tak sa m˘lite. Napríklad, nie raz
sa stretávame s názorom, Ïe je veºk˘ rozdiel medzi jedlom
a jedlom. Jedno je uvarené tak - obyãajne, druhé je
uvarené s láskou. âo myslíte, ktoré lep‰ie chutí? Alebo
kvety. Niekto ich polieva, lebo musí, in˘ ich polieva, ba
prihovára sa im s láskou. âo myslíte, ktoré sú kraj‰ie? 
A podobne je to s láskou k zvieratám, v‰eobecne k ºuìom,
k priestoru, ktorému hovoríme domov, ãi uÏ ide o dom,
ulicu, obec, kraj. Asi budete súhlasiÈ: VÏdy, keì robíme
nieão s láskou, je to na v˘sledku na‰ej práce vidieÈ.  Pri-
hováram sa teda za to, aby sme my v‰etci  spravovali svoj
dom, záhradu, ulicu a Bernolákovo s láskou. Aby aj tí, ktorí
sa prisÈahovali - vìaka ãomu je nás uÏ vy‰e päÈtisíc - a
niektor˘m z nich vadí kikiríkanie susedovho kohúta ãi
prechádzka susedov po súkromnej ulici, videli a pochopili,
Ïe aj s láskou k zvieratám, k ulici ãi k obci je Ïivot naozaj
lep‰í, kraj‰í a ‰Èastnej‰í.

Alena Melichárková

máj/2007

internet:  www.bernolakovo.sk
e-mail:  casopis@bernolakovo.sk
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Informácie Obecného úradu
âasov˘ harmonogram zasadnutí 

Obecného zastupiteºstva 
v Bernolákove v roku 2007

OZ na svojom druhom zasadnutí dÀa 14.2.2007 uznesením 
ã. 2/8/2007 schválilo  ãasov˘  a obsahov˘ plán zasadnutí OZ na rok
2007.V  zmysle tohto ãasového harmonogramu vám oznamujeme
dátumy ìal‰ích zasadnutí  OZ v tomto roku: 

27. jún 2007 
19. september 2007 

31. október 2007 
19. december 2007 

Konkrétny program bude upresÀovan˘ vÏdy pred kaÏd˘m
zasadaním podºa aktuálneho rie‰enia otázok a problematiky.   

J. H.

NEZABUDNITE!
Je opäÈ obdobie platenia miestnych daní a poplatkov.
DA≈ Z NEHNUTEªNOSTI 
Priznanie k dani z nehnuteºnosti v tomto roku podávali len tie
fyzické a právnické osoby, ktor˘m pribudla nehnuteºnosÈ alebo
nastala zmena oproti predchádzajúcemu roku. Mali tak spraviÈ do
31. januára. Platobné v˘mery na daÀ za rok 2007 sú uÏ doruãené
daÀovníkom. 
SplatnosÈ dane pre fyzické osoby do 700 Sk a právnické osoby
20.000,- Sk  je 31.5.2007. Platba na splátky pre fyzické osoby
nad 700 Sk a pre právnické osoby nad 20 000 Sk je v termínoch
31.5.2007, 30.8.2007, 30.11.2007.
DA≈ ZA PSA – splatnosÈ dane bola  31.1.2007 
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY
PovinnosÈ je splnená zakúpením si nálepky na smetnú nádobu 
(v januári). V prípade, Ïe ste tak neurobili, dostanete platobn˘
v˘mer na poplatok, ktor˘ je splatn˘ do 30 dní od prevzatia pla-
tobného v˘meru.                                                           -A.P.-

Pokraãovanie 
v ãistení âiernej vody

Na základe  úspe‰n˘ch rokovaní pred-
staviteºov obce s Ministerstvom ÎP sa podarilo
získaÈ dotáciu z Environmentálneho fondu 
v sume 2.000.000,- Sk na pokraãovanie ãiste-
nia toku a brehov potoka âierna voda v k. ú.
obce Bernolákovo, a to v smere od ãistiãky na
Trnavskej ulici pozdæÏ  Topoºového radu, okolo
futbalového ihriska atì. âistenie sa uskutoãní 
v priebehu mesiaca  augusta a septembra 2007.

Obãania, ktorí ãi uÏ pravidelne, alebo
náhodne prechádzajú pozdæÏ toku v t˘chto ãas-
tiach obce môÏu vidieÈ  zanedban˘ stav toku a
jeho brehov, ktoré sú navy‰e ozdobené
mnoÏstvom rôzneho stavebného materiálu
alebo odpadu pochádzajúceho z produkcie
na‰ich spoluobãanov.  Je namieste upozorniÈ,
Ïe v rámci ãistenia  budú zasiahnuté  aj v‰etky
tieto skládky, ploty alebo iné stavby, ktoré sú
nelegálne vybudované v ochrannom pásme
toku potoka /vzdialenosÈ min. 4 m od toku/, na
vãasné odstránenie ktor˘ch budú ich majitelia
písomne vyzvaní. V prípade, Ïe tieto v˘zvy
nebudú re‰pektovaÈ, vyãistenie zabezpeãí
obec na ich náklady.      

ÎP OcÚ

âistiãka
odpadov˘ch vôd 

UÏ v predchádzajúcich ãíslach ná‰ho
ãasopisu sme vás informovali, Ïe v tomto
roku sa zaãne s v˘stavbou hlavného kana-
lizaãného zberaãa kanalizácie. Konkrétne
sa bude budovaÈ od septembra 2007 od
súãasnej âOCV po Trnavskej ulici smerom
na Ivanku. 

Podºa projektu a predbeÏného har-
monogramu má byÈ kanalizaãn˘ zberaã
hotov˘ a funkãn˘ v apríli 2008. Uvedené
skutoãnosti nám umoÏnia pripraviÈ 
v spolupráci s BVS, a.s  projekty na po-
stupné roz‰irovanie kanalizaãnej siete 
v zostávajúcej ãasti obce a následne aj prí-
slu‰né stavebné ãi vodoprávne  povolenia.

Najreálnej‰í model financovania v˘-
stavby bude na základe zdruÏovania
prostriedkov rôznych subjektov, teda
obec, BVS, a.s., obãania a podnikateºské
subjekty.

Veríme, Ïe zrealizovaním uveden˘ch
cieºov zabezpeãíme odkanalizovanie
podstatnej ãasti obce v priebehu nie-
koºk˘ch rokov.

ªubomír Poór, starosta obce

Prekroãili sme
päÈtisícku

Podºa demografick˘ch údajov
·tatistického úradu 

Slovenskej republiky 
so stavom k 31. decembru

2006 má obec Bernolákovo 
5053 obyvateºov a 

od 1. januára 2007 je zaradená
do kategórie obcí nad 5000

obyvateºov.

Najkraj‰ie kalendáre Slovenska
Od roku 1992 sa kaÏdoroãne koná súÈaÏ a v˘stava slovenskej kalendárovej tvorby pod
názvom Najkraj‰ie kalendáre Slovenska. Tento rok sme aj my prihlásili do súÈaÏe

kalendár obce na rok 2007. Nominované
kalendáre hodnotila porota zloÏená z v˘-
tvarníkov, grafikov, fotografov, polygrafov.
Slávnostné vyhlásenie v˘sledkov a otvorenie
v˘stavy, v ktorej sa predstavila kolekcia najkraj-
‰ích kalendárov,  sa uskutoãnilo 8. marca 2007
v ·VK Banská Bystrica. Porota nám udelila 
v kategórii A6-obce druhé miesto.  Viac infor-
mácií získate na www.najkalendar.sk.        

M.B.

OZNAM
Oznamujeme v‰etk˘m oby-

vateºom obce Bernolákovo, Ïe v
ãase od 1.júna do 30. júna 2007

bude v kultúrnom dome vystaven˘
návrh  ‰túdie rie‰enia okolia

b˘valej vodnej veÏe VÁRDOMB,
do ktorého je moÏné nahliadnuÈ a

vyjadriÈ sa k tejto ‰túdii.
Pripomienky a návrhy budú vyhod-

notené a obyvatelia obce budú
informovaní  prostredníctvom

ãasopisu Bernolák.
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U
Ï nespoãetnekrát po vydarenej akcii si jej úãastníci povedali – bolo to fajn, stálo
by za to stretnúÈ sa aj nabudúce a zopakovaÈ to – tak vzniká tradícia. Nie je v‰ak
tradícia ako tradícia.  Nemám teraz na mysli rôzne tradície zábavného charak-

teru a uÏ vôbec nie tie, ktoré vnímame v tom negatívnom zmysle. 
Chcem napísaÈ o jednej skvelej tradícii v na‰ej obci, ktorá  uÏ niekoºko rokov vÏdy 
v mesiaci apríli spojí niekoºko desiatok detí a dospel˘ch, ktorí  nie „mlátením prázdnej
slamy“, ale konkrétnou ãinnosÈou  rok ão rok prispievajú k medzinárodne uznávanému
DÀu Zeme .
Obecní rybári si neodpustili  upratovaciu  brigádu pri miestnej ‰trkovke, aj keì im
poãasie neprialo. âlenovia klubu dôchodcov vzorne upratali cel˘ areál cintorína. ·tu-
denti  SPoP· na viacer˘ch  stanovi‰tiach v obci odstraÀovali rôzny odpad,   natierali
laviãky alebo upravovali zeleÀ.
Îiaci základnej ‰koly nielen upratali rozsiahly  areál okolo ‰koly a vysadili mladé

stromãeky, ale pripravili aj skutoãne mimoriadne vydarené projekty venované ochrane
prírody vrátane originálneho stromo-ãloveka.
Dokonca aj tí najmen‰í – na‰i ‰kôlkari  - pripravili aktuálny  prírodn˘  program a
zasadili pekn˘ stromãek.
Tak teda, milí brigádnici, dôchodcovia, Ïiaci, ‰tudenti, deti i váÏení pedagógovia,
dovoºte Vám za Va‰u ochotu a dodrÏiavanie tej správnej tradície vysloviÈ tradiãné a
veºké ëAKUJEME. 

ÎP OcÚ

ZMENA NA PO·TE
V obci Bernolákovo som pôsobil  ako vedúci po‰ty

takmer rok. Rok v Ïivote ãloveka síce nie je príli‰ dlh˘
ãas, ale ak ãlovek poãas jedného roka získa mnoÏstvo
skúseností, podnetov a impulzov k ìal‰ej práci, môÏe
si povedaÈ, bol to dobr˘ rok. Patrí sa mi preto poìako-
vaÈ ºuìom, ktorí mi pomáhali pri napæÀaní mojich
cieºov a skvalitnení po‰tov˘ch sluÏieb pre  zákazníkov
po‰ty Bernolákovo. Na obec Bernolákovo, jej oby-
vateºov  a svoje pôsobenie v tejto malebnej obci –
mesteãku budem   vÏdy   dobre spomínaÈ.  S ºútosÈou
musím priznaÈ, Ïe hlavnú poÏiadavku obyvateºov Ber-
nolákova sa mi nepodarilo presadiÈ, za môjho pôsobe-
nia bola Po‰ta Bernolákovo v sobotu zatvorená. Mojej
nástupkyni pani Kataríne Trnovcovej, dlhoroãnej
v˘bornej  pracovníãke Slovenskej po‰ty a.s. a oby-
vateºke Bernolákova, ktorá dôverne pozná miestne
potreby zákazníkov, sa urãite v spolupráci s miestnou
samosprávou a regionálnym po‰tov˘m centrom v
Dunajskej Strede otvorenie po‰ty v sobotu podarí.
Chcel by som poìakovaÈ OcÚ Bernolákovo pod
vedením Ing. ªubomíra Póora  a vtedaj‰iemu prednos-
tovi OcÚ   JUDr. Stanislavovi Beãicovi za v˘bornú
spoluprácu pri rie‰ení skvalitnenia po‰tov˘ch sluÏieb
pre obyvateºov obce a presadzovaní poÏiadavky sobot-
ného otvorenia po‰ty. Obyvateºom a zákazníkom po‰ty
ìakujem za milé a korektné vzÈahy s po‰tou, trpezlivosÈ
a zhovievavosÈ. ëalej chcem poìakovaÈ Klubu
bernolákovsk˘ch podnikateºov, ktor˘ch ãlenovia boli
nosn˘mi klientmi mojej po‰ty. Samozrejme, ìakujem aj
pracovníkom po‰ty Bernolákovo, bez ktor˘ch by sa mi
nepodarilo denne zabezpeãovaÈ sluÏby zákazníkom.
Mnoho ráz aj na úkor svojho voºného ãasu a zdravia
zabezpeãovali a zabezpeãujú plynul˘ chod prevádzky.
Verím v‰ak, Ïe RPC-DS  personálne posilní po‰tu aspoÀ
o dvoch doruãovateºov a dvoch priehradkov˘ch  pra-
covníkov, aby mohlo byÈ naplnené moje prianie pre
obãanov .

V‰etk˘m chcem zaÏelaÈ dobre  fungujúcu po‰tu, kde sa
cíti dobre tak zákazník ako aj pracovník po‰ty.  

Vladimír Ga‰parík 

KaÏd˘ rok v tomto období prichádzajú hasiãi s upozornením na
zv˘‰ené riziká vzniku poÏiarov v jarnom období a období sucha.
Dôvod je zrejm˘. V jarnom období zaãínajú práce na poliach, 
v záhradkách, vo vinohradoch. Obãania robia jarné upratovanie. Táto
ãasÈ roka  vykazuje sledovaním  dlhoroãn˘ch ‰tatistick˘ch údajov
najväã‰ie riziko vzniku a ‰írenia poÏiarov. Takmer v‰etky poÏiare, ktoré
vznikli vo voºnej prírode, zapríãiÀujú obãania svojou neopatrnosÈou. Vo
väã‰ine prípadov si málokto uvedomuje, Ïe spaºovanie odpadu, vypaºo-
vanie trávy a porastov ãi zakladanie ohÀa v prírode môÏe spôsobiÈ
ohrozenie Ïivota alebo po‰kodenie majetku.  

Jednotka Okresného riaditeºstva Hasiãského a záchranného zboru
v Pezinku na hasiãsk˘ch staniciach v Pezinku a v Senci vykonáva roz-
siahlu ãinnosÈ pri poskytovaní pomoci obãanom v núdzi. E‰te stále, aj
napriek varovaniam a v˘zvam, najviac poÏiarov vzniká v prírodnom
prostredí. 

Rizikové práce sa vykonávajú v ãase, keì je predpoklad najväã‰ieho
vzniku poÏiarov. Obãania nevykonávajú prvotné preventívne opatrenia
pri spaºovaní odpadu z viníc.SúãasÈou prevencie je najmä zabezpeãe-
nie okolia ohniska pred  prenosom poÏiaru, pomalé spaºovanie odpadu,
stály dozor pri spaºovaní a bezpeãné narábanie s prostriedkami  urãen˘-
mi na likvidáciu poÏiaru.

Preto si opäÈ dovoºujeme osloviÈ v‰etk˘ch obãanov, aby dbali
na základné zásady pri zakladaní ohÀa v prírode, spaºovaní odpadov,
aby nemohlo dôjsÈ k roz‰íreniu ohÀa mimo pripraveného a
vyhradeného priestoru. Ak obãan spôsobí poÏiar,  poru‰í t˘m zákon o
ochrane pred poÏiarmi,  ão môÏe byÈ kvalifikované od priestupku aÏ po
trestn˘ ãin s jeho následkami.  Dnes, keì príroda musí ãastokrát ustupo-
vaÈ ãloveku v záujme jeho komerãn˘ch zámerov, budovaním veºk˘ch
stavieb, obchodn˘ch ãi priemyseln˘ch centier, neniãme si ju e‰te aj
nezmyseln˘mi poÏiarmi!   

mjr. Ing. Eva Orlická, Okresné riaditeºstvo HaZZ v Pezinku

Nie je tradícia 
ako tradícia

alebo 

tradiãn˘   

DeÀ Zeme

Vzhºadom na viacero Ïiadostí od obãanov,
ktorí sa informujú, kde je v obci skládka biood-
padu na tzv. zelen˘ odpad, t.j. odpad zo záhrad,
znovu uvádzame miesto skládky a prevádzkové
hodiny:
Skládka sa nachádza pri Seneckej ceste /pri Dol-
nom háji/ v predæÏení Orechovej ulice. Skládka

je otvorená pre verejnosÈ v pondelok, v stredu a
v piatok od 8.00 do 16.00 hod. a v sobotu od
8.00 do 14.00 hod.  Obãania Bernolákova tam
odpad zo záhrad,  môÏu vyváÏaÈ bezplatne.
Viaceré nariadenia a upozornenia vypl˘vajúce z
predpisov o odpadoch ako aj  z poÏiarnych pred-
pisov  ohºadom spaºovania rôzneho komunálne-

ho odpadu a bioodpadu, ktoré je
zakázané,  zrejme viacer˘m obãanom
nevadia, nakoºko   naìalej odpad spaºujú.
Zrejme im teda nebudú vadiÈ ani  päÈ aÏ
desaÈtisícové pokuty, ktoré budú od nich
za poru‰enie t˘chto predpisov vymáhané. 

ChráÀme si na‰e lesy a prírodné prostredie!



Obecná kniÏnica pravidelne pripravuje pri príleÏitosti Marca - mesiaca
knihy  podujatia pre deti z materskej a základnej ‰koly. Tento rok sa usku-
toãnilo 14 stretnutí, v˘sledkom ktor˘ch je i to, Ïe sa veºa Ïiakov  prihlásilo  do
kniÏnice a stáva sa pravideln˘mi ãitateºmi. 

·kôlkari z Chorvátskeho Grobu i Bernolákova postupne nav‰tívili a
prezreli si priestory kniÏnice. Dozvedeli sa, na ão slúÏi, aké knihy sa tu
nachádzajú,  vypoãuli si úryvky z nov˘ch rozprávkov˘ch kníh.

Pre mlad‰ích Ïiakov boli pripravené besedy o knihách. 
Star‰í Ïiaci absolvovali náuãno-zábavné kvízy, kde mali moÏnosÈ

preukázaÈ svoje vedomosti, získané v ‰kole i pravideln˘mi náv‰tevami
kniÏnice.                          

-ag-

Stalo sa

Milé a zábavné – takto sa dá
nazvaÈ stretnutie s populárnou a
sympatickou autorkou románov
hlavne pre Ïeny – Petrou Na-
gyovou-DÏerengovou, ktoré sa
konalo 3.apríla v obecnej
kniÏnici.

Porozprávala nám, ako váha-
la s uverejnením svojej prvotiny,
ktorú najskôr sedem rokov testo-
vala na rodine a priateºoch a aÏ
keì uverila, Ïe je fakt dobrá,
ponúkla ju vydavateºstvu. 
A ukázalo sa, Ïe to bolo ‰Èastné
rozhodnutie.  Prostredie a  hrdi-
novia jej  doteraz vydan˘ch kníh
sú nám veºmi blízke, pútav˘ dej
spôsobuje, Ïe knihy sa ãítajú
jedn˘m dychom.

Oznam obecnej kniÏnice

Oznamujeme ãitateºom,
Ïe obecná kniÏnica bude 

zatvorená v dÀoch:

1. 6. 2007
29. 6. -  6. 7. 2007
1. 8. - 31. 8. 2007

Stretnutie s Petrou Nagyovou - DÏerengovou
V‰etky, ktoré sme sa stretnutia

s pani Petrou zúãastnili, sa uÏ
veºmi te‰íme na jej ìal‰í román,
ktor˘ by mal vyjsÈ do konca tohto
roka.                             

- ag -

Marec - mesiac knihy

DE≈ NARCISOV
Nikto nedáva viac ako ten, kto dáva nádej. / L. N. Tolstoj /

13. apríla 2007 sa uskutoãnil 11. roãník Dƒa narcisov.
UÏ desaÈ rokov v tento deÀ Ïiaci Z· rozdávajú  v na‰ej obci Ïlté narcisy - symbol Ligy proti
rakovine.
Te‰í nás, Ïe ani obyvateºom Bernolákova problém nádorov˘ch ochorení nie je ºahostajn˘ 
a z roka na rok sa suma vyzbieran˘ch peÀazí zvy‰uje. Do zbierky sa zapojili  sumou 
4 351,- Sk aj obãania Chorvátskeho Grobu.  
Tento rok sme na úãet Ligy proti rakovine odoslali spolu 35 265,- Sk. 

V‰etk˘m, ktorí podporili a pomohli zrealizovaÈ zbierku, veºmi pekne ìakujeme.           -bf-
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Divadelné predstavenie
,,DANKINE ZÁZRAKY”
Poslednú marcovú sobotu veãer v kultúrnom dome h⁄stka
kultúry chtiv˘ch divákov preÏila skvel˘ hereck˘ koncert Petra
Trníka v roli zamilovaného futbalového fanú‰ika. Inscenácia
autora Milo‰a Mistríka v réÏii Matú‰a Oºhu bola súãasná a
absolútne presvedãivá. Bol to príbeh smutn˘ aj vesel˘ zároveÀ,
vtipn˘ a ‰armantn˘ monológ slovanistu Ivana o jeho
nenaplnenej láske ku kolegyni Danke. 

Divadelné predstavenie 
RÓMEO A JÚLIA
Dráma Wiliama Shakespeara o milencoch z Verony sa
v preklade ª. Feldeka odohrala na pódiu Kultúrneho
domu v Bernolákove v nedeºu 18.2.. Na‰tudovali ju
mladí ochotníci v réÏii Martina Borkovského. Pred-
stavenie poskytlo celkom príjemn˘ pocit, Ïe mladí

HRA NA FªA·KU
V sobotu 31.3. v Bernolákove hosÈovalo divadlo A.ha. z Bratislavy.
Popoludní herci Zuzana Danãiaková a Juraj Benãík vo veselej Hre
na fºa‰ku predviedli, ako sa dajú deti zabaviÈ, vtiahnuÈ do interak-
tívnej hry  pomocou jednoduch˘ch rekvizít a vtipného nápadu.
Decká, ktoré nav‰tívili toto predstavenie, sa spolupodieºali na di-
vadle, tvorili spolu s hercami priamo dej. Hrali sa, poãúvali odkazy 
z rôznych flia‰ a fºa‰tiãiek, cestovali na Mars, bojovali so zápachom,
sledovali muchu vo fºa‰i, chodili po lane. Deti aj herci sa veºmi
dobre zabavili a preÏili príjemnú hodinku v kultúrnom dome. 

ºudia dokáÏu tráviÈ svoj voºn˘ ãas zmysluplne
a pritom získaÈ prostriedky na pomoc in˘m,
pretoÏe zisk zo vstupného sa rozhodli venovaÈ
na pomoc deÈom postihnut˘ch vírusom HIV.
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Stalo sa
Kultúrny dom v Bernolákove sa po roku opäÈ stal miestom,
kde sa prezentovali mladé rockové a punkrockové kapely
Ram 1`s , We want jam a Grobiani. Tentoraz pod efektn˘-
mi svetlami, ktoré dotvorili atmosféru dobrej muziky a
zábavy pod pódiom. Hviezdou veãera bol Alex, ktor˘
spieval s dvoma kapelami. Odspieval repertoár rockovej-
‰ích Ram 1`s i punkov˘ch Grobianov. Veºk˘ úspech v‰ak
zoÏali aj We want jam, ktorí v Bernolákove zaãínajú maÈ
svoj fan klub. Hlavn˘ iniciátor Tomá‰ Faktor spolu 
s Marekom Saskom, ktor˘ zabezpeãoval najmä technickú
stránku, môÏu byÈ spokojní, v‰etky tri kapely si zahrali
schuti a publikum zloÏené zväã‰a z ,,-násÈroãn˘ch,, sa
v˘borne zabávalo. Urãite sa v dohºadnej dobe s t˘mito
skupinami v Bernolákove opäÈ stretneme. 

Trojkoncert

Minifestival, na
ktorom sa predstavili
tri kapely, kaÏdá
odli‰ného rocko-
vého ‰t˘lu, bol sku-
toãn˘m umeleck˘m
záÏitkom. Príjemn˘
veãer navodil at-
mosféru rockového
klubu, kde si nao-
zajstní fanú‰ikovia
zväã‰a strednej ge-
nerácie vypoãuli
nádherné skladby.
Kapela We want jam, mladá ambiciózna skupina, hrala prevaÏne
skladby od Red hot chilli peppers. V Bernolákove v‰ak predviedli aj
niekoºko vlastn˘ch skladieb, kde naznaãili melodickej‰í, od pop
rocku  tvrd‰í gitarov˘ ‰t˘l. Domáca kapela Con spirito zahrala, ako
vÏdy, s veºk˘m elánom kvalitnú big beatovú klasiku, kde Smoke on
the water od Deep purple, ãi Born to be wilde od Steppenwolf pri-
viedli do varu aj najmlad‰iu skupinu fanú‰ikov.
Na záver pri‰lo vyvrcholenie veãera, legendárna Fermata, s nestormi
slovenskej hudobnej scény Ferom Griglákom a Fedorom Fre‰om.
Bezo sporu Griglákove melodické gitarové sóla sú skutoãnou lahôd-
kou, ktorá je plná emócií, nápadov a dravosti. Fermata predviedla
vynikajúcu muziku a po decembrovom koncerte legendy Mariána
Vargu sme opäÈ zaznamenali na pôde kulturáku skvel˘ hudobn˘ záÏi-
tok.

Rockov˘ veãer
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Stolnotenisov˘ turnaj 
rodiãov a detí 2007

V sobotu 24. 2. sa uskutoãnil 7. roãník stolnotenisového
turnaja rodiãov a detí, tentoraz v priestoroch telocviãne na
SPT·. Pod zá‰titou starostu obce ho pripravila komisia kultúry,
‰kolstva a ‰portu. Do telocviãne  pri‰lo  stráviÈ príjemné
popoludnie a za‰portovaÈ si 16 súÈaÏiacich. Hlavn˘m porot-
com súÈaÏe bol Ing. Marek Kolaroviã. 

Vo dvojiciach rodiãov a detí bolo nasledujúce poradie: 
1. Lucia a Juraj Kolaroviãovci
2. Boris a ªudovít Kebisovci
3. Richard a Slavomír Drinkovci

Vo vzájomn˘ch zápasoch star‰í a mlad‰í hráã: 
1. Marek Kasan a Michal Kövesi
2. Jozef Klech a Miroslav Holocsi
3. Filip Kasan a Matú‰ Pí‰

Po skonãení turnaja dostali v‰etky deti sladkú odmenu a víÈazi
vecné ceny. 

X. roãník 
maratónu 
v aerobiku

·K Vatek Bernolákovo – oddiel aerobiku usporiadal
jubilejn˘ X. roãník maratónu v aerobiku. V sobotu 21. 4.
2007 sa v Kultúrnom dome v Bernolákove zi‰li priaznivci
tohto ‰portu, aby úspe‰ne zav⁄‰ili prvú desiatku
bernolákovsk˘ch maratónov v aerobiku.

Pravidlá maratónu boli rovnaké ako v predchádzajú-
cich roãníkoch. SúÈaÏilo sa v dvoch kategóriách – do 30
rokov a nad 30 rokov poãas 4 hodín. Z toho sa 50 minút
cviãilo a 10 minút mali cviãenky na osvieÏenie. Do súÈaÏe
sa prezentovalo 32 dievãat a Ïien z celého Slovenska.
Najstar‰ia úãastníãka mala rok narodenia 1946 a naj-
mlad‰ia 1986. Z Bernolákova pri‰lo cviãiÈ 5 Ïien, v‰etky
nad 30 rokov. Trochu nás to prekvapilo, lebo sa dom-
nievame, Ïe aerobik je príÈaÏliv˘ ‰port aj pre mladé
dievãatá. MoÏno ch˘balo trochu odvahy, preto dúfame, Ïe
na budúci rok budeme maÈ svoje Ïeliezko v ohni aj medzi
mlad˘mi. Maratón dokonãilo 26 súÈaÏiacich. Predcvião-
vali skúsené a známe cviãiteºky: K. Kocková – Fitnes cen-
trum Senec, A. Tesárová – Kristová – Bernolákovo, 
M. Pálová – NTC Bratislava , K. Dúbravická – Zora cen-
trum Bratislava. Porota v zloÏení p. M. StrapoÀová, 
p. B. Hanicová, p. K. Kocková, K. Rakúsová a M. Frindri-
chová hodnotila v spolupráci s cviãiteºkami nielen v˘drÏ,
ale aj drÏanie tela ãi radosÈ z cviãenia. UrãiÈ len tri
najlep‰ie bolo veºmi ÈaÏké, najmä v kategórii nad 30
rokov. Porota napokon rozhodla takto:
kategória do 30 rokov 
1. miesto Zuzka Gabri‰ová – Liptovsk˘ Mikulá‰
2. miesto Gabika Nagyová – Veºk˘ Biel
3. miesto Lenka Pálová – Jánovce
kategória nad  30 rokov 
1. miesto Mirka Marãeková – Trenãín
2. miesto Dagmar Kamasová – Vráble
3. miesto Soniãka Hanicová – Bernolákovo

Ceny v˘herkyniam odovzdala zástupkyÀa komisie
kultúry a ‰portu pri OcÚ Bernolákovo p. M. âernayová,
ktorej patrilo úvodné aj závereãné slovo. Poìakovanie
patrí v‰etk˘m divákom, ktorí sa pri‰li pozrieÈ a povzbu-
dzovaÈ. Hoci ich nebolo veºa, vytvorili príjemnú atmosféru
a potleskom povzbudzovali cviãenky najmä v poslednej -
najdôleÏitej‰ej hodine.

ëakujeme na‰im sponzorom, ktorí podporili túto akciu.
Z Bernolákova to boli OcÚ Bernolákovo, SUP s.r.o., Kve-
tinárstvo Linda Heribanová, Britt restaurant s.r.o., Lima –
textil, Mäsiarstvo – DruÏstevná, p. Horváth – ovocie,
zelenina, p. Pascal, p. Vígºa‰ová – keramika, p. Jáno‰ík, 
p. Buãek – Pepsi cola, p. Unterlanderová – potraviny, 
z Bratislavy f. Danone, Grill House, p. Stra‰ipták – textil a
v neposlednom rade f. Elektroãas Bernolákovo – p. Váro‰,
ktor˘ okrem sponzorského príspevku osobne zabezpeãil
aj ãasomieru, ozvuãenie a fotografovanie podujatia.

Te‰íme sa na otvorenie druhej, rovnako úspe‰nej de-
siatky bernolákovsk˘ch maratónov v aerobiku v roku
2008.

za ·K Vatek – oddiel aerobiku
M. Frindrichová



DNI OBCE 
BERNOLÁKOVO 2007

POZVÁNKA

Poz˘vame obãanov i náv‰tevníkov Bernolákova na veºké
spoloãensko-zábavné a ‰portové podujatie DNI OBCE
BERNOLÁKOVO 2007 , ktoré sa bude konaÈ 1. a 2.6. 2007. 
1.6., t.j. v piatok, zaãnú detské akcie na ‰kolskom dvore starej
Z·, kde budú rôzne súÈaÏe, ale aj zábavné atrakcie, ktoré v
ten deÀ budú pre deti pri príleÏitosti MDD zadarmo. Deti,
ktoré sa zúãastnia súÈaÏí, budú ocenené drobn˘mi
pozornosÈami. 
V podveãer o 17:30 pred kultúrnym domom bude zraz
obãanov. Obãania, ktorí budú maÈ záujem získaÈ triãko s
logom a nápisom Dni obce, nech prídu na bicykloch. Pred
kultúrnym domom bude slávnostné otvorenie s programom.
Presne o 18:00 sa rozozvuãia fanfáry zo strechy kultúrneho
domu a po nich bude nasledovaÈ krátky  príhovor pána
starostu. Po vystúpení maÏoretiek sa vytvorí sprievod
obãanov na bicykloch, motorkárov s vlajkami, konského
povozu a ostatn˘ch zúãastnen˘ch. Tento sprievod sa vyberie
ulicami Bernolákova do ·portového areálu J.Popluhára, kde
sa o zábavu budú staraÈ skupiny Grobiani, Chiki liky tu-a,
Hex a pribliÏne od polnoci diskotéka. Nad ihrisko sa bude
moÏné vzniesÈ v teplovzdu‰nom balóne. 
Aj nasledujúci deÀ, sobota 2.6., bude pln˘ zábavy, súÈaÏí,
‰portu a in˘ch atrakcií. Na ihrisku sa bude konaÈ futbalov˘
turnaj star˘ch pánov, súÈaÏe vo varení gulá‰a a fazuºovice,
bude prebiehaÈ turnaj v pláÏovom volejbale, v tenise a detsk˘
futbalov˘ turnaj. Popoludní budú v areáli vystavené his-
torické vozidlá a motorky a o 14:00 bude z Hlbokej ulice
od‰tartovan˘ krátky závod historick˘ch motocyklov.
Niekoºko vesel˘ch súÈaÏí o pekné ceny bude maÈ
pripraven˘ch aj moderátor podujatia Richard Vrablec. ëalej
sú pripravené vystúpenia dychovej hudby z Ivanky, taneãné
súbory Stromãek, Niagara, H&T, skupiny akrobatického rock-
’n rollu Libra rock, detí z detského domova Nádej, spevácke-
ho zboru pri ZU·, skupiny historického ‰ermu Havrani.
Náv‰tevníkom podujatia zaspieva aj víÈaz speváckej súÈaÏe
Coca-cola popstar ,,Bystrík,, so skupinou. Veãer bude vy-
hlásenie v˘sledkov ‰portov˘ch súÈaÏí a následne bude
vylosovaná veºká tombola s hodnotn˘mi cenami. Po úplnom
zotmení je pripraven˘ veºk˘ ohÀostroj a po jeho skonãení aÏ
do rána bude hraÈ taneãná skupina Dúha. V areáli budú
pripravené stánky s obãerstvením a ìal‰ím sortimentom.
Podrobn˘ program nájdete v prílohe ãasopisu Bernolák, na
plagátoch a na webovej stránke www.bernolakovo.sk

Kone & country
V jazdeckom areáli Bernolákovo  bude po roku opäÈ znieÈ Ïivá country
hudba, náv‰tevníci sa môÏu previezÈ na koÀoch a deti na poníkovi. Zatan-
cuje súbor country tancov, svoju zruãnosÈ a kovbojské  umenie si môÏete
odskú‰aÈ na elektrickom b˘kovi, do areálu bude zo stredu obce premávaÈ
konsk˘ povoz a samozrejme,zabezpeãíme aj  bufet s chladen˘m pivom a
kofolou. Toto v‰etko vás ãaká v nedeºu 15. júla od 17:00 v parkúrovom
areáli na Plemenárskej ulici.

Folklórny festival 
30.6.2007 v spolupráci s detsk˘m folklórnym súborom Stromãek pripravu-
jeme mal˘ festival ºudového tanca, spevu, hudby a zvykov. V‰etci priaz-
nivci slovenského folklóru si budú môcÈ pozrieÈ a vypoãuÈ kvalitné súbory,
ktoré prijali pozvanie na ná‰ festival. 
Celá ºudová slávnosÈ sa zaãne krojovan˘m sprievodom so Ïivou muzikou
na konskom povoze, ktor˘ prejde o 14:00 od kultúrneho domu ulicami
obce. Sprievodu sa zúãastnia deti zo súborov Stromãek z Bernolákova,
Trávniãek a  âeãinka z Bratislavy a ·tvorlístok z Trenãianskej Turnej. Tieto
deti sa potom v kultúrnom dome predstavia vo svojich programoch. Na
záver vo veãernom gala predstavení vystúpi na Slovensku, no najmä vo
svete známy folklórny súbor Ekonóm. Preto poz˘vame v‰etk˘ch obãanov
Bernolákova do kultúrneho domu, kde v prvú prázdninovú sobotu bude od
14. hodiny prebiehaÈ tento sviatok slovensk˘ch tradícií. 

Obãianske zdruÏenie    BODKA
Po‰tová 24 , BERNOLÁKOVO
Po minuloroãnom  veºmi úspe‰nom podujatí  poz˘vame
v‰etky  prázdninujúce deti a ich rodiãov na 2.roãník  súÈaÏno

– zábavného popoludnia

BERNOLÁKOVSK¯ ORIE·OK 2007
Toto podujatie sa bude konaÈ dÀa 22.7.2007, t.j. v nedeºu o 15.00 na fut-
balovom ihrisku v Bernolákove.
Tak ako vlani, aj tento rok sa bude súÈaÏiÈ vo viacer˘ch kategóriách,
pripravené sú rôzne sprievodné atrakcie. Pre men‰ie deti je pripraven˘
nafukovací skákací hrad, pre v‰etk˘ch zúãastnen˘ch sú pripravené prekvape-
nia a v‰etci budú odmenení.
Vítané sú v‰etky deti, ich rodiãia a ich psí miláãikovia bez ohºadu na rasu,
farbu srsti, vek, veºkosÈ ãi urodzen˘ pôvod. 
Jedin˘m kritériom je zdrav˘, oãkovan˘ psík s platn˘m oãkovacím preukazom
a s trval˘m pobytom v Bernolákove, prihlásen˘m na obecnom úrade.
UpozorÀujeme, Ïe poãas akcie musia byÈ v‰etci psíci s ohºadom na ich veºkosÈ
a temperament primerane zabezpeãení obojkom, vodidlom  /príp.
náhubkom/.  Te‰íme sa na vás a va‰ich miláãikov.

BliÏ‰ie info na tel. ã. 0905480895, 45994282

Dni obce
1.-2. 6.
veºké kultúrne,
spoloãenské a ‰portové
podujatie, koncerty,
súÈaÏe, zábava,
diskotéka

priestor pred kultúrnym
domom, ulice obce, ·por-
tov˘ areál J.Popluhára

Folklórny festival
30.6.
prehliadka detsk˘ch
folklórnych súborov
spojená s predstavením
folklórneho súboru
Ekonóm, alegorick˘
sprievod 
kultúrny dom, ulice obce

Kone & country
15.7.
prázdninové popolud-
nie pri koÀoch, dobrej
country hudbe, atrak-
ciách v jazdeckom
areáli

jazdeck˘ areál 
na Plemenárskej ulici

Bernolákovsk˘ orie‰ok
22.7.
súÈaÏ o najmil‰ieho
psíka Bernolákova spo-
jená s programom na
ihrisku

·portov˘ areál 
J. Popluhára

Hody
28.-29.7.
tradiãné hody 
s atrakciami,
‰portom a hudobn˘m
popoludním

·portov˘ areál 
J.Popluhára,
priestranstvo pred KD
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Pripravujeme V˘znamné kultúrne a spoloãenské podujatia leta 2007

Väã‰ina podujatí je open air, a preto sú podmienené dobr˘m poãasím.
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Pripravované podujatia ZU· v Bernolákove do konca ‰kol. roku 2006/ 2007

20. mája Absolventsk˘ koncert v zasadaãke kultúrneho domu o 16.00 hod.

29. mája Intern˘ koncert v zasadaãke kultúrneho domu o 17.00 hod.

1. a 30. júna V˘stava prác Ïiakov v˘tvarného odboru v starej ‰kole 

11. júna Verejn˘ koncert v Dome kultúry RuÏinov - Bratislava o 18.00 hod.

13. júna V˘chovn˘ koncert v Materskej ‰kole v Bernolákove

24. júna  Závereãn˘ koncert v kultúrnom dome – veºká sála o 16.00 hod.

Príprava 
detského
muzikálu 
Mal˘ princ
V sobotu 24. marca sa v kultúrnom
dome uskutoãnil konkurz na
pripravovan˘ detsk˘ muzikál Mal˘
princ. Deti, ktoré sa zúãastnili

tohto konkurzu a boli vybrané, prí-
jemne prekvapili nároãnú porotu.
Predviedli veºmi slu‰nú úroveÀ 
svojho herectva, spevu a tanca. 
Úãinkovanie v tomto veºkom pro-
jekte, ktorého premiéra sa plánuje
pribliÏne v marci budúceho roka,
je dlhodob˘m záväzkom. Tento
záväzok bude chcieÈ od detí veºa
trpezlivosti a disciplíny, ãaká ich
neºahká, no urãite pekná práca.
Muzikál Mal˘ princ kompletne
vznikne na pôde Bernolákova a
budú v Àom úãinkovaÈ deti pre-
vaÏne zo Z· a ZU· v Bernolákove.
Je snahou autorov vytvoriÈ pekné

dielko, z ktorého by
diváci mali príjemn˘
záÏitok, nacviãiÈ ho
ão najprofesionál-
nej‰ie a zviditeºniÈ aj
detské talenty, ktoré
vyrastajú v Ber-
nolákove. 
Chceme motivovaÈ
aj ìal‰ie deti v mies-
tach, kde by v prí-
pade úspechu mohol
byÈ muzikál uve-
den˘, a zviditeºniÈ aj
samotnú obec. Preto
oslovujeme poten-
ciálnych sponzorov,
aby podporili na‰u
zmysluplnú aktivitu
a podºa svojich
moÏností prispeli na

tento pomerne nákladn˘ projekt.
Budeme potrebovaÈ financie na
scénu, technické zabezpeãenie,
kost˘my,  autorské honoráre,
prenájom nahrávacieho ‰túdia,
projekciu, kost˘my a na pokrytie
mnoÏstva ìal‰ích poloÏiek.
ZároveÀ prosíme rodiãov
vybran˘ch detí, aby mali trpez-
livosÈ, pomáhali tvorcom,
povzbudili deti a ão najviac ich
podporovali. Samotná literárna
predloha je lákavá nielen pre det-
ského diváka. Mal˘ princ je posol-
stvom, ako neobvykle a zaujímavo
sa dá nazeraÈ na ná‰ svet. Svet, 
v ktorom je mimoriadne dôleÏité
zúroãiÈ svoje schopnosti a talent.

Autorsk˘ tím a úãinkujúce deti,
to je skupina nad‰encov, ktorá 
v rámci svojho voºného ãasu chce
muzikál doviesÈ k úspe‰nej pre-
miére. Mal˘ princ je vskutku pro-
jekt, ktor˘ nemá obdobu, pretoÏe
e‰te doposiaº Ïiaden autorsk˘ det-
sk˘ muzikál mimo Bratislavy a
veºk˘ch kultúrnych centier
nevznikol. Preto nám drÏte palce a
te‰me sa spolu na uvedenie tohto
projektu o rok v Kultúrnom dome 
v Bernolákove.    

PQ
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Spoločenské organizácie
UÏ viac ako rok pracujeme ako obãianske zdruÏenie pod názvom

Klub dôchodcov Bernolákovo. V ãinnosti na‰ej organizácie sa zatiaº
prakticky niã nezmenilo, snáì iba v administratíve /registrácia IâO,
otvorenie bankového úãtu/.

V˘bor sa schádza pravidelne raz za mesiac a má 11 ãlenov. DÀa
01.04.2007 z v˘boru odi‰la pani Mária Li‰ková zo zdravotn˘ch
dôvodov. Pracovala tu od r. 2000. Za jej nezi‰tnú a obetavú prácu pre
klub jej patrí na‰e úprimné poìakovanie. Radi  budeme spomínaÈ  aj na
jej v˘borné koláãiky, ktoré ãasto piekla na v˘roãné ãlenské schôdze a
posedenia s jubilantmi. Do ìal‰ích  rokov Ïivota jej prajeme hlavne
zdravie a pohodu. Do v˘boru na jej miesto bola navrhnutá pani Terézia
Vareãková.

Od zaãiatku t.r. boli zabezpeãené tieto podujatia:
Január – posedenie pri dychovke – Bratislava.
Február – v˘roãná ãlenská schôdza, na ktorej sa zúãastnil aj starosta
OcÚ Ing. Poór. Poinformoval prítomn˘ch o akciách obce /Penzión
POHODA, Obecná polícia a iné/.

Na schôdzi bola poloÏená otázka, ako je postarané 
o nevládnych obãanov -
dôchodcov. Sociálna
práca spadá pod OcÚ,
túto ãinnosÈ má v kompe-
tencii p. Antoniová, ktorá
aj odpovedala na otázku. 

Opatrovateºskú sluÏbu  a doná‰ku obedov poskytuje obec.
Na poÏiadanie  zabezpeãuje opatrovanie bezvládnych a chor˘ch

obãanov,  ktorí pre svoj nepriazniv˘ zdravotn˘ stav potrebujú pomoc
inej osoby. Táto je vykonávaná opatrovateºkami -  zamestnancami obce.

Spolupracuje s obvodn˘mi lekármi v obci, v prípade potreby
zabezpeãí umiestnenie v zdravotníckom zariadení alebo  v domovoch
dôchodcov. 

Pani Antoniová zabezpeãuje starostlivosÈ o t˘chto ºudí veºmi zod-
povedne, v prípade potreby aj vo svojom voºnom ãase. Doteraz boli
v‰etky Ïiadosti chor˘ch o opatrovanie zabezpeãené.                  
Marec - náv‰teva divadelného predstavenia v Divadle P.O. Hviezdosla-
va v Bratislave pod názvom O my‰iach a ºuìoch.
Apríl - brigáda ku  „DÀu Zeme“ na miestnom cintoríne, zúãastnilo sa 
17 ãlenov. S radosÈou sme kon‰tatovali, Ïe cintorín bol oproti minul˘m
rokom ãistej‰í.
Máj  - náv‰teva Rado‰inského naivného divadla v Bratislave, predstave-

nie pod názvom Desatoro;
- úãasÈ na stretnutí ãlenov KD Bratislavského kraja, kde sa jednotlivé

kluby predstavia na prehliadke záujmovej ãinnosti, jej usporiadateºom
bolo Malokarpatské osvetové stredisko Modra;
- stretnutie jubilantov, ktorí sa doÏívajú Ïivotn˘ch jubileí v prvom pol-

roku 2007.

Na záver chcem poìakovaÈ p. starostovi za príspevok na úhradu
autobusu na divadelné predstavenie, Poºnohospodárskemu druÏstvu
Chorvátsky Grob, pani Unterländrovej, pani Malochovej,  firme Hy-
dináreÀ  Bernolákovo a p. Guldánovi - Pálenica Bernolákovo za spon-
zorsk˘ príspevok na v˘roãnú ãlenskú schôdzu.

Te‰íme sa na va‰u úãasÈ pri podujatiach usporiadan˘ch na‰ím klubom.

T. Hanicová
ãlenka v˘boru

Stavanie mája
V zmysle prastar˘ch tradícií sa máje stavali
v strede dediny v predveãer 1. mája. Aj 
v Bernolákove posledná nedeºa pred prv˘m
májom bola dÀom, keì sa na tradiãnom
mieste pri obecnom úrade a kultúrnom
dome slávnostne vzt˘ãil symbol jari, strom
,,máj,, . Pri tejto príleÏitosti sa uskutoãnila
malá slávnosÈ. Hrala Ïivá ºudová hudba
JoÏka Petríka, zatancovali a zaspievali deti 
z folklórneho súboru Stromãek, ktoré ,,máj”,
aj ozdobili. Za tónov ºudovej piesne prinies-
li ozdoben˘ veniec k stromu, ktor˘ vzt˘ãili
zamestnanci obce.  Krásne ºudové piesne
zaspievala tieÏ vokálna skupina pri ZU· pod
vedením Zlatky ·atkovej. Podávalo sa víno
a predávala cigánska peãienka. Bolo to prí-
jemné nedeºné popoludnie, v ktorom si oby-
vatelia Bernolákova pripomenuli ºudové
tradície a posedeli si za pekného poãasia
pred kultúrnym domom, kde znela skvelá
cimbalová muzika.  

Na‰im 
dôchodcom
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âerven˘ kríÏ

hodnotil
Zaãiatkom marca sa ãlenovia MS

SâK stretli v kultúrnom dome na
svojom v˘roãnom zhromaÏdení.
Hlavná sála KD opäÈ „praskala vo
‰víkoch“. Prítomní ãlenovia medzi
sebou privítali hostí: starostu obce
pána Ing. ªubomíra Poóra, ria-
diteºku Územného spolku SâK so
sídlom v Senci pani Ing. Halásovú,
predsedníãku MS SâK v Chorvát-
skom Grobe pani Vieru ·vrãiãovú a
predsedníãku komisie verejného
poriadku a sociálnych vecí pani
BoÏenu Jurãovú.

S ãinnosÈou MS SâK za pred-
chádzajúci rok oboznámila ãlenov
podpredsedníãka MS SâK pani
Mária Nagyová. Informovala, Ïe
predsedníctvo MS SâK pod taktov-
kou predsedníãky pani Zory
Pipí‰kovej sa zameralo pre-
dov‰etk˘m na zvy‰ovanie úrovne
dobrovoºného darcovstva krvi,
zdravotníckej v˘chovy a venovaniu
pozornosti star‰ej generácii.

V minulom roku bola v na‰ej
obci trikrát mobilná odberová jed-
notka a spolu darovalo krv 155 dar-
cov. Vy‰kolen˘ch bolo 15
dobrovoºn˘ch zdravotníkov SâK.
âlenky predsedníctva nav‰tevujú
svojich spoluobãanov pri Ïivotn˘ch
jubileách nad 90 rokov. V rámci
Mesiaca úcty k star‰ím nav‰tívili
spolu s desiatkarkami 141 svojich
ãlenov nad 75 rokov, ktor˘m okrem
prívetivého slova venovali aj
darãekové balíãky s blahoÏelaním.
Pred vianoãn˘mi sviatkami ãlenky
predsedníctva nav‰tívili na‰ich
b˘val˘ch spoluobãanov v Domove
dôchodcov v Stupave, ktor˘m
odovzdali malé darãeky a vlast-
noruãne pripravené vianoãné peãi-
vo.

Touto cestou chceme poìakovaÈ
starostovi obce pánovi Ing.
ªubomírovi Poórovi nielen za osob-
n˘ príklad v darcovstve krvi, ale aj
za jeho kaÏdoroãné venovanie
pozornosti t˘m, ktorí dostali  zlaté,
strieborné alebo bronzové plakety
prof. MUDr. Jánskeho za viacná-

sobné bezpríspevkové darcovstvo
krvi a tieÏ za finanãnú podporu
obce pre darcov krvi. Prekvapením
pre mnoh˘ch bolo odstúpenie pani
Zorky Pipí‰kovej z postu predsed-
níãky MS SâK, ktor˘ veºmi sve-
domito a cel˘m srdcom zastávala
viac ako 20 rokov.

Zorka, ìakujeme za v‰etko, ão si
pre SâK vykonala a Ïeláme Ti, aby
sa Tvoj zdravotn˘ stav, pre ktor˘
odstupuje‰ z funkcie, ão najskôr
zlep‰il a aby sme sa s  Tebou
naìalej stretávali tak, ako Ëa
poznáme, plnú elánu a nad‰enia
pre âK.

Prácu pani Zorky Pipí‰kovej oce-
nila vo svojom príhovore nielen
podpredsedníãka pani Mária Na-
gyová, ale aj riaditeºka Územného
spolku SâK Senec pani Ing.
Halásová, ktorá zároveÀ kon‰tato-
vala, Ïe MS SâK v Bernolákove
patrí k najväã‰ím a najaktívnej‰ím
organizáciám SâK v okrese Bratisla-
va-okolie. Za doteraj‰iu prácu
poìakoval pani Zorke Pipí‰kovej aj
starosta obce pán Ing. ªubomír
Poór, ktor˘ reagoval aj na diskusn˘
príspevok ãlenky âK.

Do zvolenia novej predsedníãky
MS SâK v Bernolákove bola pov-
erená zastupovaním podpredsed-
níãka pani Mária Nagyová.

Prítomn˘ch ãlenov okrem
malého pohostenia ãakalo aj obãer-
stvenie vo forme bohatej tomboly,
ktorá bola pripravená zvlá‰È pre
darcov (Ïiaº zväã‰a neprítomn˘ch) a
zvlá‰È pre prítomn˘ch ãlenov, ktorí
si tombolové lístky mohli kúpiÈ iba
po 5,- Sk. 

Zlosovanie tomboly s vtipom
zrealizovala sleãna Lenka Nagyová.

Prítomní ãlenovia si mohli prácu
predsedníctva MS SâK skonfronto-
vaÈ aj v predloÏenej kronike, kde je
podrobne zdokumentovaná.

Ing. Viera Kováãová
ãlenka predsedníctva

MS SâK

Darcovstvo 
krvi

Na odbere sa zúãastnili aj obãania Chorvátske-

ho Grobu.

Predsedníctvo  Miestneho  spolku  SâK  v  Ber-

nolákove  a  starosta  obce Bernolákovo ìakujú

v‰etk˘m darcom krvi za ich humánny a ‰ºachetn˘

ãin.

ëal‰í bezpríspevkov˘ odber krvi sa uskutoãní

v auguste 2007 mobilnou odberovou jednotkou 

v Kultúrnom dome v Bernolákove.

DÀa 12. apríla 2007 zorganizoval Miest-
ny spolok Slovenského âerveného kríÏa 
v Bernolákove bezpríspevkov˘ odber krvi.
Odber sa uskutoãnil v Kultúrnom dome v Ber-
nolákove mobilnou odberovou jednotkou.
Odberu sa zúãastnilo celkom 57 darcov.

IPETER HOBLÍK               

MARTINA CSÖVARIOVÁ

ZUZANA BETÁKOVÁ

RADOSLAV ÁGH               

KATARÍNA HAJTMÁNKOVÁ

ZUZANA ·TICOVÁ

JANA TURINIâOVÁ

VILIAM FOLT¯N                 

ZUZANA NOGOVÁ

MÁRIA KAKA·OVÁ

KAROL HOR≈ÁK               

RUDOLF KAKA·

JARMILA GÁLOVÁ

MONIKA NAGYOVÁ

ING.ARCH.TOMÁ· 

DEHELÁN    

BRANISLAV GAÎÍK

MARTIN DEHELÁN         

RUDOLF HEIZER

JÁN BR≈ÁK                 

ING.SO≈A JURSOVÁ

ANNA BARKOLOVÁ

EDUARD JURSA

KATARÍNA HELDOVÁ

MIROSLAV KOLLÁR  

ZOLTÁN KÖVÖSI               

IVETA GA·PAROVIâOVÁ

GUSTÁV ANTONI            

EVA ANTONIOVÁ

IRENA PODOBNÁ

ANNA VITÁLO·OVÁ

JARMILA BO·KOVÁ

SLAVOMÍR JEDLOVEC

ANDREA GREBEâIOVÁ

IVANA âAMBÁLOVÁ

PETER UHER

JANA âAMBÁLOVÁ

ING.JAROSLAV VOKOUN

ING.ªUBOMÍR POÓR

JANA BUâEKOVÁ

LENKA NAGYOVÁ

MILAN BUâEK               

JURAJ ORSÁGH

EDUARD ·AJDA

RENÁTA VÁRO·OVÁ

KATARÍNA NAVAROVÁ

MÁRIA NAGYOVÁ

ZUZANA SZALAIOVÁ

JANA NAGYOVÁ

HELENA âAMBÁLOVÁ

PAVOL HANÚSKA

MÁRIA PRIECELOVÁ

ªUBICA KUCHTOVÁ

PETER PRIECEL

BARBORA KUCHTOVÁ

ZUZANA KOVÁâOVÁ

PAVOL BRANICK¯

JÁN ANTAL
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DÀa 24. februára 2007 prijal starosta obce v obrad-
nej sieni darcov krvi, drÏiteºov zlatej, striebornej a
bronzovej plakety MUDr. Jánskeho. Z 11 pozvan˘ch
drÏiteºov plakiet sa zápisu zúãastnilo 10. 
Program pripravili ãlenky Zboru pre obãianske
záleÏitosti spolu s deÈmi zo Základnej umeleckej
‰koly v Bernolákove. O malé pohostenie sa postarali
ãlenky predsedníctva MS SâK v Bernolákove.

Zápisu sa zúãastnili drÏitelia:
zlat˘ch plakiet: pani Helena âambálová, pani Mária
Priecelová a pán Radovan Hanic,

strieborn˘ch plakiet: Ing. Kvetoslava âambálová,
pani Lenka OÏvaldová, pán Robert Hanic, pán Fran-
ti‰ek Kováã a pán Radoslav Reindl,
bronzov˘ch plakiet: sleãna Eva Tichá a pán Eduard
·ajda.

Touto cestou e‰te raz v‰etk˘m vyznamenan˘m dar-
com srdeãne blahoÏeláme, ìakujeme im za ich
humánny ãin a prajeme do ìal‰ích rokov Ïivota
hlavne veºa zdravia a spokojnosti v kruhu ich rodín.

M.N.

Slávnostn˘ zápis 
darcov krvi
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Zrejme ste sa aj vy stretli s ºuìmi, ktorí sú
vÏdy „r˘chlo hotoví“ s hodnotením in˘ch. âasto 
z nich hovorí neprajnosÈ a závisÈ. Takíto ºudia,
Ïiaº, nemajú hæbku... pripomínajú prázdne nádo-
by. âasto si ani neuvedomíme, ako sa snaÏia
ovplyvniÈ aj nás svojím negatívnym videním sveta.
Nie nadarmo sa hovorí: Z plnosti srdca hovoria
ústa. To, ão je v srdci, vychádza z úst... Ak˘ postoj
treba zaujaÈ voãi tak˘mto ºuìom? Zlo znásobuje
zlo a niã sa ním nedosiahne. Iste, na zlo sa treba 
v kaÏdom prípade pozrieÈ priamo a zaoberaÈ sa
ním, ale nesmieme dovoliÈ, aby nás premohlo.
Usilujme sa s láskou a humorom upozorniÈ ãlove-
ka na jeho chybu a nepridávaÈ sa k ‰íreniu fám. 
V Ïivote kaÏdého ãloveka je slovo veºmi dôleÏité.
Vie spôsobiÈ veºa dobrého, ale aj veºa zlého. V‰et-
ci vieme, ako ãasto pomôÏe dobré slovo ºuìom,
ktorí potrebujú povzbudenie ãi útechu. Ale i koºko
zla môÏe spôsobiÈ slovo, keì raní, krivdí ãi roztr-
pãí iného ãloveka. Mojím osvedãen˘m návodom
sú denne prosby rannej modlitby pápeÏa Jána
XXIII.: „Pane, nech nikto neodíde odo mÀa bez
toho, aby som mu nepovedal dobré slovo.“ 

ZvaÏujme
slová

Je potrebné dávaÈ si pozor na na‰u reã –
vypovedané slová a ich v˘znam v na‰om Ïivote.
VáÏení spoluobãania, v podstate reagujem na vy-
stupovanie a „slovné útoky“ niekoºk˘ch jednotliv-
cov, ktorí nepekn˘m spôsobom útoãia na starostu
na‰ej obce i poslancov poãas zasadnutí obecného
zastupiteºstva. Priznám sa vám, ãasto mi je z toho
smutno... Medzi slovami, ktoré vychádzajú 
z „podráÏden˘ch“ úst, sú väã‰inou také, ktoré kri-
tizujú ãasto domnelé nedostatky in˘ch ºudí. Ak sa
v‰ak nazdávame, Ïe sa ktosi dopustil zlého ãinu,
najprv si to dôkladne overme a aÏ potom ho-
vorme. Buìme uváÏliví pri v˘povediach o údaj-
n˘ch chybách ºudí v na‰om okolí. Iba tak môÏeme
zníÏiÈ poãet konfliktov zavinen˘ch bezdôvodn˘m
upodozrievaním in˘ch, a to aj vtedy, keì nám
viacerí tvrdia, Ïe ide o stopercentne zaruãené
informácie. 

Záverom vás chcem povzbudiÈ, aby sme
neprestávali byÈ dobrí ani vtedy, keì zbadáme, Ïe
iní zneuÏívajú na‰u dobrotu. Nestrácajme pokoj
po preÏit˘ch nepríjemnostiach, ale pomodlime sa
za t˘ch, od ktor˘ch sme zakúsili bolesÈ a zaÏelaj-
me im dobro...

BoÏena Jurãová
poslankyÀa obecného zastupiteºstva

Láska
Îivot má mnoho rozliãn˘ch prívlastkov. Jedn˘m z nich je

„Máj – mesiac lásky“.
V aforizmoch Pavla Kosorina sa nachádza takáto 

my‰lienka: 

„Potrebuje‰ jeden pevn˘ bod. 
A t˘m je láska.“ 

O ãarovnom slovíãku „láska“ v‰etci radi poãujeme, jeho
v˘znam na sebe radi pocítime. Mnoh˘m ch˘ba a viacerí ju
ochotne rozdávajú. âlovek skutoãne potrebuje niekoho maÈ
rád a potrebuje vedieÈ, Ïe aj jeho má niekto rád. Ako dokázaÈ
to, aby sme v sebe na‰li toºko lásky, Ïe by sme z nej mohli
rozdávaÈ aj in˘m, nám dáva radu Matka Tereza z Kalkaty. To,
Ïe sa oplatí nájsÈ si ãas na lásku, vystihujú tieto jej slová:

Nájdi si ãas na prem˘‰ºanie. Je to zdroj sily.
***

Nájdi si ãas na modlitbu. 
Je to najväã‰ia moc na svete.

***
Nájdi si ãas na smiech. Je to hudba du‰e.

***
Nájdi si ãas na hru. 

Je to tajomstvo veãnej mladosti.
***

Nájdi si ãas na lásku. 
Je to Bohom prepoÏiãaná v˘sada.

***
Nájdi si ãas na rozdávanie. 

DeÀ je krátky na to, aby si bol sebcom. 
***

Nájdi si ãas na ãítanie. Je to zdroj múdrosti.
***

Nájdi si ãas na láskavosÈ. Je to cesta k ‰Èastiu.
***

Nájdi si ãas na prácu. Je to cesta k úspechu.
***

Nájdi si ãas na skutky lásky k blíÏnemu. 
Je to kºúã do neba.

Pre túto svetoznámu Ïenu najväã‰ím zdrojom obnovy lásky
bola pomoc najbiednej‰ím... lebo láska nespoãíva iba 
v objatí, ale najmä v obeti. Prajem Vám v‰etk˘m, aby ste
denne pocítili lásku prostredníctvom láskavého ãloveka a
vzápätí na‰li v sebe dostatok síl na to, aby ste ju ako ‰tafetu
odovzdali ìal‰iemu aspoÀ v úprimnom úsmeve ãi prívetivom
pozdrave.

BoÏena Jurãová



14

Poďakovanie 
DÀa 9. 3. 2007 nás navÏdy opustil 

manÏel, otec, star˘ otec a prastar˘ otec 

p. Jozef Tureniã 
vo veku nedoÏit˘ch 81 rokov. 

Touto cestou ìakujeme MUDr. E. ·imkovej za príkladnú
starostlivosÈ, spevákom, v‰etk˘m príbuzn˘m a známym, ktorí sa
zúãastnili poslednej rozlúãky, a za kvetinové dary.

Smútiaca rodina Tureniãová

ROZLÚâKA

DÀa 9. marca 2007 sme sa na miestnom cintoríne rozlúãili
s na‰ím dlhoroãn˘m ãlenom, viacroãn˘m ãlenom predsed-
níctva MS SâK v Bernolákove a ãlenom zdravotnej druÏiny
SâK pánom Jozefom Tureniãom. 

Vyjadrujeme ºútosÈ nad stratou obetavého ãloveka a jeho
rodine aj touto cestou vyslovujeme úprimnú sústrasÈ.

Predsedníctvo MS SâK  v Bernolákove

Naši 

jubilanti

JANUÁR
Eva ·ticová 70

Stanislav Bánsky 70

Franti‰ek Srna 75

Ing. Ivan Kalnoviã 75

BoÏena Luãanská 80

Gabriela Viková 85

Vladimír Kochol 85

Mária ·eriová 85 

FEBRUÁR
PhDr. Milan Odran 70

Júlia Dulaiová 70 

Ing. Jozef Pele‰ 70

Mária Kocková 75

Otília Proke‰ová 75

Anna ·vardová 75

Helena Budinská 75

Libu‰a Miklo‰ová 75

Michsl ·áro 80

Gejza Tullner 80

Gejza ReÏÀák 80

Mária Kormanãíková 85 

MAREC
Ing. Stanislav Bánsky 70

Mariana Biskupiãová 70

RuÏena âaputová 75

Jozefína ëuricová 75

Felix Jendek 75

Mária Chovancová 80

Judita Hulíková 80

AlÏbeta Barusová 85

APRÍL
Teodor Múãka 70    

Pavlína ChrÈanová 70    

·tefánia Saturyová 70    

Viliam Múãka 75    

Anna Baìurová 75

·tefan Peko 75

Îofia Novotná 75

Gizela Maárová 80

Kamila Kelebercová 80

Etela Takáãová 85

Jozef Teleke‰ 85

Terézia Takáãová 85

Franti‰ek Duda 85

V·ETK¯M JUBILANTOM

SRDEâNE

BLAHOÎELÁME!

Prišli na svet
Sandra Slobodová
Alexander PoÏár
Filip Zrnãík
Aneta Navarová

Michaela Oraãková
Lea Ga‰parová
AlÏbeta Dora Szabó
Beata Kruteková

Lea Poszert-Schwarzová
Emma Brunel
Hugo âarsk˘                   

január - aprílSpoločenské rubrika

Svoje “áno” si povedali
Sandro Toma a Lenka Buãeková                               

Miklós Fekete a Adriana âajkoviãová
Marek Axamit a Katarína Haklová
·tefan Banda a Martina Kocáková
Tomá‰ Koporec a Silvia KrchÀavá
Andrej Slovák a Zuzana Kabe‰ová

Z in˘ch obcí

Ivan Straka a ªubomíra Snopková

MLADOMANÎELOM PRAJEME VEªA LÁSKY, ZDRAVIA, ·ËASTIA, SPOKOJNÉHO SPOLUNAÎÍVANIA.

Odišli na
večný

odpočinok
Ladislav Vitálo‰ 88   

Ján Hudák 87   

Helena Peterajová 86

Ján Heriban 86

·tefánia Luchavová 86

AlÏbeta Kováãová 85

Mária Palacková 85

Hedviga Marková 85

Jozef Hulík 83

Ervin Koník 82

Jozef Tureniã 80

·tefan Polgá 79 

·tefan Balogh 77      

ªudovít Takáã 75

Ondrej Boro‰ 74

Ernest Bo‰ko 71

Anna Doãolomanská 71

Franti‰ek Krajãoviã 69

Ján Záhorec 66

Gizela KurÀavová 50

ªubica Bo‰ková 44      

âESË ICH 
PAMIATKE!

VITAJTE MEDZI NAMI !



Ostrov 

PAG

stredisko 
MANDRE
Penzión 

VELEBIT

• ubytovanie v apartmánoch, priamo pri mori
• ubytovanie v 2,4,5,6,7,8 lôžkových apart-
mánoch celková kapacita 60 lôžok. 
• V každom apartmáne je plne vybavená miest-
nosť s TV, DVD a SAT – aj slov. programy. 
• Prostredie je pre klientov, ktorí dávajú prednosť
rodinnej a pokojnej atmosfére. 

Cena zájazdu mimo sezóny 3.690,-Sk/7n/os.

Cena v sezóne 4.590,-Sk/7n/os.

Stravovanie: individuálne v apartmáne alebo možnosť doob-
jednania polpenzie.
Doprava: individuálna alebo autobusová. 
Vzdialenosť z Bratislavy cca 600 km cez trajekt: 
Prizma-Žigljen, cca 700 km cez Pažský most zo smeru Posedar-
je (Zadar).
V cene nie je zahrnutá pobytová taxa 50,- Sk/noc/osoba nad 12 rokov, ces-
tovné poistenie v poisťovni Kooperatíva 40,- Sk/osoba/deň, študenti a deti do
15 rokov – 20 % zľava na poistení.
Kontakt: Orbita Travel, Vietnamská 41, 821 04 Bratislava

Erika Kordošová

0903 266 652, 

tel/fax:: 02/43426436

e-mail: agentura69@centrum.sk

Kordošová Jana, Hlavná 39, 900 27 Bernolákovo

tel: tel. 0905 573 630

e-mail: kordosovaorbita@zoznam.sk

http:// ckorbita.pooltransport.eu

Na oboch vydal Okresn˘ súd
príkaz na zatknutie.

Akékoºvek informácie
oznámte na známom 
telefónnom ãísle 158 
alebo 0961523155, 
v pracovné dni v dobe od
08,00 h do 15,00 h 
na telefónom ãísle
0961523390. 

Za prípadnú pomoc 
Vám ìakujeme.

Oznamy / Inzercia
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ªubo‰ KASTL, 27-roãn˘           Miroslav KASTL, 37-roãn˘    
bytom Bernolákovo bytom Bernolákovo

Polícia Ïiada obãanov 
o spoluprácu 
pri pátraní po
hºadan˘ch osobách:

SUPER PONUKA – 

DOVOLENKA 

v CHORVÁTSKU!!!!



Vzhºadom na technické problémy, ktoré sa môÏu vyskytnúÈ pri vydávaní a tlaãi

ãasopisu Bernolák, je moÏné, Ïe niektoré uverejnené ãlánky sú neaktuálne 

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

Redakãná rada Ïiada svojich prispievateºov, aby

príspevky odovzdali do dátumu uzávierky. V prípade

veºkého mnoÏstva materiálu si redakãná rada

vyhradzuje právo na skrátenie, prípadne presunutie

ãlánku do ìal‰ieho ãísla. Za pochopenie ìakujeme.

S
taãí zaãaÈ hºadaÈ a miesto jedného
nájdete aj tri.B˘vam v Bernolákove dva
roky, ale o na‰ej obci toho veºa neviem.

Chcela som sa dozvedieÈ a na‰la som.Viete,
Ïe Bernolákovo má skvelú webovú stránku 
s v˘born˘m  ovládaním a maximálnym kvan-
tom informácií? Dokonca dostala aj nejaké
ocenenia. Ak máte moÏnosÈ vyuÏiÈ internet,
stojí to za to, nájdete tam v‰etko moÏné. 
Aj veºmi dobre spracovanú históriu. A v ne-
poslednom rade aj cel˘ archív ãasopisu Ber-
nolák, v ktorom sa od prvého ãísla (apríl
1995) práve na úlohu priblíÏiÈ históriu na‰ej
obce podujala osoba múdra a skúsená, za
ktorou vÏdy bude ºúto v‰etk˘m, ão ju poznali,
pani uãiteºka Zdenka âaãaná. Niektoré veci
sú také dobré, Ïe sa nedajú vylep‰ovaÈ.  Taká
je aj jej séria ãlánkov o histórii na‰ej obce,
ktorú vám nanovo predkladáme.

âo vieme o Bernolákove
ZastaÀme  na chvíºu v tejto dne‰nej upo-

náhºanej dobe, v ktorej poznáme skoro cel˘
svet. Ale poznáme ten mal˘ kúsok ná‰ho
pekného Slovenska: na‰e Bernolákovo?

Ako to zaãalo:
Z historick˘ch materiálov sa dozvedáme o

prv˘ch archeologick˘ch nálezoch uÏ v
období neolitu (nov‰ej doby kamennej).
Neskor‰ie osídlenie je dokladované v star‰ej
dobre bronzovej. Dôkazom toho bolo pohre-
bisko (objavené v roku 1962), kde sa na‰li
veºmi vzácne nálezy: bronzová ihlica, sekera,
zlomky bronzového náhrdelníka, fragment
ãelenky, ãasti bronzov˘ch kruhov a náhrdel-
ník z perál vyroben˘ z kostí.

Oveºa viac dôkazov o osídlení pochádza
z obdobia 8. storoãia. V rokoch 1958-1959
na‰li na dune zvanej ·akoÀ slovansko-avarské
pohrebisko. Postupne bolo odkryt˘ch 84
rôznych hrobov, medzi ktor˘mi boli hroby
kostrové i popolnicové (Ïiarové). Zvlá‰t-
nosÈou slovansko-avarskej symbiózy sú hroby
so zvy‰kami kostry koÀa i jazdca. I keì nie-
ktoré boli vykradnuté, archeológovia tu na‰li
zvy‰ky v˘zbroje: ‰able, o‰tepy, strelky ‰ípov,

pozlátené ozdoby a v malom mnoÏstve
keramiku. Z dokumentovan˘ch v˘skumov
napríklad zistili, Ïe dominantn˘m druhom
mäsitej potravy u obyvateºov ná‰ho územia
bola ovca. Po tomto období nie sú jasné
dôkazy o tom, Ïe sídliská na území Ber-
nolákova boli trvalé.

Najstar‰ie písomné pramene spomínajú
rok 1209, ktor˘ sa stáva „prv˘m rokom“
dne‰ného Bernolákova. V tomto roku uhorsk˘
kráº Ondrej II. daroval správcovi pivníc
·ebe‰ovi (·ebastiánovi – synovi nitrianskeho
Ïupana Tomá‰a) obec i panstvo Svät˘ Jur (Jen-
gurg) spolu s ìal‰ími ‰tyrmi dedinami: Ceki
(Bernolákovo), Joan (Ivanka pri Dunaji),
Casteilan (Farná) a Ybrehart (Malinovo). ·ebe‰
sa t˘m stáva zakladateºom grófskeho rodu
grófov z Pezinka a Svätého Jura. Bernolákovo
vÏdy patrilo do panstva Svät˘ Jur.

V roku 1216 mala obec meno Cheki
(ãítalo sa âeki). Na vznik názvu obce sú dve
teórie. Prvá tvrdí, Ïe názov pochádza z osob-
ného mena. V listine praÏského biskupstva sa
spomína moÏnosÈ odvodenia od staro-
maìarského slovesa csek, csek-ih – znamena-
júce brodiÈ, brodiÈ sa. Z toho pomenovania
vzniklo maìarské Czeklész (neskôr Checlez,
Cheklez, âekl˘s, âeklis).  Z ìal‰ích historic-
k˘ch materiálov sa dozvedáme, Ïe pred 13.
storoãím boli na území dne‰ného Bernoláko-
va dve osady: âeki a LuÏnica. Slovo LuÏnica
je odvodené od slova log, luh – ão znamená
háj, lesík na baÏinatej pôde. A takéto je
územie pri âiernej Vode. V 13. storoãí túto
oblasÈ kolonizovali Nemci a ich ponemãen˘
v˘raz pouÏívali obyvatelia od roku 1313 –
Luensnicz (neskôr Losnych, Loznicz, Lansitz,
Lanschitz, Lanschutz). Obe osady neskôr
splynuli a názov spojenej obce sa poslovenãil
na âeklís.

Na kopci s názvom Várdomb sú pozostatky
ãeklískeho hradu, ktor˘ chránil územie od
juhu. Na vrcholci hradného vrchu je v súãas-
nosti ‰t˘lovo postavená (ako stredoveká hrad-
ná ba‰ta) vodárenská veÏa. âeklísky hrad bol

pravdepodobne postaven˘ po tatárskom
vpáde (1241) okolo roku 1290. No je pred-
poklad, Ïe stráÏna veÏa tu stála uÏ pred t˘mto
rokom. Z obecnej kroniky sa dozvedáme, Ïe
na zaãiatku 14. storoãia patril kráºovi
Karolovi Róbertovi. Ten ho v roku 1324
daroval cornesovi Abrahámovi Vere‰ovi.
Odvtedy je známy pod názvom Castrum
Chekles. 

Obec, ktorá mala svoj hrad, sa zväã‰a
spája s existenciou farnosti a kostola. Podºa
niektor˘ch prameÀov bol kostol pôvodne
románsky, no dokladovan˘ vo väã‰ine lite-
ratúry sa ãeklísky kostol spomína ako stavba
gotická. Je zo 14. storoãia a bol zasväten˘ sv.
·tefanovi – prvému uhorskému kráºovi. Jeho
patrocínium (zasvätenie sv. patrónovi) zostalo
nezmenené.

V roku 1390 sú nov˘mi majiteºmi
Apponyiovci. V roku 1458 hrad i obec patrili
Barbore Dengelengi – manÏelke ·ebastiána z
Rozhanoviec.  Zaãiatkom 16. storoãia mala
obec aj svoj obecn˘ úrad a peãaÈ. Táto ãasÈ
histórie má e‰te biele miesta, pretoÏe peãaÈ,
na ktorej bolo vyryté Czeklesz, mala v znaku
tri ºalie.  VzÈah medzi troma ºaliami a
nemeck˘m pomenovaním Drei Lilien Stadt
nie je nikde vysvetlen˘. V tomto období asi
vzniklo pomenovanie ãeklískeho hradu –
ªaliov˘ hrad.  V roku 1523 dostala obec prvú
v˘sadnú listinu, na mesteãko sa vyvinula aÏ v
17. storoãí. V roku 1553 patril hrad âeklís
Ondrejovi Báthorymu a pánom z Paj‰túna.

Keì 24. septembra 1663 dobyla turecká
armáda Nové Zámky, knieÏa Montecuccoli
(najvy‰‰í protitureck˘ dôstojník) sústredil
svoje sily pri âeklísi, aby chránil Bratislavu. 
V rokoch 1681-1683 Imrich Thököly, ako
hlavn˘ organizátor protihabsburského povsta-
nia zhromaÏdil pri âeklísi 5000 povstalcov,
ktor˘m velil ·tefan Petröczy. Cisárske vojsko
v‰ak povstalcov porazilo. Zaãiatkom 17.
storoãia za povstania Franti‰ka Rákoczyho II.
povstalci hrad aj osadu âeklís úplne zniãili. O
osude hradu uÏ viac nevieme, pretoÏe podºa
niektor˘ch bol spusto‰en˘ uÏ v 15. storoãí; ãi
bol obnoven˘ v 16. a 17. storoãí, nie sú
Ïiadne správy, lebo jeho majitelia sídlili v ·in-
tave a âeklís im slúÏil iba na stráÏne 
a hospodárske úãely.

(pokraãovanie v budúcom ãísle)
za R.R.: M. Terenová

Objavte poklad!


