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Milí čitatelia!
Dostávate do rúk 1. číslo ôsmeho ročníka Budmerických zvestí. Pripravovali sme ho k Vianociam,
no pre spracovanie významných podujatí v decembri sa
náš zámer nepodarilo splniť. Prvoradý je však obsah,
ktorý svedčí o vašich skutočne mimoriadnych aktivitách v každej oblasti života obce. Všetko sa odvíjalo od
práce starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva.
Okrem širokej škály drobných investičných akcií obec zabez pečovala a v spolupráci s občianskymi združeniami
sa podieľala na bohatej kultúrno-spoločenskej činnosti.
Bolo nám potešením redakčne spracovávať informácie o cieľavedomej výchove a vzdelávaní žiakov
v našej základnej škole i všestrannej príprave detí
v materskej škole už v predškolskom veku. Úctu si
zaslúžia dobrovoľní darcovia krvi, neúnavní členovia

Miestneho odboru Matice slovenskej, občianskych
združení Charitas Budmerice, Budmeričania deťom,
Centrum voľného času Budmerice, Kultúrne centrum
Budmerice, divadelní ochotníci, hasiči, športovci, seniori a všetci, ktorí obetujú svoje osobné voľno aj v prospech iných. Ak si pozriete minulé čísla našich obecných novín, uvidíte obraz života vás ako súčasníkov
určitej vývojovej etapy obce tak, ako si my dnes v novinách pripomíname mená a život predkov v dobách,
ktoré dávno odvial čas.
Do nastávajúceho roka 2019 vám želáme pevné
zdravie, šťastie, aby ste s nimi ruka v ruke naďalej
zlepšovali svoj život i okolie a vašimi aktivitami prispievali k rozvoju obce i kultúry v nej. V zmysle toho
štúrovského: „Menej troviť, viacej tvoriť!“
Redakcia Budmerických zvestí
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Zložením sľubu na 1. ustanovujúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Budmericiach 30. novembra 2018
sa ujali svojich funkcií poslanci: PaedDr. Marcel Olša, Mgr. Ján Sklenár, Mgr. Petra Haviarová, Roman Botťánek,
Ing. Zuzana Polakovičová, PhDr. Jozef Savkuliak, starosta obce, Ing. Jozef Nižňan, Bc. Dušan Somorovský,
Mgr. Zdenka Charbulová, Ján Fiľo.

Drahí spoluobčania,
v úvode by som vám rád poďakoval za dôveru, ktorú ste mi prejavili aj v týchto
voľbách. V nasledujúcom volebnom období sa budem snažiť ďalej napĺňať svoj volebný program, aby naša obec napredovala. Budovanie splaškovej kanalizácie a výkup
pozemkov na výstavbu kanalizácie pokladám za najdôležitejší bod programu môjho
nadchádzajúceho volebného obdobia, nevynímajúc však ani ostatné, ako pokračovanie
v rekonštrukcii a budovaní chodníkov, vybudovanie denného stacionára, obnova verejného osvetlenia, vybudovanie centrálnej zóny, podpora vzdelávacích, kultúrnych a športových aktivít v obci, modernizácia základnej a materskej školy a budovanie odpadového
hospodárstva.
Moja vďaka patrí aj našim poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí štyri
roky usilovne pracovali v komisiách, na pracovných zastupiteľstvách, kultúrnych podujatiach, sobášoch a iných obecných aktivitách. Bez ich podpory v zastupiteľstve by sa pracovalo veľmi ťažko. Verím, že i spolupráca
s novozvoleným obecným zastupiteľstvom prinesie v nadchádzajúcom
období ovocie a podnieti ďalší rozvoj obce. Rád by som sa poďakoval
za podporu v uplynulom období zamestnancom obecného úradu, funkcionárom a členom organizácií.
Milí Budmeričania, na záver mi dovoľte popriať vám v nastávajúcom roku 2019 pevné zdravie a veľa osobných úspechov. Pokúsme
sa žiť ako jedna veľká komunita, v ktorej vládne zdravý úsudok,
spolupatričnosť, ohľaduplnosť, ústretovosť a kde je každý jeden
z nás tímovým hráčom. Lebo len čestnosťou a férovou prácou
máme šancu zvládnuť aj ťažšie momenty, ktoré nás v budúcnosti
môžu stretnúť.
Jozef Savkuliak, starosta obce
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Obecné zastupiteľstvo
Voľby do orgánov samosprávy obcí, rok 2018

Výsledky volieb v obci
Budmerice
Volieb do Obecného zastupiteľstva v Budmericiach 11. novembra 2018 sa zúčastnilo 807 voličov z 1 964 zapísaných, čo znamená účasť 41,08 % (nižšia o 27 % ako v roku 2014).
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva z celkového počtu platných hlasov 795:
Por. č.
1.

Meno a priezvisko kandidáta

Počet odovzdaných
platných hlasov

Marcel Olša, PaedDr., nezávislý kandidát

593

2.

Dušan Somorovský, Bc., nezávislý kandidát

557

3.

Petra Haviarová, Mgr., nezávislý kandidát

501

4.

Zdenka Charbulová, Mgr., KDH

460

5.

Roman Botťánek, nezávislý kandidát

446

6.

Zuzana Polakovičová, Ing., nezávislý kandidát

417

7.

Ján Fiľo, nezávislý kandidát

384

8.

Jozef Nižňan, Ing., OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)

380

9.

Ján Sklenár, Mgr., nezávislý kandidát

354

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva
1.

Marian Gašparovič, nezávislý kandidát

292

2.

Dagmar Dugovičová, Ing., nezávislý kandidát

287

Počet platných hlasov z celkového počtu 763 pre kandidáta na funkciu starostu obce:
Por. č.
1.

Meno a priezvisko kandidáta
Jozef Savkuliak, PhDr., nezávislý kandidát

Počet odovzdaných
platných hlasov
763

Komisie obecného zastupiteľstva
Finančná komisia: predsedníčka: Mgr. Petra Haviarová, členovia: Ing. Erika Glodová, MVDr. Jaroslav Molnár,
Jolana Ochabová, Lívia Zelníková
Komisia výstavby a životného prostredia: predsedníčka: Ing. Zuzana Polakovičová, členovia: Bc. Dušan
Somorovský, Bohumil Karaba, Mgr. Ján Sklenár, PaedDr. Marcel Olša
Komisia školstva, kultúry a športu: predseda: PaedDr. Marcel Olša, členovia: Ján Fiľo, Mariana Jelemenská,
Jana Nemcová, Mgr. Ján Sklenár, Alena Kadlečíková,
Matej Haršány, Ing. Dagmar Dugovičová, Martin
Krajčovič, PaedDr. Mária Kubovičová
Sociálna komisia: predsedníčka: Mgr. Zdenka
Charbulová, členovia: Bc. Štefánia Rampachová,
Lenka Chovancová, Mgr. Mária Hlavatá, Alena Sasková,
Zdenka Oškerová, Marta McCauley
Názvoslovná komisia: predsedníčka: Ing. Blanka
Gbelská, členovia: Alena Kadlečíková, Ing. Zuzana
Polakovičová, Roman Botťánek, MVDr. Jaroslav Molnár
Komisie na ochranu verejného záujmu:
predseda: Roman Botťánek, členovia:
Ing. Jozef Nižňan, Mgr. Ján Sklenár
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Obecné zastupiteľstvo
O čom rokovali poslanci na šiestich zasadaniach obecného zastupiteľstva

Keď rok s rokom sa stretol
19. zasadnutie obecného
zastupiteľstva dňa 12. marca 2018
V programe tohto i ďalších zasadnutí poslanci riešili
prevody, predaje, prenájmy nehnuteľností z majetku obce
na fyzické a právnické osoby ako prípady hodné osobitného zreteľa s konkrétnym zdôvodnením. So zámerom
majetkového vysporiadania pozemkov pri bytových domoch a pod bytovkami ich obec odkúpila.
Pre potreby obecného úradu k prevozu stravy pre materskú školu a centrum sociálnych služieb bolo zakúpené osobné motorové vozidlo FIAT STILO Combi v sume
1 000 €.
Zmluva o prenájme častí priestorov kaštieľa od Ministerstva kultúry SR v nich umožnila v priebehu roka usporadúvať civilné sobáše.

20. zasadnutie obecného
zastupiteľstva dňa 26. apríla 2018

úradu, opravy školských budov so zateplením školskej
bytovky. Náročné práce sa vykonali pri realizácii projektu „Vybudovanie centrálnej zóny v obci Budmerice
– I. etapa“ v priestoroch Budmerického gazdovského
domu (Grelkin dom) vybudovaním troch altánkov, studne, inžinierskych sietí, dažďovej a splaškovej kanalizácie
i s inštaláciou historickej expozície poľnohospodárskeho
náradia. Aj ďalší projekt „Náučný chodník Budmerice“
pomôže s rozvíjaním cestovného ruchu piatimi náučnými
tabuľami a prístreškami na vybraných stanovištiach v našom katastrálnom území. Záverečný účet obce Budmerice za rok 2017 a celoročné hospodárenie za rok 2017
poslanci schválili bez výhrad.
Starosta informoval o poskytnutej dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na podporu rozvoja sociálnej oblasti. Účelovo viazané finančné prostriedky
v sume 23 000 € sa použijú na nákup deväťmiestneho
motorového vozidla s hydraulickou plošinou a kotviacim
systémom pre invalidný vozík. Ďalšie dotačné zdroje z ministerstva sa využijú k nákupu piatich elektricky polohovateľných postelí s hrazdou a antidekubitným matracom.

Poslanci schválili žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt podpory triedeného zberu odpadov
pre stavbu „Zberný dvor – stavebný odpad – I. etapa.“
Zberný dvor bude slúžiť na zhromažďovanie stavebného
odpadu a v rámci neho bude vyčlenená plocha pre zber
biologicky rozložiteľného odpadu. Pri celkových výdavkoch 427 081 € sa bude obec podieľať na spolufinancovaní z vlastných zdrojov sumou 21 354 €.
S poďakovaním obce ukončila poskytovanie zdravotnej starostlivosti detská lekárka MUDr. Blažena Moravčíková k 30. 4. 2018. Z dôvodu nedostatku detských lekárov
poslanci odsúhlasili ústretový krok pre získanie detského
lekára znížením prenájmu priestorov na 1 € ročne vrátane
energií.
Pre potreby údržby verejných priestranstiev obec zakúpila dve traktorové kosačky, žaciu kosu a zametaciu
metlu s nádobou na nečistoty v celkovej sume 13 448 €.

21. zasadnutie obecného
zastupiteľstva dňa 28. júna 2018
Hlavným bodom rokovania bol záverečný účet obce
Budmerice za rok 2017 a celoročné hospodárenie. Predseda finančnej komisie Ing. Dušan Tomašovič informoval
o desiatich investičných aktivitách v roku 2017. K najvýznamnejším patrila rekonštrukcia kultúrneho domu
a prestavba časti priestorov pre potreby presťahovaného
obecného úradu, oprava s rekonštrukciou starej budovy
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Aktivity a činnosti podľa § 3 zákona o dotáciách,
Nákup 5 ks elektricky polohovateľných postelí s hrazdou,
hrazdičkou a antidekubitným matracom, 1 ks stojanková sprcha
s ramienkom,
sa realizovali vďaka finančnej podpore
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
vo výške 3 130 EUR.
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Poslanci a prítomní občania dostali odpoveď k otázkam vývozu kontaminovanej zeminy na biodegradačnú
plochu spoločnosti DEKONTA Slovensko, spol. s r. o.,
ktorá sa nachádza v areáli skládky nebezpečného odpadu spoločnosti Istrochem Reality, a. s. Množstvo približne
22 000 m³ zeminy bude dekontaminované a použité ako
inertný zásyp na skládke.

22. zasadnutie obecného
zastupiteľstva dňa 11. augusta 2018
K uskutočneniu volieb do samosprávy obce pre volebné obdobie 2018 – 2022 zastupiteľstvo určilo 9 poslancov,
ktorí budú volení v jednom volebnom obvode utvorenom
pre celú obec a rozsah výkonu funkcie starostu obce na
plný pracovný úväzok.
Súčasne bolo prerokované navýšenie bežných a kapitálových príjmov a výdavkov s účelovým využitím na
transfery BSK k vybudovaniu centrálnej zóny – II. etapa
a transfer Ministerstva vnútra SR na rekonštrukciu a modernizáciu hasičskej zbrojnice.

23. zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 6. septembra 2018
Obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo udelenie Ceny
obce šiestim osobám, trom občianskym združeniam
a Poďakovania štyrom osobám.
Starosta informoval o zriadení prepravnej služby pre
občanov obce a obyvateľov z okolitých obcí. Službu budú
využívať nielen seniori, ale aj občania so zdravotným postihnutím a osoby, ktoré majú obmedzenú schopnosť pohybu. Obec prispeje k nákupu deväťmiestneho motorového vozidla sumou 22 000 €.

Aktivity a činnosti podľa § 3 zákona o dotáciách,
nákup 9-miestneho motorového vozidla s hydraulickou plošinou
a kotviacim systémom pre invalidný vozík,
sa realizovali vďaka finančnej podpore
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
vo výške 23 000 EUR.

V súčasnosti vznikajú problémy s nedostatočnou kapacitou čistiarne odpadových vôd. Starosta navrhuje vybudovanie ďalšej jamy v tejto lokalite pre rozšírenie kapacity s predbežnou cenou 80 000 €. Vzhľadom na zvýšenie
poplatkov za skládkovanie komunálneho odpadu bude
potrebné zlepšiť separáciu odpadových surovín.
V závere zasadnutia starosta v krátkosti zhodnotil prácu obecného zastupiteľstva v uplynulom volebnom období. Poďakoval za spoluprácu poslancom, hlavnej kontrolórke, zapisovateľke, vedeniu základnej školy s materskou
školou, zamestnancom obecného úradu, organizáciám,
spolkom, združeniam a občanom.

2. zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 14. decembra 2018

Projekt Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej zbrojnice
je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu SR z kapitoly
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
vo výške 30 000 EUR.
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Poslanci prerokovali a schválili Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 obce Budmerice o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy z rozpočtu obce na dieťa materskej školy, školského klubu detí, školského stravovacieho
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a na dieťa
súkromného Centra voľného času Budmerice v územnej
pôsobnosti obce Budmerice.
Ďalšie schválené VZN č. 2/2018 sa dotýka ekonomiky
odpadového hospodárstva. Dôvodom je nariadenie vlády
s účinnosťou zákona o poplatkoch za uloženie odpadov,
čím sa zvyšuje cena za skládkovanie odpadov v spoločnosti Skládka odpadov Dubová, s. r. o. za zmesový ko-
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munálny a objemový odpad. Súčasné poplatky od spoločnosti Istrochem Reality, a. s. už nebude dostávať obec,
ale pôjdu Environmentálnemu fondu. To všetko má vplyv
na zvýšenie výdavkov obce, ktoré prevyšujú príjmy. To má
odraz vo zvýšení poplatkov za komunálny odpad od 1. januára 2019 na 32 € ročne za osobu, za drobný stavebný
odpad z 5 € na 15 € za tonu. V priebehu januára dostanú
domácnosti informačný leták o triedení odpadov a v dru-

hom čísle Budmerických zvestí podrobnejší rozbor situácie v nakladaní s odpadom v našej obci.
Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet obce na rok
2019, poskytnutie dotácií na činnosť organizácií a zmeny
poplatkov za stočné. Poslanci zvolili členov komisií obecného zastupiteľstva. 
(mb)
Podrobný záznam z rokovaní obecného zastupiteľstva je na webovej stránke obce: www.budmerice.sk

Projekt Vybudovanie centrálnej zóny v obci Budmerice – etapa II.
bol zrealizovaný s finančnou podporou
Bratislavského samosprávneho kraja
vo výške 16 000 EUR.
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Vrátil sa do rodného kraja
predkov a našiel príbuzných
Nedávno prišiel na Obecný úrad v Budmericiach mladý muž hovoriaci po anglicky, ktorý sa predstavil pod
menom Chris Redman z Kanady, a požiadal o informácie o svojej slovenskej rodine. Ujala sa ho poslankyňa
obecného zastupiteľstva Mgr. Petra Haviarová, ktorá ho pozvala na prehliadku tunajšieho kaštieľa.
Ako tento takmer neuveriteľný príbeh hľadania príbuzných po desiatkach rokoch človekom spoza mora začal?
Chris prišiel na Slovensko v prvej polovici novembra ako
člen športového tímu Veľkej Británie na výnimočný šampionát – Majstrovstvá sveta v hokejbale, ktoré sa práve
konali v Bratislave. Keď zistil, že neďaleko sú Budmerice,
ako sa hovorí „na skok“, využil krátke voľno medzi zápasmi a vybral sa hľadať svojich príbuzných. Asi v roku 1932
od nich odišiel jeho dedko Jozef Popovič s bratom Františkom do Kanady. Pre spustenie pátrania po predkoch
a súčasníkoch požiadala Petra o pomoc Alenu Kadlečíkovú, aby v dostupných prameňoch vyhľadala informácie
o možných príbuzných, žijúcich v Budmericiach. Jednoduché to však nebolo, lebo táto rodina je rozvetvená a sú
v nej menovci.
Alena sa najprv obrátila na jednu vetvu rodiny, tá však
nebola tou hľadanou. Ako nájsť rýchle a správne riešenie?
Komu zavolať, keď je ich tak veľa a času veľmi málo? Napokon predsa našla tú pravú rodinu Jozefa Popoviča i to,
že voľakedy býval na čísle domu 49. Petra s Chrisom sa
o tom dozvedeli pri návšteve Budmerickej izbičky, rovnako aj to, že dedkova família patrí medzi najstaršie u nás.
Zakladajúcim členom tunajšieho dobrovoľného hasičského zboru bol v roku 1906 dedkov brat František Popovič
a pradedko Ján Popovič sa stal richtárom v Budmericiach
okolo roku 1940. Chris si s veľkým záujmom v Budmerickej izbičke prezeral vystavené akvarely – Staré Budmerice od pani Milady Marušincovej. Tie ho veľmi dojali, lebo
zobrazujú dobu, v ktorej žil jeho dedko s bratom. V stálej
expozícii spoznal, ako vtedy ľudia u nás bývali, aké krásne
výšivky a kroje si dokázali vytvoriť, akí boli zruční i dômyselní naši predkovia. Všetko bolo pre Chrisa nové, zaujímavé, nevídané. A pre nás zadosťučinenie aj uvedomenie
si, ako je dôležité mať takú expozíciu. Predsa raz vidieť je
lepšie, ako stokrát počuť.
Náš hosť však mal o pár hodín zápas v Bratislave, museli sme sa s ním rozlúčiť. Alena mu oznámila, že pri hľadaní jeho koreňov mu pomôžeme. Veru sa nenazdala, že
len pár hodín bude stačiť, aby slovo dodržala. Následne
sa spýtala pani Zitky Braunovej, či pozná tých, ktorých
hľadáme. Poznala, ale bolo to treba overiť. V tom pomohla
pani Mária Rašlíková, ktorá potvrdila, že sme našli správnu stopu. Budmerickí príbuzní po dedkovi Chrisovi odkázali, aby k nim prišiel. Petra hneď správu odoslala a on sa

1/2019 						

našťastie ozval. Celý športový tím sa s ním tešil z nájdenia
príbuzných. Radosť prežívala i jeho babička v Kanade.
Chris bol veľmi prekvapený, že sme tak skoro našli
jeho príbuzných. Do Budmeríc odkázal, že prísť nemôže, ale nájde si čas, ak niekto z rodiny príde za ním. Ako
to dopadlo? Petra priviezla do Bratislavy na stretnutie
s Chrisom dve jeho príbuzné z dedkovej rodiny, pani Máriu Polákovú, rodenú Popovičovú a Stanislavu Ružičkovú.
Vďaka skvelej angličtinárke Petre sa mohli spolu porozprávať. On sa dozvedel veľa nového o budmerickej rodine
a hlavne o dedkovi, o jeho bratovi Františkovi, ktorý bol
významným zubným lekárom v Kanade. Pred mnohými rokmi však spojenie s ním úplne stratili. Kanadská aj
budmerická rodina sú vďačné tým Budmeričanom, ktorí
rýchle, ochotne a nezištne pomohli, neostali ľahostajní,
čím umožnili ich historické stretnutie na radosť všetkých,
lebo rodina už zostane v kontakte. „Také niečo zažijeme možno raz v živote a bolo by chybou, nebyť pri tom.“
– povedala Petra.
Pre mladého muža bolo úžasné, keď sa mu po príchode na Slovensko, konkrétne do Budmeríc, dostalo
srdečného prijatia s nevšednou pomocou od neznámych
ľudí. Prostredníctvom nich sa v priebehu pár hodín stretol
s príbuznými a získal cenné informácie o dedkovi i jeho
bratovi. Popri tomto osobnom šťastí úspešne hral na Majstrovstvách sveta v hokejbale. Tento príbeh pokračuje
ďalej, ozvali sa nám ďalší príbuzní po Chrisovej prababke
z Budmeríc. Potešujúce je, že ho možno stretnete aj vy
na našom hokejbalovom turnaji v budúcom roku, kam ho
Peter Matejík pozval. Chris odkazuje: „Budmeričania, ďakujem vám, som šťastný.“ 
(ak)
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Jubilejná Cena Rudolfa Fabryho
Na vyhodnotení jej 10. ročníka pod záštitou ministerky kultúry Ľubice Laššákovej sme si pripomenuli aj zakladateľov tejto literárnej ceny pre mladých básnikov, poetky, autorov krátkych próz do 30 rokov, ktorí zatiaľ
nepublikovali knižne svoje diela. Napriek tomu, že je jednou z najmladších literárnych súťaží na Slovensku,
záujmom a kvalitou prináša oceneným veľmi dobré vstupné pozície do sveta literatúry.
Impulz k pravidelnému udeľovaniu tejto ceny vyšiel od
Spolku slovenských spisovateľov, ktorých na tomto podujatí zastupovali jeho čestný predseda Jaroslav Rezník, tajomník Štefan Cifra a šéfredaktor Dotykov Boris Brendza.
Pamätné diplomy si prevzali spoluzakladatelia Ceny Rudolfa Fabryho, za Národné osvetové centrum jeho bývalý
riaditeľ Ján Tazberík, bývalý generálny riaditeľ Literárneho
informačného centra Alexander Halvoník a za obec Budmerice bývalý starosta Miroslav Baxa. Z rúk Borisa Brendzu prevzal diplom Čestnú poctu súčasný starosta obce
Budmerice Jozef Savkuliak za dlhodobú podporu súťaže.
Do literárneho života uviedli symbolickým posypaním
nastrihaných slov dve nové knihy z Edície mladých slovenských autorov časopisu Dotyky, a to debutovú zbierku
poviedok Pavla Iča s názvom Podchod a debutovú zbierku básní Simony Dolníkovej Polychromatické jablko.
Porota súťaže udelila tri prémie: Cenu obce Budmerice
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získala Tamara Pribišová, Cenu Literárneho informačného
centra Mária Pažmová, Cenu Spolku slovenských spisovateľov Magdaléna Martišková. Laureátom Ceny Rudolfa
Fabryho s putovnou drevorezbou jeho portrétu sa v tomto
10. ročníku stal Adam Kollár.
Toto podujatie už tradične sprevádzal kultúrny program
s kvalitným predvedením úvodných skladieb speváckym
zborom Chorus Angelicus pod vedením Janky Neščákovej.
Báseň z tvorby R. Fabryho Na polnočnom mori zarecitovala žiačka Základnej školy v Budmericiach Ela Uhrovičová, dojemné hudobné skladby zneli od súrodencov Hanky
a Marcela Petrášovcov a hrou na fujaru doplnenú typickým
spevom si získal srdcia poslucháčov Roman Kuchta.
V závere starosta obce poďakoval spoluorganizátorom
súťaže za vytrvalosť v jej udržiavaní a spolupracovníkom
OcÚ Budmerice za kvalitnú prípravu tohto úspešného
podujatia. 
(mb, foto mb, ek)
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Zhmotnená pamiatka
Naplnili sa viacročné túžby zriadiť pamätnú izbu pre nášho rodáka, slovenského avantgardného básnika, prozaika, publicistu a surrealistického kolážistu Rudolfa Fabryho.
V spolupráci medzi Spolkom slovenských spisovateľov a občianskym združením Kultúrne centrum Budmerice i za
významnej organizačno-technickej spolupráce s Obecným úradom v Budmericiach sa podarilo objekt prvého okála
v kaštieľskom parku krásne zrenovovať
pre účely kultúrno-spoločenských aktivít.
Slávnostnú pásku pamätnej izby prestrihli
podpredseda SSS P. Dinka, čestný predseda SSS J. Rezník a starosta Budmeríc J. Savkuliak za prítomnosti tajomníka
SSS Š. Cifru. Na prízemí je expozícia dokumentov zo života R. Fabryho získaných
z Literárneho archívu Slovenskej národnej
knižnice v Martine a Spolku slovenských
spisovateľov. Fotografie, faksimile rukopisných textov s vlastnoručne napísaným životopisom, frontispice od Vincenta
Hložníka, koláže a prvé vydania jeho kníh
zaujmú návštevníkov.
Vďaka prítomnosti pani prof. PhDr. Silvie
Mihálikovej, Phd. s manželom Ladislavom,
netere básnikovej matky, rozšírime zbierku
o originálny písací stroj R. Fabryho a o ďalšie vzácne artefakty. Na 1. poschodí sa nachádza Knižnica SSS, do ktorej pribúdajú
knihy z edícií SSS, mladých slovenských
autorov časopisu Dotyky, v ktorej časom
nebudú chýbať ani nové knižné vydania
a časopisy Literárny týždenník a Dotyky.
(mb, foto mb, ek)
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Stále živá krása
budmerických krojov
Možno ich vidieť v Budmerickej izbičke na výstave Budmerický kroj, jeho súčasti a krojované bábiky. Novú
expozíciu v predvianočnom období pripravili členovia Miestneho odboru Matice slovenskej v Budmericiach.

Veľmi názorne v origináloch i na
dobových fotografiách je tam zdokumentovaný vývoj nášho tradičného
ľudového odevu i to, akí vynaliezaví
boli tvorcovia pri jeho zhotovovaní.
V minulosti si pripravovali aj tkaninu na kroj. Doteraz sa časť chotára
nazýva Konopná cesta. To preto, že
u nás ľudia pestovali konope, ktoré v dávnych dobách najprv močili
v močidlách (v časti Nového potoka),
zaťažené kameňmi na terajšej Holčekovej ulici oproti „Holešovmu mlynu“.
Potom ich lámali na trliciach a česali
na „hachlách“ (nástrojoch s ostňami),
aby tak získali jemné vlákna. Z nich
následne spriadali nite na kolovrátkoch a utkali plátno, ktoré použili na
ušitie „rubášov, košél, gací“ (rubášov,
košieľ, nohavíc), ale i na obrusy, posteľné plachty a pod.

Oprášme si budmerické
nárečie i názvoslovie
U nás tiež chodili ženy a dievčatá na priadky, ale aj mládenci, „lebo
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bolo treba difčencom pazdzerí z fertušék strásat“. Dnes by sme povedali: „Lebo bolo treba dievčatám
zo zásteriek pazderie (drobné časti
vlákien) striasať.“ Odev z konope tu
nosili v robotný deň. Na sviatky mali
iný kroj, bohato zdobený, vyšívaný
pre ženy, dievčatá, deti, mládencov
aj mužov. Rukávce a rukávy košieľ
najprv krásne povyšívali a potom olemovali paličkovanou čipkou, ktorú tu
vraj v dávnych časoch robili aj muži.
Výšivky na kroj si ženy a dievčatá vyšívali samé podľa nakreslených ornamentov od „vypisuvačék“ (žien, ktoré
kreslili ornamenty na plátno). Klenotom budmerickej výšivky sú „gatre“
(malé čipky vytvorené ihlou a veľmi
tenkou niťou).

obšívali kovovými niťami alebo bavlnkami). „Karta“ bola „k rukávcom“
prišitá a pred praním ju z nich vždy
odstránili. Na „rukávce“ (blúzku so
širokými rukávmi) išiel „lajblík, krézel a mašla“ (vesta, golier a mašľa).
Vesta ku kroju nazvaná „lajblík“ bola
vpredu zdobená súbežne so zošívanou časťou a zapínala sa na kovové
spínadlá alebo na ručne robené gombíky. Pod sukňou, nariasenou v úzkom páse vzadu, mali „škrobnicu“
(naškrobenú spodničku). Na sukňu si
opásali „ošvingluvanú čírnu zásceru“
(čiernu zásteru s vyšitými a vystrihnutými oblúčkovými okrajmi) dookola pestro vyšívanú, vzadu otvorenú,
aby bolo vidno skladanú časť sukne.

Ženský kroj bol odev
veľmi zložitý
Ženy aj dievčatá z bohatých rodín si mohli dovoliť výšivku zlatou aj
striebornou niťou, ktorá bola veľmi
drahá, preto ňou vyšívali len z líca
a z rubu boli biele nite na „obojkoch
na krézloch, taclách, kartách, mašlách i polkách“. Vysvetlíme tieto staré
názvoslovné pomenovania: „Obojek
s krézlom“ (k vyšívanému rovnému
golieru prišitá široká čipka, ktorá
tvorila okrúhly čipkovaný golier). Naň
sa pripínala pod krkom mašľa vyšívaná zlatom, striebrom či korálikmi
a neskôr zdobená aj flitrami. „Tacle“
sú dolné okraje rukávcov, tvoria ich
pruhy bieleho plátna, ku ktorým prišívali široké čipky, najmä „na tilangri
vyšívané čipky s gatrama“. Na vonkajších bokoch rukávcov mali „karty“ (obdĺžnikové výšivky na širokých
rukávcoch s vysekanými ornamentami z papierovej lepenky, ktoré husto

V minulosti na zásteru pripínali širokú stuhu tak, aby vpredu jej konce súbežne viseli, neskôr ju viazali.
Obúvali si čižmy s tvrdou sárou, alebo „polovičné bóty“ (poltopánky na
podpätku). Vlasy mali učesané „na
cestičku“, splietali si ich „do ocáska“
(do vrkoča), ktorý si obtočili viackrát
okolo hlavy, a na konci zviazali vlasy
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šnúrkou. Čepce nosili vydaté ženy.
Vo sviatok mali tylové čepce vyšité
bielym na bielom s „gatrami“ (pavúčikovou čipkou, vytvorenou ihlou
a niťou), ku ktorým si vzadu pripínali
mašle s dlhými vyšívanými alebo korálikmi zdobenými stužkami, siahajúcimi takmer do polovice chrbta. To
neskôr nahradili nádherne vyšívané
biele ručníky zdobené jemnou „vláčikovou“ čipkou. Najkrajšie ich vraj vyšívala pani Varádiová. Nevesty nosili
na hlave kvetinkovú partu zdobenú
„trasidélkami“ (korálikmi na striebornej strunke, ktorá bola pripevnená
o malú podložku z lepenky) a medzi
to zapletali biele kvietky, rozmarín,
asparágus či myrtu. Túto pracne vytvorenú partu vystriedala venčeková
biela parta z drobných bielych kvetov
s vyvýšenou časťou v strede, nad
čelom nevesty. Keď nevesta pohýbala hlavou, „trasidélka“ sa rozkmitali. Okrem toho ju zdobila krásna, na
tyle vyšívaná „polka“ (dlhý pás výšivky, ktorý mali prehodený okolo pásu
a rúk, siahajúci až po dolné okraje
sukne). Bohatšie ženy nosili v zime ku
kroju biely kožuch s pestrou výšivkou
a koženými ozdobami. Chodili im ho
šiť do dediny „blanári“ (kožušníci).
V chladnom období si ženy pokrývali
hrudník teplými vlniakmi. Staršie ženy
mali tmavý, zväčša čierny kroj s bielym „krézlom“ na bielych „rukávcoch“
a vo sviatkoch aj s bielymi vyšívanými
šatkami. V lete nosili konopné rubáše
s nariasenou sukňou vzadu a s mimoriadne náročnou výšivkou bielou
niťou „pres zber“ (cez zber), ktorou
spevňovali vrch sukne. Na rubáš si
obliekali pod prsia siahajúce „rukávce“ s prišitými „taclami“ a opásali sa
čiernu zásteru. Okolo prvej svetovej
vojny začal kroj upadať, vyšívané
časti nahrádzali manufaktúrne vyrábanými stužkami, prámikmi a šujtášmi. Rukávce nahradili „jupky“ a blúzky, no sukne a zástery ostali tvarovo
nezmenené. Takýto ľudový odev sa
nazýva polkroj. Posledné ženy, ktoré
ho v Budmericiach nosili, boli Mária
Šimončičová, Amália Gašparovičová a Ludviga Neščáková. Posledný-

mi krojárkami boli Katarína Císarová
a Rozina Doubravová. Vysokú úroveň
vyšívania v Budmericiach pozitívne
ovplyvnila Výšivkárska škola Spolku
Izabella, ktorá vznikla v roku 1895
pod vedením Karoly Bartholdovej.

Detský kroj menej
náročný
Malé dievčatká nosili začiatkom
20. storočia na sviatok biele party, biely kroj s farebnými „lajblíkmi“.
V 30. rokoch minulého storočia už
mali pestro vyšívané kroje s čiernymi zásterami. Hrávali sa s bábikami,
preto na výstave nechýbajú ani tie.
Dievčatám mamy zapletali vlasy do
„ocáskóf“ (vrkôčikov). Cez čelo im
dali vyšívanú alebo korálikmi zdobenú stužku, na ktorú si pripli mašľu
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kratšiu, ako nosili vydaté ženy. Staršie dievčatá nosili aj dlhú červenú
stuhu, z ktorej si vytvorili čepiec.
Všetkým deťom, chlapcom aj dievčatám do 4 rokov, obliekali „dievčenské
šaty“. Chlapčenský kroj sa zhodoval
s mužským krojom. V lete deti chodili
bosé, alebo mali „pantofle“ (dreváky),
v zime čižmy, kapčeky, neskôr „bóty“
(topánky).

Mužský kroj
– základom sú „gace,
košela a pruclek“
Muži mali zdobené „prucleky“
(vesty), na ktorých nechýbalo množstvo krásnych gombíkov vpredu po
okraji z oboch strán a najmä v strede
chrbta, kde boli prišité do tvaru trojuholníka, ktorým sa zavŕšili dva rady
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gombíkov. Na rozdiel od lajblíkov sa
tieto súčasti kroja zapínali výnimočne a z prednej strany boli rôznych
tvarov. Rukávy sviatočnej košele
zdobila hustá výšivka „splna a hrachovinka“ v čiernych farbách striedaná žltými, oranžovými či červenými pásmi, zakončená trojprstovým
paličkovaným lemom v rovnakých
farbách. Neskôr nosili aj biele košele s obojkom, ktoré sa zaväzovali na
dve mašle s výšivkou na hrudi pod
krkom. Rovný golier okolo krku nazývaný „obojok“ bol najčastejšie vyšitý
zlatom či striebrom, alebo ostal bez
výšivky. Pod ním si vyšívanú mašľu
pripínali na „pruclek“. K tomu nosili
úzke „čírne gace“ (čierne nohavice)
s čiernymi „šujtášovými“ (strojom
vyrobenými šnúrkami) ornamentmi okolo bočných vreciek ako aj na
zadnej strane nohavíc. Vpredu na
nohaviciach mali prevlečený zložený

biely ručníček. Parádne čierne čižmy
s tvrdými sárami si obúvali ku kroju.
Na hlave nosili vyšší klobúk s malou
strieškou s tromi pštrosími perami
(hovorilo sa im „zelárové péra“), ktoré boli uviazané v pierku s kvietkami
a mašľami siahajúcimi po ramená.
Regrúti „odvedení“ za vojakov
(schopní ísť na vojenčinu) nosili za
klobúkom veľa stužiek po pás alebo
až po zem. Ženích mal na „prucleku“ pripnuté pierko z bielych kvetiniek. Mužov pred chladom v zime
chránili hnedé kožuchy „madovce“.
Chudobnejší si vtedy obliekali „kacabajky“ (futrované kabátiky) a na
ne haleny z bieleho súkna, neskôr aj
kabáty („kepene“). Na hlavách nosili vysoké baranice. Obúvali si čižmy
alebo kapce. V lete nosili cez pracovné dni konopné košele aj konopné
„gace“ (nohavice) alebo biele košele
a konopné „gace“. Pri robote mávali

opásané čierne, dlhé zástery. V lete
chodili bosí, alebo si na nohy navliekli
„pantofle“ (letná obuv s voľnou pätou), bohatší čižmy a neskôr „bóty“
(topánky). Muži veľmi skoro vymenili
kroj za civilné oblečenie.
Nedávno prišla do Budmerickej
izbičky Anička – mladá študentka
módneho dizajnu v Amerike, s koreňmi v Trnave a Budmericiach
preto, aby sa vo svojej tvorbe inšpirovala naším slovenským krojom,
budmerický nevynímajúc. A čo my,
domáci? Vnímame kroj ako inšpiráciu či doklad dávnej minulosti, alebo sú pre nás bezcenné? Ak chcete
poznať viac, príďte si pozrieť výstavu Budmerické kroje, ich súčasti
a krojované bábiky. O termínoch
otvorenia výstavy pre verejnosť budeme informovať priebežne v miestnom rozhlase a na webovej stránke
obce Budmerice.
(ak)

Vianočné dobroty
z Budmerickej izbičky
Predvianočné tvorivé stretnutia v našej izbičke mali zaužívaný scenár. Prítomní si najprv prezreli staré predmety, medzi nimi starodávnu formu na pečenie oblátok, aj výrobky vyrobené zo starých materiálov.

Aby takto získané inšpirácie pretavili do tvorby z rôznych kombinácií materiálov, z nových, moderných
surovín. Aj v oblasti gastronómie.
Po umytí rúk napríklad robili koláčiky v tvare šišky. Cesto, ktoré pozostávalo z postrúhaných medovníkov,
masla, kakaa, cukru, vanilky, premie-
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sili a natlačili do cukrom vysypanej
formičky na úliky. Vytvorený ihlan položili na tanierik a od vrcholu naň postupne dookola napichovali kakaové
lupienky, ktoré jedávajú s mliekom na
raňajky. No a jedlé šišky boli na svete.
So svetlom sa spájajú vianočné
sviatky od nepamäti, patrili k nim aj
svietniky. Na ich zhotovenie potrebovali sklenený pohár, disperzné lepidlo,
kuchynskú soľ, štetec. Ním namaľovali na pohár snehové vločky, domčeky a podobne. Následne na maľbu
nasypali soľ, ktorá ostala na lepidle.
Do vnútra vložili kahanček a po jeho
zapálení bol svietnik hotový.

Nezvyčajne pôsobili svietniky zo
skla, ktoré boli zafarbené zvyškami
lakov na nechty. Tie naliali do misky
s vodou, a keď do nej ponorili pohár,
na jeho stenách sa zachytil lak rôznych farieb. Po vysušení bol svietnik
použiteľný. Všetci išli domov spokojní,
nesúc si vytvorené koláčiky a svietniky. Jedna z mamičiek, odchádzajúca
so svojou rodinou domov, skonštatovala: „Do Budmerickej izbičky chodíme radi, najmä pred Vianocami. Má
to tuná osobitnú atmosféru.“ 
(ak)

Starodávna forma na pečenie oblátok
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Čo spája Budmeričanov
a Francúzov
Počas hospodárskej krízy v tridsiatych rokoch 20. storočia odišlo veľa Budmeričanov za prácou do USA,
Kanady aj do rôznych oblastí Francúzska. Po čiastočnom zlepšení sociálnej situácie na Slovensku sa väčšina z nich vrátila domov, niektorí tam ostali natrvalo. Druhá vlna odchodov za pracovnými príležitosťami
prišla po roku 1990.
Vo Francúzsku pracovali naše dievčatá ako guvernantky, opatrovateľky detí v rodinách, čašníčky, muži ako kuchári, alebo zberali ovocie a zeleninu. Jedna budmerická
rodina sa len nedávno vrátila z Francúzska, kde žila dlhší
čas, lebo otec rodiny pracoval na našom veľvyslanectve.
Jeho manželka už ako žiačka získala základné znalosti
francúzskeho jazyka v budmerickej základnej škole od
pani učiteľky Ľudmily Krasňanskej.
Okrem pracovných príležitostí nás však spájali aj kultúrne vzťahy. Jednou z manželiek grófa Pavla Pálfiho bola
francúzska spisovateľka Louise de Vilmorin, ktorá tu napísala knihu Posteľ s baldachýnom. Okrem toho v budmerickom kaštieli nocoval francúzsky herec Gérard Philipe,
ktorého u nás poznáme ako Fanfána Tulipána z rovnomenného filmu.
Koncom roku 2018 navštívila tunajší kaštieľ a expozíciu
etnografického múzea v Budmerickej izbičke významná
francúzska poetka Jeanine Baude, neskôr i skupina francúzskych vydavateľov. V tom istom období, v Deň otvorených ateliérov, prišla do ateliéru Aleny Kadlečíkovej francúzska prekladateľka, spoluautorka učebnice francúzštiny pre našich maturantov Magali Boursier.
Naši priatelia z Francúzska, pracujúci a žijúci na Slovensku, už ôsmy rok navštívili Budmerickú izbičku, aby
spoznali ďalšie slovenské tradície a veľkonočné zvyky,
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ochutnali slovenské jedlá, ale tiež niečo pekné vytvorili.
Dobre sa tam cítili, preto na Kvetnú nedeľu niektorí z nich
doviedli do veľkonočnej tvorivej dielne aj svoje rodiny. Nesklamali sa. Na záver si domáci aj hostia spokojne niesli
domov vlastnoručne vytvorené kvetinky v malých črepníkoch, ozdobené medovníčky i kraslice. Za jedným veľkým
stolom spoločne zažili porozumenie v spolupráci i priateľstve. A to si vzájomne veľmi vážime a rozvíjame. 
(ak)
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Víno i budmerické koláče chutili
Teraz to bolo z príležitosti 19. ročníka Dní otvorených pivníc 23. – 24. novembra 2018 na Malokarpatskej vínnej
ceste. V tom čase mali aj vinári na Ul. J. Rášu otvorené tri pivnice: Spolok vinárov a fajnkoštérov Budmerice
(Albín Krajčovič, Ing. Štefan Čambal, Anton Krajčovič, Štefan Jarábek), MM VINO – Milan Moravčík, Vinárstvo
rodiny Lukačovičovej.
Podobne ako v minulých rokoch ani teraz nechýbali
v Budmerickej izbičke „Koláče priamo z pece“ od osvedčených odborníčok na tieto dobroty. Kto by si nechcel pochutiť na sladkých a slaných dobrotách? Do Budmerickej
izbičky sa z tohto dôvodu vybralo veľa návštevníkov. Ponuka nesklamala, opäť bola pestrá a najmä výhodne situovaná na jednej ulici spolu s pivnicami. Stačilo prejsť pár
sto krokov. Vyše 65 druhov koláčikov pripravených podľa
starodávnych receptov našich mám a babičiek veľmi chutilo hosťom zo Slovenska, Česka, Rumunska, Holandska,
Írska aj ďalekého Japonska. Okrem toho si so záujmom
prezreli národopisnú expozíciu, výstavu krásnych obrazov
a fotografií. 
(ak)

Európska a japonská hudba v Budmericiach

Taký koncert tu ešte nebol
V komornom prostredí výstavnej siene Budmerickej izbičky sa poschádzali milovníci dobrej hudby, aby si
vypočuli netradičný koncert európskej a japonskej hudby. Jej interpretmi boli multiinštrumentalisti Ondřej
Landa, český pesničkár, skladateľ zaoberajúci sa hrou na klavír, akordeón, fujaru, píšťalky, hráč na tradičné
japonské hudobné nástroje a Fumihico Natsuaki – umeleckým menom Hico je japonský profesionálny
hudobník (klavirista), skladateľ, experimentátor, expert na tradičné japonské hudobné nástroje, hráč na melodion s technikou cirkulačného dýchania a hrou na ňom ľavou rukou z opačnej strany klaviatúry. Hico je známy
z pôsobenia na japonskej, európskej i svetovej jazzovej scéne, ale aj z oblasti folku, popu.
Počas vystúpenia zahrali na 21 druhoch hudobných
nástrojoch, k čomu treba prirátať ešte Ondřejov spev.
Hrali, spievali a rozprávali tak zaujímavo, že sa nikto ani
nenazdal, ako preleteli dve hodiny. Bol to veľmi zaujímavý
koncert, lebo také široké spektrum výborne a netradične použitých hudobných nástrojov nikto z nás nepočul
ani nevidel. Odznela vlastná tvorba aj improvizácie oboch
muzikantov, raz skladby clivé, meditatívne, ale tiež rezké
a plné životnej energie. Spokojní diváci si vyžiadali prídavky, ktoré Ondřej s Hicom s radosťou zahrali. Ešte však
neviete, ako sa dostali do Budmeríc. Zoznámili sa na tanečnom festivale v strednom Honšú, kde Ondřej hral na
píšťalke – koncovke, ktorú vyrobil Roman Kuchta z Budmeríc. Tá upútala Hica tak, že hneď išiel za Ondřejom.
Odvtedy spolu koncertujú a navštevujú Romana. Vďaka
tomu vystupovali v Budmericiach viackrát a spoznali tu
veľa nových priateľov. 
(ak)
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Odbila dvanásta hodzina...
V zime bývalo veľa snehu, ale aj v taký nečas hlásnik v dlhom kabáte (kepeni) či halene, s lampášom v ruke, vyzbrojený halapartňou
musel ísť do tmavých ulíc. Halapartňa bola sečno-bodná zbraň
na dlhej rukoväti pochádzajúca zo 14. – 15. storočia. Ako zbraň
ju hlásnik nikdy nepoužil. Pred hlásením najprv zatrúbil na trúbe
z kravského rohu a ohlasoval čas každú hodinu.
Napríklad:
„Odbila dvanásta hodzina, chvál každí Duch Hospodina
a Ježiša jeho Syna.
Nech nás chráni ve dne, v noci, opatruje od zléj moci!
Opatrujte svetlo, ohen, aby nebol ludom škoden.”
Okrem toho mal povinnosť strážiť obec, najmä pred ohňom, veď
slamené strechy príbytkov hrozili požiarmi. Hlásnik túto službu nevykonával sám, ale postupne sa k nemu každú noc pridali jeden, dvaja obyvatelia z domu na rade v strážení, ako nazývali „dom dze je halapartna“.
Tak sa vystriedali dedinčania z každého domu v obci. Z neho museli hlásnikovi poskytnúť teplý čaj, niečo pod zub, v zime i na zahriatie.
Toto som zaznamenala zo zážitkov pani Irmy Sokolovičovej. Posledným
budmerickým hlásnikom bol Jozef Gašparovič narodený v roku 1880,
ktorý zomrel ako 95-ročný (pozri fotografiu). 
(ak)

Z minulosti do súčasnosti
Zvonička stála pred kostolom už v 18. storočí, prvý záznam pochádza z roku 1781. Jej históriu počas slávnosti
obnovy priblížila predsedníčka Miestneho odboru Matice slovenskej Alena Kadlečíková. Súčasnú zvoničku dali
postaviť v roku 2002 budmerickí matičiari za spolufinancovania obce Budmerice, Malokarpatskej komunitnej nadácie Revia a občanov Budmeríc. Zub času ju však poškodil a potrebovala obnovu. A tak tesársky majster Jozef
Rášo jej dal novú krásu, pričom finančné náklady rekonštrukcie uhradila obec Budmerice. Vynovenú zvoničku
posvätil pán farár JCLic. JUDr. Mgr. Branislav Trubač a v závere slávnostného stretnutia pohostili prítomných matičiarky domácimi koláčikmi. 
(ak)

Obnovená zvonička a pred ňou časť organizátoriek slávnosti z MO MS s deťmi a tesárskym majstrom Jozefom
Rášom, ktorý zvoničku rekonštruoval.
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SÚŤAŽ VO VARENÍ
FAZUĽOVEJ POLIEVK Y

BUDMERICKÁ

FAZUĽOVICA

Budmerická fazuľovica 2018
v znamení súťaživého ducha
Aj v roku 2018 pripravili spoluorganizátori obec Budmerice, Malokarpatské osvetové stredisko v Modre a OZ
Kultúrne centrum Budmerice kultúrno-spoločenské podujatie, ktoré si za minulé roky vyslúžilo prívlastok tradičné. Budmerická fazuľovica je už neodmysliteľnou gastronomickou súťažou, ktorá oslovuje každým rokom
čoraz viac návštevníkov všetkých vekových kategórií. Nebolo tomu inak ani druhú májovú sobotu a zmerať sily
v miešaní a varení fazuľovej polievky si prišli tímy z okolia, ale i nadšenci z východného Slovenska RUSNÁCI,
z Dolnej Krupej KRUPANÉ, z moravskej vinárskej obce Kobylí tím HO-KO-HE-JA a iní.
Podujatie v krásnom prostredí parku Budmerického kaštieľa otvorili Mažoretky Sašetky
z Hlohovca, ktoré svojou zostavou a originálnymi pestrými kostýmami rozpumpovali atmosféru
do vysokých otáčok. Zahanbiť sa nedali ani deti
z MŠ Budmerice z folklórneho súboru Lindavienka. Sprievodný program ponúkal na výber
veľkým i malým atrakcie ako výstavu veteránov
RETRO AUTO-MOTO-VELO, ukážky hasičskej
techniky DHZ Budmerice, jazdu na poníkoch
a na koči ťahanom koňmi, jazdu na minitanku,
kreatívne workshopy pre deti, maľovanie na tvár,
kolotoče...
Stánky s predajom rôznych remeselníckych
výrobkov, gastro stánky, prezentácia a predaj vín
miestnych a regionálnych vinárov, burza starožit-
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ností i predaj potravín z dvora podčiarkovali kolorit celého
podujatia.
Finále súťaže spevákov – amatérov populárnej piesne Malokarpatský slávik sa stalo už neodmysliteľnou súčasťou tejto celodennej akcie, ktoré pod taktovkou Malokarpatského osvetového strediska v Modre opäť nesklamalo, a divákom ponúklo hudobný umelecký i emočný zážitok.
A ako si podelili ceny súťažiace tímy? Na prvom mieste sa umiestnil tím BÁBANY z obce Báb, 2. miesto obsadili ŠKÔLKARKY z miestnej MŠ Budmerice a tretie

					

miesto si vybojoval FAMILY TEAM z Budmeríc. Anketový
„Hlas ľudu“ tento rok pasoval tím ŠKÔLKARKY za jednoznačného víťaza.
Úsmev, nadšenie a dobrú náladu prišla vykúzliť kapela Kollárovci, ktorá sa živou hudbou, temperamentným
spevom a humorným slovom postarala o nezabudnuteľnú
atmosféru.
Už teraz sa môžete tešiť na budúci 7. ročník, ktorý sa
uskutoční 11. mája 2019 opäť v areáli parku kaštieľa
v Budmericiach. 
(ph, foto ek)
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Malokarpatský slávik

Malokarpatský slávik 2018
Vyvrcholenie tejto vynikajúcej a podnetnej súťaže pre začínajúcich i skúsenejších spevákov sa konalo opäť
v Budmericiach. V príjemnom prostredí parku pod pálfiovským kaštieľom prežili interpreti i diváci pekné popoludnie.
Z pohľadu kvality interpretov možno tento ročník
hodnotiť ako najlepší v porovnaní s poslednými ročníkmi. Medzi spevákmi v jednotlivých kategóriách neboli
priepastné rozdiely v kvalite
interpretácie. Z odborného
pohľadu však väčšina spevákov interpretovala pieseň
v slovenskom (materinskom)
jazyku horšie ako zahraničnú
skladbu. Najmä čo sa týka
správnej dikcie slovenského
jazyka. Aj pri výbere piesní si
zvolili baladické, smutné melódie. Porota i diváci by privítali skôr rytmicky rozdielne,
veselšie skladby.
V súčasnosti je veľa speváckych súťaží, avšak Malokarpatský slávik je vynikajúca a podnetná súťaž pre začínajúcich i skúsenejších spevákov. Vyzdvihla by som výbornú
organizáciu súťaže zo strany Malokarpatského osvetového strediska v spolupráci s obcou Budmerice. Práve organizátori sú tí, ktorí pomáhajú vytvárať jedinečnú atmosféru Malokarpatského slávika.
Ak máte ambíciu byť spevákom, pracujte na sebe, buďte k sebe kritickí, naberte odvahu a prihláste sa do Malokarpatského slávika. Možno práve táto súťaž vám pomôže na ceste za svojím cieľom, snom...  Adriana Jarolínová, foto ek
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Kasiopeafest 2018

Tri dni scénok a hudby v kaštieľskom parku

Kasiopeafest 2018
Budmerické ochotnícke divadlo oslávilo svoje šieste narodeniny opäť divadelným festivalom. Tradičný Kasiopeafest
privítal 13. – 15. júla až pätnásť
divadelných súborov z rôznych
kútov Slovenska a štyri hudobné
kapely. Na svoje si prišli všetci
priaznivci kultúry rôznych žánrov. Deti zaujali rozprávkové hry
a dospelých zábavné komédie.
Vo večerných hodinách zneli parkom rezké skladby hudobných
skupín Kabát revival, Crystals
a Bukasový masív. Práve s ním
v týchto dňoch pripravujeme
v spolupráci s Budmerickým
divadlom muzikálnu veselohru
z pera Marcela Olšu, na ktorú sa
môžete tešiť už na jar.
Okrem premiérového predstavenia našich ochotníkov s názvom Drápačky sa prvýkrát
predstavili členovia hudobného
telesa s názvom Na Dorotyném
pod vedením Tomáša Krča
s pesničkami o budmerickom
chotári. V mene Budmerického
divadla veľmi pekne ďakujem
verným fanúšikom a teším sa na
spoločné stretnutia v budúcom
roku i na Kasiopeafeste 5. – 7.
júla 2019.
M. Olša
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Budmerické hody

Okrem tradičných kolotočov v tomto roku organizátori ponúkli celý rad ďalších spoločenských podujatí. V sobotu 15. septembra odpoludnia sa konala jubilejná svätá omša pri príležitosti 250. výročia posviacky Kaplnky
Sedembolestnej Panny Márie. Hlavný program dňa pokračoval otvorením Budmerického gazdovského dvora
hrou na fujaru v podaní Romana Kuchtu. Divákov potešili vystúpenia folklórnych skupín Speváčik a Sučianka,
obdivovali tanečné vystúpenie detí z Materskej školy Budmerice.
Opäť sme s radosťou privítali medzi nami Ivana Ožváta, sólistu opery Slovenského národného divadla s jeho repertoárom krásnych piesní. Spevák Tomáš Krč s priateľmi potešili hrou na gitare a zaspievaním už známej "Budmerickej hymny",
ktorej je autorom. Nasledovalo slávnostné udeľovanie ocenení občanom, ktorí dosiahli významné úspechy v profesionálnej
oblasti, pomohli rozvoju a propagácii obce (viac na stránkach Galéria ocenených). Pozornosť vzbudzovala aj expozícia rôznych remeselných historických nástrojov a poľnohospodárskej techniky. Večer spestrila hodová zábava s kapelou Dada.
V nedeľu dopoludnia sa konala slávnostná sv. omša, po ktorej nasledovalo pohostenie pred farou kostola.
Odpoludnie patrilo Dňu otvorených dverí Centra sociálnych služieb Budmerice s bohatým kultúrnym programom.
Klientov i návštevníkov zabávali členovia folklórneho súboru Obstrléze, Mužský spevácky zbor Záruby, ľudová hudba
Vieska, spevácky zbor z Domova sociálnych služieb Báhoň a deti zo ZŠ s MŠ Budmerice. Športoví fanúšikovia si pozreli futbalový zápas na ihrisku.
V pondelok boli v Budmerickej izbičke otvorené tri zaujímavé národopisné expozície. 
(mb, foto autor, ek)
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Ocenené osobnosti

Nie slová, ale skutky
merajú veľkosť človeka
Súčasťou programu hodových slávností bolo aj oceňovanie osobností, ktoré sa zaslúžili o skvalitňovanie života
našich občanov, a dosiahli úspechy aj v iných oblastiach. Svojím životom, prácou a činmi šíria dobré meno
obce nielen v širokom okolí, ale ich odkaz nájdeme v mnohých kútoch Slovenska i sveta. Je chvályhodné, že
v dnešnej dobe strácajúcej sa vzájomnej úcty človeka k človeku naši poslanci so starostom obce nezabúdajú
na prejav vďačnosti ľuďom, ktorí majú jedno spoločné – robia veci nezištne z osobného presvedčenia, s láskou, z vlastných pohnútok byť užitoční iným, pričom každý v niečom vyniká.

František Baxa
Patrí k najdlhšie pôsobiacim včelárom v našej obci, desiatky rokov pôsobil ako dôverník Základnej organizácie
Slovenského včelárskeho zväzu v Budmericiach. Jeho zásluhou je dnes táto
organizácia najväčšou v okrese Pezinok, čo je vynikajúce pre zachovanie
včelárstva u nás. Pán František Baxa
s budmerickými včelármi a ostatnými včelármi okresu Pezinok chodil brigádovať do jediného včelárskeho múzea
v Strednej Európe – Včelárska paseka v Kráľovej pri Senci.
V roku 1948 sa stal zakladajúcim členom Miestneho odboru
Matice slovenskej v Budmericiach. Vždy ho zaujímala história rodnej obce, veľmi rád fotografoval a venoval sa najmä
dokumentárnej fotografii. V sedemdesiatych rokoch minulého storočia natočil dokumentárny film o Budmericiach.
Obec Budmerice udelila CENU OBCE FRANTIŠKOVI
BAXOVI za dlhoročné vedenie Miestnej organizácie Slovenského včelárskeho zväzu v Budmericiach a natočenie dokumentárneho filmu o obci
Budmerice.

Eduard Botťánek ml.
Našu obec reprezentuje takým
ušľachtilým činom, akým je dlhoročné
bezpríspevkové darovanie krvi. Doteraz
absolvoval 57 dobrovoľných bezplatných odberov krvi. Za darovanie tejto
drahocennej tekutiny, za ktorú dodnes
nejestvuje plnohodnotná náhrada, dostal zlatú Janského plaketu. Vážime si
jeho nezištné konanie trvalo pomáhať ľuďom, ktorých zdravotný stav je už často na hranici smrti. Aj jeho zásluhou
transfúzia krvi a krvných produktov každoročne zachraňuje
v našej republike tisícky životov. Darovanie krvi je pre pána
Botťánka samozrejmý skutok, pri ktorom je cítiť dobrotu jeho
srdca, a pre prijímateľov má tento dar nevyčísliteľnú hodnotu.
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Obec Budmerice udelila CENU OBCE EDUARDOVI
BOTŤÁNKOVI ML. za dlhoročné bezpríspevkové
darovanie krvi.

PhDr. Pavel Dvořák
Patrí k osobnostiam, ktoré sa významnou mierou zaslúžili o zviditeľnenie Budmeríc i Bratislavského samosprávneho kraja na celom Slovensku aj
v zahraničí. Svojou nesmiernou pracovitosťou sa stal najznámejším popularizátorom slovenskej histórie v mediálnej
oblasti. Významným prínosom k popularizácii spoznávania najstarších dejín našej krajiny je vydavateľská a editorská činnosť vo vlastnom vydavateľstve RAK
v Budmericiach. Okrem knižnej tvorby zameranej na literatúru faktu napísal tisícky článkov, množstvo rozhlasových a televíznych umelecko-náučných relácií a zúčastnil sa nespočetných besied v mnohých mestách a obciach na Slovensku.
Obec Budmerice udelila CENU OBCE PhDr.
PAVLOVI DVOŘÁKOVI za jeho celoživotnú literárnu tvorbu, vydavateľskú a editorskú činnosť vo
vydavateľstve RAK v Budmericiach a za zachovanie kultúrneho dedičstva obce vydaním dvojdielnej monografie Poctivá obec budmerická.

Prof. Martin Homza, Dr.
Pôsobí ako vysokoškolský pedagóg, vedúci katedry slovenských dejín
na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Je editorom
kníh o histórii a odborného časopisu
Proglas, špecialistom v odbore starších slovenských a stredoeurópskych
dejín všeobecne. Pracuje najmä so
stredovekými prameňmi (kroniky, letopisy, hagiografické
texty). Poznáme ho ako vedca a autora niekoľkých vedec-
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kých monografií, tiež ako editora obsiahlych textov z dejín
Spiša. V roku 2012 ho poľský prezident ocenil Rytierskym
rádom za zásluhy o Poľskú republiku. Je riešiteľom početných domácich i medzinárodných grantov. Aktívne sa
venuje behu na dlhé trate.
Obec Budmerice udelila CENU OBCE Prof.
MARTINOVI HOMZOVI, Dr. za jeho rozsiahlu odbornú publikačnú činnosť v medzinárodnom kontexte a za reprezentovanie obce na športových
pretekoch v behu na dlhé trate.

zdravotnej škole v Harmónii. Neskôr pracovala na lekárskej pohotovosti v Pezinku.
Obec Budmerice udelila CENU OBCE MUDr.
BLAŽENE MORAVČÍKOVEJ za dlhoročnú profesionálnu lekársku starostlivosť o deti a mládež.

Dobrovoľný hasičský zbor Budmerice

Milada Marušincová
Je výtvarníčkou a venuje sa aj básnickej tvorbe. Jej krehké verše kultivujú ľudí a priestor okolo nás. Druhou
významnou témou je u pani Marušincovej láska k domovu, k Budmericiam, k Slovensku, a to nielen v poézii,
ale aj v maľbe. Významným počinom
autorky bolo vytvorenie súboru akvarelov Staré Budmerice podľa dobových fotografií na prelome 19. a 20. storočia minulého tisícročia. Obrazy ňou
vytvorené v kolekcii Staré Budmerice sú veľmi cenné, na
nich zobrazuje historickú realitu minulého storočia. V súčasnosti možno jej maliarsku tvorbu vidieť v Budmerickej
izbičke. Napriek vyššiemu veku tvorí aj v súčasnosti. Do
tlače má pripravenú novú zbierku poézie a nový súbor akvarelov o Krásach Slovenska.
Obec Budmerice udelila CENU OBCE MILADE
MARUŠINCOVEJ za jej celoživotnú literárnu a výtvarnú tvorbu a vytvorenie súboru akvarelov Staré Budmerice.

MUDr. Blažena Moravčíková
Po štúdiách na Lekárskej fakulte
Univerzity Komenského v Bratislave
v roku 1970 pracovala v Detskej fakultnej klinike v Bratislave. V roku 1977
začala ordinovať ako obvodná detská
lekárka v Budmericiach. Po rokoch
dochádzania autobusom z Bratislavy
sa v roku 1989 natrvalo presťahovala
do Budmeríc. Hlavnou činnosťou bola liečba detí, kuratúra, prevencia a detská poradňa. Často chodila na návštevy priamo do domov a bytov, aby kontrolovala stav detí.
Medzi starostlivosť a prevenciu patrili prednášky v škole.
V prípade potreby zastupovala aj obvodného lekára pre
dospelých a pre všetkých obyvateľov bola k dispozícii neustále. Popri svojej práci v Budmericiach pôsobila aj na
detskom oddelení v nemocnici v Modre, prednášala na
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V Budmericiach vznikol Dobrovoľný hasičský zbor na
ustanovujúcom valnom zhromaždení 15. júla 1906. V tom
období, najmä v prvej polovici minulého storočia, vznikali
početné požiare, rýchlo šírené na domoch pokrytých slamenými strechami. V súčasnosti hlavnou činnosťou Dobrovoľného hasičského zboru Budmerice, zaradeného do
B skupiny celoplošného rozdelenia síl a prostriedkov, sú
zásahy pri požiaroch. Zasahujú nielen v našej obci, ale
pomáhajú aj okolitým obciam či mestám vďaka vybaveniu
modernou hasičskou technikou, obetavosťou a odbornou
spôsobilosťou členov zboru.
Obec Budmerice udelila CENU OBCE DOBROVOĽNÉMU HASIČSKÉMU ZBORU BUDMERICE
za jeho zásluhy v protipožiarnej prevencii, v záchrane životov a majetku obce i občanov v Budmericiach pri požiaroch, záplavách a iných mimoriadnych udalostiach od jeho vzniku v r. 1906 po
súčasnosť.

Miestny odbor Matice slovenskej
v Budmericiach

Miestny odbor Matice slovenskej v Budmericiach vznikol v roku 1948. Jeho činnosť bola v roku 1951 nedobrovoľne zrušená a obnovená až v roku 1989. Za podpory vedenia
obce a prácu matičiarov v kultúrnej oblasti dostali priestory
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Ocenené osobnosti
na činnosť a v nich zriadili malé etnografické múzeum Budmerickú izbičku. Táto však nie je iba svojským múzeom, žije
21. storočím ako malé kultúrne centrum obce. Pravidelne sa
v nej konajú prednášky historikov, cestovateľov, výstavy obrazov, ľudovej tvorby a iné vzdelávacie podujatia. Matičiari
sa zaslúžili o vznik družby s mestom Nadlak v Rumunsku.
Ich úspešná činnosť je výsledkom nespočetných bezplatných hodín pri zachovávaní dedičstva našich otcov a organizovaní spoločenských podujatí v prospech občanov.
Obec Budmerice udelila CENU OBCE MIESTNEMU ODBORU MATICE SLOVENSKEJ V BUDMERICIACH pri príležitosti 70. výročia jeho vzniku
za vytvorenie a uchovávanie muzeálnej zbierky
v Budmerickej izbičke a za reprezentovanie obce
na slovenskej a medzinárodnej úrovni.

OZ Charitas Budmerice

cistickej činnosti, vrátane novinárskej
fotografii. Bol dlhoročným funkcionárom samosprávy v obci Báhoň. S obcou Budmerice spolupracuje na úrovni samosprávy od roku 2006. Najprv
tu pôsobil ako hlavný kontrolór obce,
od roku 2012 rediguje obecné noviny
Budmerické zvesti. Inicioval výrazné
zmeny v organizácii odpadového hospodárstva, prevádzky čistiarne odpadových vôd, v sociálnej oblasti, obecnej
knižnice, internetovej stránky obce, vydával obrazové fotoaktuality obce a spracoval skladačku Naše Budmerice.
Priebežne dopĺňa poznatky z novšej histórie Budmeríc
štúdiom materiálov v štátnych archívoch.
Obec Budmerice udelila POĎAKOVANIE MILANOVI
BUŠOVI za dlhoročnú aktívnu prácu v prospech
obecnej samosprávy, redaktorskú činnosť v obecných novinách Budmerické zvesti a za reprezentovanie obce Budmerice v médiách.

Marián Korič

Občianske združenie Charitas Budmerice vzniklo z vnútornej potreby pomáhať blížnym. Hlavným poslaním je najmä pomoc a podpora starým, opusteným, chorým alebo
bezvládnym ľuďom, bezodplatne, v duchu kresťanskej lásky a milosrdenstva. Charitas Budmerice pomáha pri bežných úkonoch osobnej hygieny, pri podávaní jedla a pitia,
s donáškou obeda a iného teplého jedla, s nákupom potravín, s prevádzkou domácností. Pomáha pri vybavovaní
úradných záležitostí, poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
Sprostredkováva návštevu lekára a kňaza, spoluorganizuje
zber šatstva, obuvi, potravín a nábytku. Každoročne pripravuje Charitné trhy s kultúrnym programom a spolupracuje so sociálnou komisiou obce Budmerice.
Obec Budmerice udelila CENU OBCE OBČIANSKEMU ZDRUŽENIU CHARITAS BUDMERICE za
dlhoročnú bezodplatne vykonanú pomoc a podporu starým, opusteným, chorým a bezvládnym.

Milan Bušo
Pri svojom profesnom zamestnaní sa od mladosti až
doteraz venuje verejnej, kultúrno-spoločenskej a publi-
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Poľovník – kynológ, reprezentuje
obec Budmerice po celej Európe ako
súťažiaci vodič psov, medzinárodný
rozhodca na výstavách a medzinárodný rozhodca z výkonu na skúškach.
Pri získaní bytu na samote FANČAL
sa pri zakladaní názvu chovateľskej
stanice rozhodol uvádzať mená psov
pod hlavičkou FANČALI. Do povedomia takmer celého
sveta sa táto chovateľská značka dostala zásluhou exportu šteniat. Tieto boli známe na iných kontinentoch vysokými výkonmi, čo i naďalej pretrváva. V tomto roku uplynulo
53 rokov od jeho nástupu do funkcie technika v poľnohospodárskom sektore a v Budmericiach v ňom vydržal
pracovať až do dôchodkového veku.
Obec Budmerice udelila POĎAKOVANIE MARIÁNOVI
KORIČOVI za reprezentovanie obce Budmerice
na vrcholových slovenských a medzinárodných
súťažiach v oblasti poľovníctva a kynológie.

Anna Olšová
Celý život aktívne športovala, súťažila v kolektívnych športoch, venovala
sa aj šachu. Už viac rokov sa úspešne zúčastňuje na športových hrách
seniorov v okresných, krajských aj
celoštátnych kolách. Doteraz získala
27 medailí a množstvo diplomov. Od
Bratislavského samosprávneho kraja
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Ocenené osobnosti
dostala seniorské ocenenie Najlepší športovec roku 2016
so zlatou medailou, získala aj titul Najlepšej športovkyne Krajských športových hier roku 2016. V roku 2017 sa
stala majsterkou Slovenska na športových hrách seniorov v streľbe zo vzduchovky. Doteraz reprezentuje Základnú organizáciu Jednoty dôchodcov Slovenska a tiež
obec Budmerice každoročnou účasťou na športových
hrách seniorov v disciplínach v hode granátom, valčekom
a v streľbe zo vzduchovky, z ktorých si vždy odnáša diplomy za popredné umiestenia v súťažiach.
Obec Budmerice udelila POĎAKOVANIE ANNE
OLŠOVEJ za výborné výsledky a reprezentovanie
obce Budmerice v športových hrách seniorov.

Mgr. Branislav Škripek
je poslancom Európskeho parlamentu, zakladajúcim
členom Spoločenstva pri Dóme sv. Martina v Bratislave,
evanjelizátorom a prekladateľom z anglického jazyka. Do

politiky vstúpil r. 2012 ako poslanec
NR SR za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti. V r. 2014 kandidoval vo voľbách do Európskeho parlamentu s misiou byť hlasom kresťanov
zo Slovenska v Európskom parlamente. Túto misiu napĺňa ako člen Výboru
pre občianske slobody, spravodlivosť
a vnútorné veci, kde sa venuje agende ľudských práv a slobody vierovyznania s osobitným zreteľom na tzv. genderové práva. V roku 2017 sa stal ako prvý Slovák predsedom
Európskeho kresťanského politického hnutia (ECPM). Je
ženatý, otcom troch detí.
Obec Budmerice udelila POĎAKOVANIE Mgr.
BRANISLAVOVI ŠKRIPEKOVI za reprezentovanie
obce Budmerice v Európskom parlamente a napĺňanie misie presadzovania ľudských práv a slobody vierovyznania.

Priniesli nám dobré správy
Aj tento rok sme v jeden piatkový podvečer v Kultúrnom dome v Budmericiach opäť privítali známu gospelovú
skupinu Lamačské chvály.
Návštevníci si v priebehu ich vystúpenia popri hudbe vypočuli i príbehy a svedectvá našich obyvateľov, ako žijú
vo svojej viere, v osobnom vzťahu s Bohom, ako im to pomáha v každodennom živote. Členovia skupiny porozprávali
o skúsenostiach z miest a obcí celého Slovenska, ako ľudia prijímajú veľké povzbudenie, keď sa obracajú na Boha.
Tieto dobré správy sa ujímajú aj vo väzniciach a rómskych osadách.
V tomto roku chceme uskutočniť podobné, duchovne zamerané podujatia, aby sme sa vzájomne povzbudili vo
viere. Možno pozveme aj iné skupiny s podobným zameraním. 
(cvč)
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OZ Budmeričania deťom

Čo všetko venovali Budmeričania
deťom (aj dospelým)
Zaiste sú prospešné spoločné stretnutia rodičov malých i veľkých detí, na ktorých sa možno nielen príjemne
zabaviť, ale i poučiť, ba niekedy s úsmevom na tvári sa narobiť ako kôň...
Preto aj tí, čo malé deti nemajú, alebo im už dávno „vyleteli
z hniezda“, sa k nám radi vracajú a my sa z toho už 16 rokov tešíme. Aj
v tomto roku sme pre vás organizovali podujatia, ktoré boli príležitosťou urobiť niečo pre školu, obec či pre tých z nás, ktorí to majú v živote
trošku ťažšie než väčšina.
Tradičné darovanie krvi si nenechali ujsť pravidelní darcovia, ale opäť
nám pribudli aj noví. Na mieste odberu v Kultúrnom dome v Budmericiach sa každoročne zúčastňuje v priemere 30 až 50 dobrovoľných darcov v mesiacoch február, v júni, keď si pripomíname Svetový deň darcov
krvi a v októbri to bolo v poradí už tridsiate štvrté takéto podujatie.
Jar sme privítali prácou z príležitosti Dňa Zeme. Už po tretíkrát sme
sa riadne zapotili zbieraním odpadkov v našom okolí. Spolu s obcou,
školou a škôlkou sme zapojili všetky vekové kategórie do práce na
čerstvom vzduchu a v závere sa posilnili na opekačke.
V júli sme si s rodičmi a deťmi oddýchli od horúčav všedných dní na
kúpalisku Vincov les. Našu „vlajkovú loď“ – Rozprávkový les, každoročné podujatie na rozlúčku s prázdninami v areáli kaštieľskeho parku,
nám trošku pokazilo počasie. Napriek hustému a vytrvalému dažďu sa
rozprávkové bytosti dostavili a deti, ktoré sa dažďa nezľakli, si s nami
zaspievali, zasúťažili a dali si špekáčik i malinovku.
Katarínu sme si pripomenuli s tými, ktorí sa radi zabávajú. Štedrý
výnos pätnásteho ročníka Katarínskej zábavy bude celý venovaný potrebám školy a škôlky. Takže aj tí, ktorí si možno dali v bufete o pohárik
naviac, mohli mať dobrý pocit, že to urobili pre naše deti.
Finančne aj materiálne sme opäť podporili školu i škôlku, rovnako
aj podujatia Medzinárodný deň detí, vianočné a veľkonočné dielničky.
Nakúpili sme tiež didaktické pomôcky pre MŠ Budmerice.
Za nezištnú pomoc a prácu ďakujeme našim najaktívnejším členkám a členom, ku ktorým patria: Ingrid Lehnertová, Monika Matejíková, Karolína Machalová, Zdenka Hlavatá, Gabika Somorovská, Zdenka Krčová, Adam Potočný, Gabika Pútecová, Renáta Stojkovičová,
Svetlana Liptáková, Michaela Hinnerová, Zuza Fialová. Vďaka patrí tiež
starostovi Jozefovi Savkuliakovi s kolektívom obecného úradu, ale aj
vám všetkým darcom, priateľom a najmä našim skvelým deťom, bez
ktorých by to celé nemalo zmysel. 
Zuza Fialová
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Z histórie

Ťažký zrod Československa
Vyhlásením vzniku československého štátu v Prahe a následne prijatím Deklarácie slovenského národa 30.
októbra 1918 v Martine sa sociálne a politické pomery na Slovensku neupokojili. V dôsledku zlej hospodárskej
situácie začali obyvatelia násilím deliť majetok bohatých ľudí.
Prítomné maďarské vojsko brutálne streľbou zasahovalo nielen pri rabovačkách, ale i proti
slovenským vlastencom. Inak tomu nebolo ani v Budmericiach. Počas novembra až do začiatku
decembra si chudobní ľudia oslobodenie spod jarma rakúsko-uhorskej monarchie vysvetľovali
po svojom. Medzi prvými prišiel o majetok statkár Lieben na prenajatom majeri Hafkáč, po ňom
nájomca Mladšieho majera Eugen Frankl, ktorý sa pokúšal zachrániť svoj majetok prostredníctvom asi stovky maďarských vojakov.
K ich vyhnaniu a postupnému nastoleniu poriadku sa významne pričinila Hanácka dobrovoľnícka stotina kraja vyškovského, známa tiež ako „Hanácka légia“, pod velením Františka Chlupa, poručíka delostrelectva z Hoštic u Vyškova. Po dlhom pochode z Trnavy 29. novembra 1918,
počas ktorého ich zastihla silná snehová fujavica, dorazili do Budmeríc celí utrmácaní a vyhladovaní až neskoro večer. Občania ich prijali veľmi vľúdne, poskytli ubytovanie aj stravovanie.
Podrobnejšie o ich pôsobení v našej obci si môžete prečítať v Budmerických zvestiach číslo 4/2014
v článku Z Uhorska do Československa. O tých, čo sa z bojísk vracali domov a rabovačkách sa dočítate v čísle 2-3/2013 s názvom Za cisára pána. Články sú dostupné i na webovom sídle obce www.budmerice.sk v záložke Budmerické zvesti. (mb)

Na počesť padlých zaznel zvon mieru
Prvá svetová vojna skončila podpísaním prímeria predstaviteľov víťazných štátov Dohody a porazeného Trojspolku vo Francúzsku dňa 11. novembra v roku 1918 o 11. hodine. Potom v 11. minúte poslednou salvou tejto Veľkej
vojny sa zastavilo nezmyselné krviprelievanie. Vzápätí bol 11. november vyhlásený za Deň vojnových veteránov.
Kátko predtým zúrili krvavé boje na západnom fronte vo Flámsku v Yperskom oblúku, kde mladí muži umierali
po státisícoch na oboch stranách. Tu, na širokých pláňach sa nachádzajú obrovské vojenské cintoríny padlých
vojakov, ktoré zakvitli vlčími makmi. Preto sa tento divý kvet stal symbolom Svetového dňa vojnových veteránov.

Aj v tomto roku sme si uctili pamiatku našich aj všetkých padlých vojakov
v 1. a 2. svetovej vojne 11. novembra pri
pomníku padlých na cintoríne. Pod záštitou obce Budmerice, Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska,
ZŠ s MŠ Budmerice a farského úradu
začala o 11. hodine a 11. minúte za zvuku zvonov pietna spomienka. Po príhovore predsedníčky ZO JDS Márie Jelemenskej a po prednese básne žiačky

základnej školy sme položili k pomníku
veniec, červené maky, zapálením sviečok a modlitbou vzdali poctu tým, čo
žili, milovali, boli milovaní a dnes ticho
ležia na bojiskách a vojenských cintorínoch. Spolu s nami tak urobili tisíce ľudí
po celej Európe, v USA a Kanade.
O väčšine padlých, uvedených na
pomníku, nie sú úplné záznamy ani
vo vojenských matrikách 72. pešieho
pluku Bratislava, našli sme len zopár
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mien. Ján Adamčík 26-ročný zahynul
na ruskom bojisku, Pavel Bednárik
46-ročný ochorel maláriou a zomrel
v nemocnici v Szombathely v Maďarsku, Ján Klokner 28-ročný padol
v bitke na Zborove, Jozef Stoklas
21-ročný bol strelený do hlavy na talianskom bojisku na Piave a je pochovaný na vojenskom cintoríne poľnej
nemocnice pod číslom hrobu 1 602.
Z bojísk východného a západného
frontu sa postupne až do roku 1921
vrátili k svojim rodinám ako legionári Július Fajnor, Karol Hlavina, Karol
Kulifay, Vilém Križan a Martin Puchlý.
Nech plamene horiacich sviečok
svietia na pamiatku padlým, ale aj nám
živým na cestu k mieru a porozumeniu
medzi ľuďmi celého sveta. 
(mb)
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Fotogaléria – Deň Zeme
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Spolupráca so susedmi

Obojstranne prospešná
spolupráca s našimi susedmi
O našich východných susedoch počujeme najčastejšie v súvislosti s vojnou či nestabilnou politickou situáciou,
ktorú Ukrajina zažíva. Stretávame ľudí pracujúcich u nás, často hovoriacich po slovensky s cudzím prízvukom.
Málokedy sa ich spýtame, odkiaľ sú a už keď otázku dáme, ešte zriedkavejšie tušíme, čo nám vlastne odpovedali. Okrem Kyjeva, Ľvova a Užhorodu veľa miest tejto obrovskej a nádhernej krajiny nepoznáme. A predstava,
že by tam niekto šiel napríklad dovolenkovať, sa blíži k „sajens fikšn“.
Málokto však vie, že v skutočnosti máme z Ukrajiny
okrem negatívnych aj dobré správy. Po reforme samosprávnych orgánov peniaze z daní už konečne ostávajú
v mestách a obciach. Zastupiteľstvá a úrady sa učia s nimi
narábať. V minulosti rozpočet aj všetky ostatné náležitosti
chodili vybavovať do Kyjeva, dnes sa nič nemôže diať za
zatvorenými dverami. Ľudia sa domáhajú informácií, prichádzajú s návrhmi, komentujú, protestujú, čo pri bojovnosti ukrajinskej povahy nie je jednoduché ustáť. Starostovia sa často verejnosti boja. Aj by chceli robiť veci transparentne, ale nevedia ako, boja sa kritiky. Dobré príklady
zo Slovenska ich vedia posmeliť. U nás máme starostov
a primátorov, ktorí zapájajú občanov do rozhodovania.
Keď naši partneri prídu a navštívia Budmerice, Pezinok či
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Trnavu presvedčia sa, že primátor môže chodiť na bicykli
a dokázať spolu s občanmi pozdvihnúť svoje mesto ekonomicky i spoločensky. Už štyri roky robím pre ukrajinských
funkcionárov samosprávy a občianskych združení rôzne
stretnutia na Slovensku i školenia u nich doma na Ukrajine.
V tomto roku naši ukrajinskí priatelia prichádzali k nám
pre inšpiráciu, ale mohli sa aj sami pochváliť nielen opravenými námestiami, kde sú namiesto „leninov“ detské ihriská a parky, ale aj bohatým kultúrnym životom miest ako
Černigov, Kremenčug či Dnepropetrovsk, ktorý by sme
im aj my mohli závidieť. Dnes je potrebné preniesť prvé
pozitívne skúsenosti z miest a obcí na celú krajinu. To by
pomohlo tak Ukrajine ako aj nám na Slovensku.
Zuza Fialová
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LINDAVA 2018

Oživenie ľudových tradícii
v Budmericiach
Prvú májovú sobotu započali organizátori obec Budmerice a občianske združenie Kultúrne centrum Budmerice 1. ročník folklórneho festivalu spevu a tanca v Budmericiach pod názvom Lindava 2018.
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V Budmericiach kedysi pôsobil folklórny súbor Lindava, preto i názov tohto podujatia symbolizuje návrat k folklóru, k jeho oživeniu, zachovávaniu tradícií a kultúrnych
hodnôt v našej obci i širokom okolí.
O otvorenie podujatia sa postaral Roman Kuchta
z Budmeríc so spevom a hrou na fujaru, zazneli i mohutné
hlasy mužského speváckeho zboru Záruby. Festival svojím vystúpením oživil aj folklórny súbor Speváčik z Vištuku, Detský folklórny súbor Trnavček z Trnavy a Detský
folklórny súbor Magdalénka z Modry. Prezentovali nielen
krásu krojov a ľudové tradície, ale medzi návštevníkmi šírili aj úprimnú detskú radosť zo spevu i tanca. Súčasťou
festivalu bola ochutnávka a prezentácia vín miestnych

a regionálnych vinárov, animačné programy pre deti, maľovanie na tvár, prezentácia ľudových remesiel a mnoho
ďalších aktivít.
Podujatie uzatvoril Spevácky zbor Lúčnica, ktorý je
súčasťou Umeleckého súboru Lúčnica. Prezentoval sa
interpretáciou skladieb rôznych žánrov inšpirovaných slovenskou ľudovou piesňou.
Veríme, že festival i v budúcnosti podnieti záujem o ľudové tradície a históriu a vyvolá ešte väčšiu radosť zo vzájomného stretnutia. Staňte sa aj vy súčasťou 2. ročníka
folklórneho festivalu spevu a tanca v Budmericiach – LINDAVA 2019, tešíme sa na vás 8. júna 2019 opäť v areáli
parku kaštieľa v Budmericiach. 
(ph, foto ek)
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Záložka do knihy spája školy
Takto sa nazýva projekt, ktorý žiaci I. stupňa ZŠ s nadšením uvítali aj v tomto roku. Je to zaujímavá výzva, ako
upútať žiakov, inšpirovať ich k práci s knihou aj s možnosťou nadväzovať priateľstvá so žiakmi iných škôl.
Tvorba záložiek prebiehala na hodinách výtvarnej
výchovy s využívaním rôznych techník. Téma projektu
v tomto roku bola „Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice”.
Vyhotovené záložky putovali do Čiech našej kontaktnej škole v Černošiciach. Pribalili sme k nim aj darčekové predmety – šálku s ručnou maľbou Budmerického kaštieľa, pero s erbom Budmeríc.
Po úspešnej realizácii sme boli zaradení do celoslovenského výberu. Do tohto projektu sa s radosťou
zapojíme aj v budúcnosti. 
Lenka Bacigalová

Roky nás zbližujú
Na tohoročný Mesiac úcty k starším sme nezabudli ani v školskom klube detí. Hoci trochu neskôr, ale zato srdečnejšie sme prišli pozdraviť našich starkých do Centra sociálnych služieb v Budmericiach. Tancom, básňami, spevom či divadelnými scénkami
z rozprávok sme poďakovali našim starkým za lásku, múdre slovo,
pomoc a radosť, ktorú nám stále rozdávajú. Návštevami v tomto
zariadení im chceme prejaviť našu úctu, pretože vekom nadobudli
rôzne skúsenosti, ktoré odovzdávajú nám, mladým. Práve preto
by mala byť úcta k starším ľuďom prirodzenou a trvalou súčasťou
nášho každodenného života. 
Eva Krajčovičová

32

1/2019

Školstvo

Možno z nich raz budú veterinári
V krúžku Malý veterinár žiaci 1. stupňa spoznávali svet živočíšnej ríše aj v teréne. Vyskúšali si výcvik psa, kŕmili
vtáčiky a lesnú zver, vyrábali kŕmidlá a búdky pre hmyz či prístrešky pre ježkov. Počas celého roka opatrovali africké
slimáky, učili sa o živote agami bradatej, korytnačiek, pytóna, zajacov, morských či domácich prasiatok, škrečkov, kôz,
vodných živočíchov, bobrov, mačiek aj divej zveri v našom háji. Poučná bola návšteva miestneho poľnohospodárskeho
družstva. Oboznámili sa s chovom kráv a teliatok a ochutnali čerstvo nadojené kravské mlieko. Všetkým ochotným
majiteľom chovov zvierat a sprievodcom veľmi pekne ďakujeme. 
Katarína Trebatická, Lenka Bacigalová
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Medzinárodný deň
školských knižníc
22. október 2018
Medzinárodný deň školských knižníc (International School Library Day) prvý raz vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (International Association of School Librarianship), v roku 1999. Odvtedy sa uskutočňuje každoročne štvrtý októbrový pondelok.
Pri príležitosti tohto dňa sa školy po celom svete venujú aktivitám zameraným na čítanie, ktorými sa snažia motivovať deti k čítaniu. My sme si vybrali 24. október zameraný na rôzne aktivity k rozvoju čítania.
Naši žiaci dostali úlohu porozprávať sa s rodičmi alebo starými rodičmi o knihách, ktoré čítali približne v ich veku.
Niektorí žiaci priniesli staršie knihy na ukážku aj do školy a bolo si veru z čoho vyberať, mnohé boli naozaj vzácne. Žiaci
si knihy vzájomne ukazovali, prezerali a čítali z nich. Svoje čitateľské a pozorovacie schopnosti si mohli overiť aj čítaním
príbehov a vypracovaním pracovných listov s úlohami a otázkami.
Na druhom stupni nečítali len žiaci. Knihy z detstva priniesli aj triedni učitelia a čítali svojim žiakom. Počas dňa si
prezreli knižný fond školskej knižnice s peknou zbierkou kníh. Tento deň určite upevnil vzťah našich detí ku knihám
a k čítaniu. 
Nina Kulifajová

KOMUNITA – VZDELANIE
– SEBAPOZNÁVANIE
Toto sú tri piliere, na ktorých stojí hlavná myšlienka Medzinárodnej strednej internátnej školy LEAF Academy. Plánovaný moderný areál svetovej úrovne budúceho kampusu v susednom Vištuku má poskytnúť vzdelávacie a ubytovacie priestory mladým ľudom, ktorí na škole získajú
vzdelanie v dvojročnom alebo štvorročnom programe.
V októbri na tlačovej konferencii riaditeľ LEAF Academy
Matej Sapák vysvetlil, prečo práve Vištuk bol vybraný ako
vhodná lokalita na vybudovanie stredoškolského kampusu. Je to ideálne miesto na prepojenie mesta a vidieka,
kde sa môžu rozvíjať športové aktivity študentov, kde
majú možnosti na sebareflexiu a môžu v pokoji premýšľať
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a venovať sa štúdiu. Projekt zodpovedá svetovým nárokom na stredoškolský areál 21. storočia a funkčne dotvorí
južné územie obce Vištuk. Bude to komplex budov poskytujúcich ubytovanie študentom, ale aj učiteľom a ich
rodinám. V areáli bude jedáleň s amfiteátrom na jej streche, budovy s učebňami a telocvičňa.
V súčasnosti ešte prebiehajú potrebné administratívne úkony, takže reálna výstavba komplexu začne až po
právoplatných rozhodnutiach príslušných orgánov. Projekt prinesie veľa nových možností a pracovných príležitostí nielen obci Vištuk, ale aj okolitým obciam.

Petra Haviarová
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Mladí, odlepte sa od počítačov!
Zriaďovateľom Centra voľného času Budmerice je občianske združenie AKTIV s predsedom Jánom Fiľom.
Už viac rokov ponúka krúžkovú činnosť pre deti v spolupráci s riaditeľmi a učiteľmi zo ZŠ s MŠ Budmerice, s
obcami a školami v Jablonci, Štefanovej a Viničnom. Spolupracuje so združeniami a spolkami v našom kraji,
ktoré sa takisto venujú mládeži.
Podporujeme informačné kurzy, animátorské školy
a prednáškovú činnosť určenú mládeži od 15 rokov. Deti
si môžu vybrať podľa vlastných záujmov a talentu činnosť
v krúžkoch zameraných na rôzne oblasti. V súčasnosti je
najväčší záujem o krúžky spojené s prírodou, cestovaním
a spoznávaním okolia s možnou účasťou rodičov.
Okrem iného sa v Centre voľného času Budmerice
venujeme mládeži. Spolu s animátormi a dobrovoľníkmi
organizujeme klubové činnosti, prázdninové výlety, lyžovačky, exkurzie do zahraničia a tábory.
Každoročne počas letných prázdnin organizujeme letné tábory. V roku 2018 sa nám podarilo realizovať jeden
väčší denný tábor za účasti 25 animátorov a dobrovoľní-
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kov, rozbehnúť mládežnícke zážitkové aktivity v Budmericiach a okolí. V ďalšom ročníku by sme to radi spojili s
celotýždenným ubytovaním v Malých Karpatoch.
Našim cieľom je odlákať mladých od vysedávania pri
počítačoch, aby aktívne vstúpili do reálnych vzťahov, kde
sa môžu naučiť dobrovoľnícke zručnosti a získať skúsenosti pre vedenie a tímovú spoluprácu v kolektíve.
Oceňujeme a teší nás, že mnohí mladí z našej obce
ochotne a dobrovoľne pomáhajú pri podujatiach, ktoré
organizuje naša obec a záujmové združenia.
Viac informácií o aktivitách a krúžkoch získate na
webovej stránke cvc.budmerice.net 
(CVČ)
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Človeče, nehnevaj sa!
Zaiste poznáte túto obľúbenú hru, ale to, že môže byť aj v živom prevedení,
ste asi netušili. V polovici októbra zorganizovala kultúrna komisia v spolupráci
s OZ Kasiopea v Budmericiach úplne prvé Majstrovstvá sveta v živom Človeče, nehnevaj sa! Podujatia sa zúčastnilo 24 tímov z rôznych kútov sveta,
súťažiaci prišli aj z Modry a Trstína. Tímy boli štvorčlenné a namiesto figúrok
hrali živí ľudia oblečení vo farebných dresoch. Majsterkami sveta sa stal tím
Čajky, druhé miesto obsadila rodina Gajdyova a tretie rodina Mocpajchelova.
Všetkým tímom patrí poďakovanie organizátorov za účasť. Tí sa už teraz tešia
na ďalší ročník týchto nevšedných majstrovstiev.
M. Olša
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Aby naši žiaci boli „vševedkovia“
V minulom školskom roku žila naša škola intenzívnym životom. V septembri sme otvorili brány 296 žiakom,
pričom na deti z 1. stupňa čakali novučičké priestory. Žiaci podávali dobré výkony nielen v klasických predmetoch, ale aj v súťažiach a olympiádach. Od matematických, dejepisných, jazykovedných cez Všetkovedka, Maxíka, Experta geniality, všade sme žali žiacke úspechy. Popritom nás reprezentovali na akciách školy a obce,
spomeňme napríklad podujatia Deň vojnových veteránov, Mesiac úcty k starším, benefičný koncert, ale aj
sami pripravovali vystúpenia ku Dňu matiek, pre Centrum sociálnych služieb v Budmericiach a pod.
Naši žiaci sa zúčastňovali školských aj obecných brigád ku Dňu Zeme,
branno-športových súťaží, významnou mierou sa podieľali na zbere papiera,
použitých bateriek, plastov a vrchnáčikov z pet fliaš. Svoju ľudskosť preukázali podporou štúdia Ericka z Kene, Bielej pastelky či zberom vrchnáčikov
pre Filipka. Za odmenu sme im pripravili Medzinárodný deň detí, tvorivé dielne, športové hry, exkurzie a výlety.
Okrem spolupráce s rôznymi organizáciami sa snažíme ešte viac vytvárať
podmienky pre interaktívne, názorné a zážitkové vyučovanie. Už v septembri
sme spoločným upratovaním okolia školy navodili u žiakov pocit zodpovednosti ku svojmu životnému prostrediu, v 2. ročníku sme deťom priblížili zdravé stravovanie výrobou chutných pokrmov. Žiaci 3. ročníka boli oboznámení
s ochranou zvierat, konkrétne netopierov, pre ktorých vyrobili búdky. Žiaci
4. ročníka sa spoznávali prostredníctvom artterapie (je to liečba umením,
špeciálny druh psychoterapie).
Tieto aktivity realizujeme s porozumením rodičov, za čo im patrí vďaka.
Naša spolupráca a zapojenie rodičov sa stále viac upevňuje, ich záujem byť
aktívnymi vo vzdelávacom procese teší nás aj deti. Spoločné brigády, čítanie rodičov v mesiaci knihy, besedy s rodičmi, deň otvorených dverí v našej
škole a zapájanie rodičov do vedenia krúžkov zlepšujú vzťahy medzi školou
a rodinou. Tento spôsob našej spolupráce chceme i naďalej upevňovať.
Ingrid Turčinová
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Noc s Andersenom
V tomto roku naše deti opäť strávili aprílovú noc s knihami. Toto podujatie je už 18. v poradí a koná sa z príležitosti
Medzinárodného dňa detskej knihy v deň narodenia dánskeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena. Všetci účastníci sa na noc dobre pripravili. Každý vyzbrojený spacákom, karimatkou, domácim úborom a samozrejme, zaujímavými
knihami. Počas týchto nočných hodín získali mnohé podnety k pravidelnému čítaniu napriek tomu, že dnešný spôsob
prijímania informácií čítaniu príliš nepraje. Kniha ako taká je však stále najtrvalejší zdroj zábavy a poučenia, a preto
treba častejšie navštevovať kníkupectvá, knižnice, kde sú k dispozícii nádherne ilustrované náučné knihy zo všetkých
vedných odborov. Žiadne dnešné médium knihu nenahradí.
(mb)

Vyrastie nám z Budmeráčika Budmeričan?
S radosťou sme privítali zrod detského folklórneho súboru Budmeráčik pri Centre voľného času
Budmerice. Pod vedením učiteľky Kataríny Trebatickej žiaci postupne vnikajú do tajomstiev ľudového spevu a tanca, vystupujú už na verejných podujatiach v obci aj mimo nej. Úspešne sa predstavili
klientom Centra sociálnych služieb v Budmericiach,
Domova sociálnych služieb v Báhoni, reprezentovali našu obec v okresnom kole 1. ročníka tanečnej
súťaže pod názvom Folklórna jar Juraja Jánošíka
a umiestnili sa na štvrtom mieste.
Oceňujeme, že naši žiaci prispievajú k zachovaniu regionálneho folklóru, aby jeho tradície nezanikli. Vznik súboru dokazuje, že keď sa chce a nájde
správny prístup, dostavia sa aj výsledky. 
Katarína Trebatická
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Vedomosťami dobiehajú „veľkáčov“

Rok 2018 v materskej škole
Z pohľadu náročnosti výchovného procesu i mimoškolských aktivít bol veľmi náročný pre pani učiteľky aj deti.
Zúčastnili sa divadelných predstavení, spevom i tancom spestrili kultúrno-spoločenské podujatia v obci, urobili
si vlastný fašiangový karneval, Lesnú párty – rozlúčku s predškolákmi, zúčastnili sa súťaže Folklórna jar Juraja
Jánošíka.

Na jeseň vyšli do prírody rozlúčiť sa s letom vo vinohradoch, zašportovali si na olympiáde v areáli futbalového ihriska
v Budmericiach a na dopravnom ihrisku v Trnave preverili svoje zručnosti jazdou na malých dopravných prostriedkoch.
Nezabudnuteľné zážitky si odniesli z modranskej farmy Pod Gaštankou a praktické skúsenosti z plaveckého výcviku
v seneckom bazéne. Pani učiteľky získali cenu „HLAS ĽUDU“ za najlepšiu budmerickú fazuľovicu z rovnomennej akcie
v kaštieľskom parku. Ďalšie ocenenie si zaslúžia za obetavé mimoškolské činnosti s deťmi v šiestich záujmových krúžkoch. Rodičia sa tak môžu tešiť, že o ich deti je dobre postarané nielen v pekne zariadených priestoroch, ale aj mimo
nich.
(mb)

Budmerickí školáci v Bruseli

Koncom novembra 2018 sa žiaci ZŠ s MŠ Budmerice spolu so svojimi pedagógmi vybrali na poznávaciu expedíciu
do Bruselu. Spoločne objavovali pamiatky a európske inštitúcie hlavného mesta Európy a poznávali základné fungovanie Európskej únie a Európskeho parlamentu. Zúčastnili sa taktiež hlasovania v parlamente, na ktorom mali možnosť
vidieť všetkých 751 europoslancov i samotného predsedu Jean-Claude Junckera.
Marcel Olša
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Fotogaléria – Deň matiek
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Čo sa za mladi naučíš...

Jedno krásne popoludnie navštívili žiaci z krúžku Malý veterinár Farmu pri potoku. Vďaka majiteľke Lenke Májekovej
sa dozvedeli veľa zaujímavostí o chove koníkov, ich potrebách, aby boli zdravé a šťastné. Rozprávali sa o poskytovaní
každodennej starostlivosti pri kŕmení a ošetrovaní. Niektoré úkony si aj prakticky vyskúšali – vykefovali im srsť, vyčistili
kopýtka, prístrešok a napojili ich vodou. Za pomoc sa koníky svojim návštevníkom odvďačili povozením a ukážkou
skokov cez prekážky. 
Katarína Trebatická

Prosím,
ďakujem
Podľa platného školského vzdelávacieho programu je súčasťou obsahového štandardu pre druhý ročník naučiť sa
v rôznych situáciách slušne poprosiť a poďakovať. Aby sme neostali len pri teoretických vedomostiach, rozhodli sa žiaci II. B
triedy využiť svoje poznatky v praxi a napísať ďakovné listy našim pani upratovačkám Katke Gašparíkovej a Ľubke Kováčovej. Tie mali veľkú radosť a na dôkaz toho,
ako si vážia vďaku žiakov, vyrobili z ich
listov a kresieb nástenku a zavesili si ju vo
svojom kabinete.
Lenka Bacigalová

Stavanie mája
Je potešiteľné, že
túto peknú tradíciu
v období obnovujúcej
sa prírody každoročne udržiavame aj v našej obci. V porovnaní
s minulosťou, keď máje
stavali pred domami
dievčat súcich na vydaj pomocou rebríkov,
dnes mládenci upustili od starých zvykov
a v predvečer 1. mája sa radšej spoločne schádzame pri ústrednom
máji na námestí. A namiesto rebríkov a povrazov – „štrankov“ nám vysoký máj bezpečne postaví žeriav. Potom už nič nebráni veselosti a pohode. 
(mb, foto ek)
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Jeseň života v dome
pohody a porozumenia

„Domov nie je miesto, kde bývaš, ale miesto, kde ti rozumejú“.
Christian Morgenstern

Tieto pravdivé slová podnietili pracovníkov Centra sociálnych služieb v Budmericiach k vykonaniu malého
prieskumu o tom, či pobyt v našom zariadení spĺňa predstavy o ich jeseni života.
Vybrali sme časť odpovedí z oblastí, ktoré najviac ovplyvňujú kvalitu
života seniorov u nás.
Nášho prieskumu sa zúčastnilo
16 z celkového počtu 29 prijímateľov
sociálnej služby. Aký bol výsledok?
S prístupom zamestnancov, s prácou zdravotnej sestry, opatrovateliek,
vzájomnými vzťahmi medzi personálom a prijímateľmi sociálnych služieb,
zabezpečovaním duchovných, kultúrnych činností aj s kvalitou bývania,
čistotou vyjadrili spokojnosť takmer
všetci opýtaní. O niečo nižšie ohodnotili kvalitu stravy, hoci s jej pestrosťou
boli spokojnejší – nuž čo, koľko ľudí,
toľko chutí...
Dúfame, že respondenti odpovedali úprimne, pravdivo. Pre nás ako
pomáhajúcich sú ich odpovede a rovnako aj návrhy a pripomienky, o ktoré
sme žiadali v závere dotazníka, zdrojom pre ešte lepšie poskytovanie služieb.
Štefánia Rampachová
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Klienti CSS v Budmerickej izbičke
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Deň
otvorených
dverí v CSS
Klientov Centra sociálnych služieb Budmerice
počas Dňa otvorených dverí prišli pozdraviť veľkí
speváci z Pezinka a malí tanečníci z Budmeráčika.
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The Run Slovakia 2018
Štafetový beh Košice – Bratislava

The Run Slovakia 2018
Po príjemných zážitkoch z našej účasti na troch ročníkoch štafetového behu Od Tatier k Dunaju sme chceli
zmenu a tiež získať nové skúsenosti, ktoré nás posunú ďalej. A práve tie, vrátane pekných zážitkov, nám dal
štafetový beh s názvom The Run Slovakia 1. – 3. júna 2018, ktorý prepojil východ so západom krajiny na trase
Košice – Bratislava.

Vyše 500-kilometrová trasa viedla cez významné prírodné, historické a kultúrne pamiatky – Spišský hrad, Vysoké
Tatry, Kvačiansku dolinu, Oravský hrad, Terchovú, Rajecké Teplice, Čičmany, Trenčín, cez mestá Modra a Pezinok až
do hlavného mesta – Bratislavy. Najbližšie od Budmeríc sme boli v úseku Doľany – Modra. Zažili sme búrky, zimu, horúčavy, ale nikto nepadal od únavy.
Tu je zoznam našich bežeckých vytrvalcov, reprezentantov Budmeríc, ktorí v konečnom hodnotení získali 12. miesto:
Martin Brogyanyi, Gabo Dano, Ivan Grman, Martin Homza, Dávid Kállay, Monika Matejíková, Peter Matejík, Soňa Molnárová, Jozef Okuliar, Miro Pilka, Andrej Polák, Jozef Savkuliak, Libuša Šolteszová, Braňo Zigo a Robo Žajdlík.
Prihlásili sme sa aj na ďalší ročník. Kto by mal záujem, môže sa ohlásiť na mojom telefónnom čísle 0911 299 112.
Štartuje sa v 16-členných družstvách, s etapovou dĺžkou trasy okolo 10 km. Poteší, ak nás bude čo najviac z Budmeríc.
Viac info na www.therun.sk
Peter Matejík
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Budmerice v pohybe 2018
Hokejbal 24. 6. 2018

Priam ideálne júnové počasie prialo súťažiacim v ôsmich mužstvách na 22. ročníku hokejbalového turnaja. Chlapci
bojovali v dvoch skupinách a KO systém pripravil finále Kontra s mužstvom Belami, v ktorom uspeli chlapci z Belami.
Trofeje a medaily pripravil Mirko Moravčík, odovzdávali ich budmerické dievčatá Petra, Svetlana, Monika a Ivana. O občerstvenie sa po celý deň staral Félixov Športbar Budmerice.
Peter Matejík

Cyklistika 20. 10. 2018
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Skupina športovcov okolo starostu Jozefa Savkuliaka po dlhom hľadaní vhodného termínu pripravila parádnu 10-kilometrovú trať pre juniorov a dospelých v Lindave na 20. októbra 2018. Vytrénovaní cyklisti si s chuťou zopakovali
označenú trať aj trikrát – veruže ich bola väčšina zo štartujúcich. Pre deti boli vytýčené trasy v kaštieľskom parku, aby
boli z bezpečnostného dôvodu pod dozorom. Počasie nám prialo. Gabika a Zdenka pripravili chutné občerstvenie
s omasteným chlebom a cibuľou, čo si vyčerpaní cyklisti veľmi chválili. 
Peter Matejík

Beh 17. 11. 2018

Aj v priebehu tejto športovej disciplíny nám slnečné počasie umožnilo dosiahnuť dobré výkony. Opäť prišlo veľa
detí a mládeže, pre ktorých boli pripravené bežecké trasy v areáli kaštieľa. Juniori a dospelí sa predviedli na bežeckom
okruhu s dĺžkou 5,8 km a v rámci kategórií bežali jeden alebo dva okruhy. Najrýchlejší bežec celého podujatia bol Tomáš Krč, ktorý dve kolá zabehol za 45 minút. Každý účastník dostal pamätnú medailu a s ňou si odnášal dobrý pocit,
že urobil niečo užitočné pre svoje zdravie. 
Peter Matejík
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Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na organizovaní
týchto podujatí.
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PhDr. Pavel Dvořák

(* 13. máj 1937, Praha – † 21. december 2018)
„Dejiny sa neponášajú na reťaz, skôr na železnú sieť
alebo rozkonárený strom.“
P. Dvořák
Z tohoto vlastného poznania
oberal plody zo stromov dávnej
histórie a spracoval ich tak ako
nikto iný pred ním. Sýtil nimi deti,
dospelých aj tých, ktorí si práve
vďaka jeho rozprávačskému talentu našli vzťah k poznávaniu dejín Slovenska.
Nesporne patrí k popredným
osobnostiam našej obce, ktorí sa významne zaslúžili
o zviditeľnenie Budmeríc nielen v bratislavskom regióne,
ale aj na celom Slovensku, nevynímajúc ani zahraničie.
Nečakaný odchod človeka s nesmiernou životnou vitalitou a mnohými plánmi v oblasti ďalšieho sprístupňovania
doteraz málo známych historických prameňov tam, odkiaľ už niet návratu, spôsobil veľký bôľ nielen najbližším,
ale všetkým priaznivcom jeho literárnych diel.
Spomeňme si na jeho prvé zoznámenie sa s Budmericami, kam na krátke obdobie rodinu z Bratislavy priviali
vojnové udalosti v roku 1944. Po návrate do Bratislavy
sa už na strednej škole začal zaujímať o históriu a v roku
1960, po absolvovaní štúdia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, pracoval ako novinár vo
viacerých periodikách na Slovensku aj v Čechách. Neskôr štyri roky tvoril v slobodnom povolaní.
V najlepšom veku začiatkom sedemdesiatych rokov si opäť spomenul na Budmerice z mladosti. Zakúpil
starý, roľnícko-remeselnícky rodinný dom na spadnutie
a s rodinou sa sem prisťahovali. Susedia mu radili, aby
doviezol buldozér, chalupu zbúral a postavil nový dom.
Ten vystaval, avšak historicky vzácna, vyše dvestoročná
chalúpka po bývalom roľníkovi a keramikárovi zostala po
náročnej renovácii na svojom mieste. Postupne prinášala radosť z nájdených starožitností, ale aj veľa starostí.
Nedávno spomínal na tieto začiatky budmerického života
ako plné romantiky, ktorú mu občas prekazil blízky potôčik podmáčaním nosného múru, až sa v jedno ráno zrútil.
Aj takéto havarijné a výkopové práce však boli k niečomu
dobré, lebo v ich priebehu sa objavila stará hrnčiarska
pec s rôznymi črepmi. V roku 2011 získal ocenenie „Za
príkladnú obnovu“ tohoto napoly rozpadnutého, dnes už
pamiatkovo-chráneného objektu.
Pánovi Dvořákovi ako aktívnemu členovi Miestneho
odboru Matice slovenskej vďačíme za odborné rady pri
zriaďovaní národopisnej expozície v Budmerickej izbič-

48

ke so zameraním na zdokumentovanie najmä lokálnej
histórie Budmeríc. Vždy sme u neho našli porozumenie
pri konzultáciách súvisiacich s prípravami výstav z oblasti keramickej tvorby, archeologických nálezov i výbere
prednášajúcich k témam z histórie našej obce. Podporil úsilie k zachovaniu pôvodnej podoby obecného erbu
a symbolov, ktoré sú zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky.
Práve v Budmericiach napísal väčšinu svojich kníh
(bolo ich vyše tridsať) najmä z oblasti literatúry faktu.
V roku 1991 založil a viedol vlastné vydavateľstvo RAK
v Budmericiach so zameraním na prezentovanie prameňov k dejinám Slovenska a Slovákov. Svojou nesmiernou
pracovitosťou sa stal najznámejším popularizátorom slovenskej histórie v mediálnej oblasti. Okrem knižnej tvorby zameranej na literatúru faktu napísal tisícky článkov,
množstvo rozhlasových, televíznych umelecko-náučných
relácií, filmových scenárov v cykle krátkych dokumentov s 86 dielmi. Absolvoval nespočet besied s čitateľmi
v mnohých mestách a obciach na Slovensku.

Za svoje knihy, náučno-vzdelávaciu osvetovú činnosť
získal viacero slovenských i medzinárodných ocenení.
Okrem iných medzinárodnú Cenu Egona Ervína Kischa,
Cenu za najkrajšiu knihu roka 2002 udelenú nemeckou
komisiou UNESCO na knižnom veľtrhu v Lipsku, Cenu
SAV za popularizáciu vedy, Cenu Pražského knižného
veľtrhu za Krvavú grófku, najkrajšiu knihu ilustrovanú fotografiami, Cenu Vojtecha Zamarovského, Pribinov kríž II.
triedy a v roku 2018 Cenu obce Budmerice za zachovanie
kultúrneho dedičstva obce vydaním dvojdielnej monografie Poctivá obec budmerická od nášho rodáka, historika Jána Tibenského. Na slávnostnom podujatí s názvom Ocenenie Bratislavského samosprávneho kraja,
ktoré sa konalo 23. 1. 2019, mu bola udelená výročná
Cena Samuela Zocha – IN MEMORIAM.
Hoci bol plne vyťažený štúdiom archívnych materiálov,
písaním kníh a množstvom iných aktivít v širokom spektre
svojej mimoriadnej tvorivosti, vyhradil si čas pre rodinu.
Spolu s manželkou sa venovali deťom, spoločným záujmom
v športových disciplínach karate, jazde na koňoch, turistike.
Pavlovi Dvořákovi, tomuto naozajstnému majstrovi
pera a obdivuhodnému rozprávačovi krásnych príbehov
vďačíme za trvalé hodnoty, ktoré nám zanechal.
(mb)
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Mgr. Emil Drgoň

(* 20. február 1937, Dubovany – † 23. marec 2018)
„Nechcem žiť tak, aby som z kuchyne pozeral, čo sa robí
vonku. Takže pokiaľ budem vládať, budem pracovať s deťmi.“
Toto svoje predsavzatie k dôchodkovému veku naplnil do
poslednej bodky. Iba pokračoval v tom, s čím začal v rodných
Dubovanoch a po absolvovaní
Pedagogickej fakulty Univerzity
Komenského – v práci s deťmi,
mládežou v oblasti vzdelávania
a športu. Ako mladý futbalový
hráč znova založil v Dubovanoch rozpadnutý futbalový
klub a začínal s učiteľskou dráhou na dlhých 37 rokov,
z toho 22 rokov vo funkcii riaditeľa Základnej školy v Budmericiach.
A práve tu po prisťahovaní v roku 1962 si našiel svoju
manželku Almu a podmienky pre široký záber svojich aktivít. V prvom rade to bola modernizácia školy a po nástupe
do funkcie riaditeľa otvorenie školskej družiny s priebežným organizovaním aj mimoškolského vzdelávania detí
a dospelých v rôznych kurzoch v rámci Osvetovej besedy,
ktorej predsedal až do otvorenia kultúrneho domu.
Vždy mal blízko ku kultúre a tento vzťah prenášal aj na učiteľov, aby zakladali a rozširovali mimoškolské činnosti v záujmových krúžkoch. Robili to bezodplatne vo svojom voľnom
čase, svojím príkladom u nich vzbudzoval priam zanietenosť
k povzbudzovaniu žiakov k tvorivému mysleniu. Ako cvičiteľ
realizoval nácviky žiakov na spartakiádne vystúpenia.

Pán Emil Drgoň počas celého pôsobenia v škole viedol
športovo-branné krúžky a pokračoval v tom s rovnakou
intenzitou aj po odchode do dôchodku v roku 1999. Jeho
prácu ocenila aj Slovenská asociácia športu na školách
Pamätným listom.
Dvadsať rokov bol aktívnym funkcionárom Združenia branných a technických činností Slovenskej republiky (ZBTČ SR), od roku 2007 aj členom jeho Prezídia. Miestna organizácia ZBTČ SR viac rokov patrila
k najlepším na Slovensku a práve z toho dôvodu bol
poverený v Budmericiach organizačne zabezpečovať
nielen miestne, ale i krajské a celoslovenské kolá branno-športových súťaží, súťaže Mladý záchranár a žiacku
Športovú ligu strelcov zo vzduchovky. Vychoval úspešných pretekárov v brannom viacboji. Za svoju dobrovoľnícku branno-športovú činnosť dostal množstvo diplomov, poďakovaní, športových pohárov, trofejí, medailí
a plakiet.
Angažoval sa aj vo verejnej činnosti. Od roku 1969 bol
popri školských povinnostiach tajomníkom Miestneho národného výboru, členom Zboru pre občianske záležitosti,
od roku 1974 aj sudcom z ľudu a mnohonásobným dobrovoľným darcom krvi.
Takúto bohatú zainteresovanosť na živote a rozvoji
obce ocenilo obecné zastupiteľstvo v roku 2014 Cenou
obce Budmerice. Pán Emil Drgoň zostáva príkladom
vzácneho, obetavého človeka s odkazom o veľkej potrebe ľudskej spolupatričnosti a vzájomného porozumenia.

(mb)

„Nikto nie je ostrovom samým pre seba; každý je kusom pevniny, kusom súše; a ak more
odmyje hrudu, Európa sa zmenší, akoby sa stratil výbežok zeme alebo sídlo tvojich priateľov či tvoje vlastné; smrť každého človeka umenší mňa, lebo ja som súčasťou človečenstva;
a preto sa nikdy nepýtaj, komu zvonia do hrobu; zvonia tebe.“
Ernest Hemingway

Opustili nás
Alexander Sobolík † 77-ročný
Emil Drgoň † 81-ročný
Františka Šumská † 79-ročná
Marcela Somorovská † 50-ročná
Anna Strážayová † 70-ročná
Pavol Valentovič † 70-ročný
Mária Šumská † 74-ročná

Mária Trgalová † 90-ročná
Anna Matúšková † 79-ročná
Vlasta Baxová † 82-ročná
Ľudovít Oláh † 56-ročný
Salome Morávková † 81-ročná
Helena Kolláriková † 89-ročná
Serafína Študencová † 80-ročná
Pavel Hrabovský † 65-ročný
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Jozef Salay † 42-ročný
Ján Moravčík † 78-ročný
Milina Hornochová † 81-ročná
Jan Roučka † 59-ročný
Pavel Dvořák † 81-ročný
Lýdia Baková † 89-ročná
Emil Slovák † 89-ročný
Marta Bejdáková † 66-ročná
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Kultúrny kalendár obce
Budmerice 2019
Február
3. 2. 

29. – 30. 3. 
nedeľa

Čaj o piatej

Noc s Andersenom

kaštieľ
organizátor: Haviarová, obec Budmerice

kultúrny dom
organizátor: JDS Budmerice
16. 2. 

Apríl
sobota

Verejná ochutnávka vín

kultúrny dom
organizátor: Spolok vinárov a fajnkoštérov Budmerice, obec Budmerice
20. 2. 

streda

Darovanie krvi

obecný úrad
organizátor: OZ Budmeričania deťom
21. 2. 

štvrtok

Školský karneval

ZŠ Budmerice
organizátor: ZŠ s MŠ Budmerice
24. 2. 

nedeľa

Čaj o piatej

Vína od Gidry

1. 3.

piatok

sobota – nedeľa

kaštieľ

pondelok – utorok

Veľkonočné tvorivé
dielne

ZŠ Budmerice
organizátor: ZŠ s MŠ Budmerice
piatok

30. reprezentačný
fašiangový ples

kultúrny dom
organizátor: MO Matice slovenskej
v Budmericiach, obec Budmerice
sobota

Fašiangový sprievod

Budmerice
organizátor: OZ Kasiopea, kultúrna
komisia
utorok

ZŠ Budmerice
organizátor: ZŠ s MŠ Budmerice
27. 4. 

sobota

Deň Zeme
– upratovanie Lindavy
Budmerice
organizátor: OZ Budmeričania
deťom, obec Budmerice
30. 4. 

sobota

Svätojakubská cesta,
Camino Budmerice
Náučný chodník Budmerice
organizátor: kultúrna komisia,
OZ Kasiopea, MO MS

sobota

Rybárske preteky

Medzinároný turnaj
v discgolfe
15. – 16. 4. 

4. 5. 

4. 5. 

kaštieľ
organizátor: kultúrna komisia,
obec Budmerice

Deň Zeme
– upratovanie okolia školy

Marec

5. 3. 

sobota

26. 4. 

kultúrny dom
organizátor: JDS Budmerice

2. 3. 

6. 4. 

13. – 14. 4. 

Máj

piatok – sobota

utorok

Stavanie mája

Budmerický gazdovský dvor
organizátor: kultúrna komisia,
PZ Topoľ

Pochovávanie basy

kultúrny dom
organizátor: OZ Kasiopea, kultúrna
komisia

rybník Budmerice
organizátor: OO SRZ Budmerice
10. 5. 

piatok

Malokarpatský slávik
– výberové kolo

kultúrny dom
organizátor: obec Budmerice, MOS
Modra
11. 5. 

sobota

Budmerická fazuľovica
2019 – 7. ročník
kaštieľ
organizátor: obec Budmerice,
OZ Kultúrne centrum Budmerice
11. 5. 

sobota

Malokarpatský slávik
– finále
kaštieľ
organizátor: obec Budmerice,
MOS Modra
12. 5. 

nedeľa

Deň matiek

kaštieľ
organizátor: obec Budmerice, kultúrna komisia
17. 5. 

piatok

Timothy – gospelová
hudobná skupina
kultúrny dom
organizátor: OZ Aktiv

ZMENA TERMÍNOV VYHRADENÁ
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24. – 25. 5.

piatok – sobota

Otvorené pivnice
na sv. Urbana 2019
Koláče priamo z pece

Budmerická izbička,
pivnice Budmerice
organizátor: MO MS, Spolok vinárov
a fajnkoštérov Budmerice

Jún
1. 6. 

5. – 7. 7. 

Kasiopeafest – 7. ročník
kaštieľ
organizátor: OZ Kasiopea,
obec Budmerice
5. – 6. 7.

ZŠ Budmerice
organizátor: ZŠ s MŠ Budmerice
8. 6. 

sobota

Budmerické Halászlé
– 5. ročník
ihrisko
organizátor: Ladislav Nagy
8. 6. 

sobota

Folklórny festival
Lindava 2019, Festival
Mikroregiónu Červený
Kameň
kaštieľ
organizátor: obec Budmerice,
OZ Kultúrne centrum Budmerice,
kultúrna komisia
13. 6. 

štvrtok

obecný úrad
organizátor: OZ Budmeričania deťom
22. 6. 

piatok - sobota

sobota

Hokejbalový turnaj
– 23. ročník

25. 8. 

nedeľa

Krumplové šeličo
Budmerická izbička
organizátor: MO MS
31. 8. 

sobota

Z rozprávky do rozprávky
kaštieľ
organizátor: OZ Budmeričania
deťom

1. 9. 

nedeľa

Rozprávkovo
– 2. ročník, festival
bábkového divadiel

kaštieľ
organizátor: OZ Kultúrne centrum
Budmerice

5. 7. 

Otvorenie školského
roka 2019/2020

kultúrny dom
organizátor: ZŠ s MŠ Budmerice

piatok

sobota – nedeľa

10. 10. 

štvrtok

Darovanie krvi

sobota

Budmerice v pohybe
– cyklistika

kaštieľ
organizátor: obec Budmerice,
OZ Kultúrne centrum Budmerice
26. 10. 

sobota

Biela noc

kaštieľ
organizátor: obec Budmerice,
OZ Kasiopea, kultúrna komisia

November
9. 11. 

štvrtok

sobota

Budmerice v pohybe – beh
kaštieľ
organizátor: obec Budmerice,
OZ Kultúrne centrum Budmerice
10. 11.

nedeľa

Posedenie pri čaji
kultúrny dom
organizátor: JDS
11. 11. 

pondelok

Červené maky – Deň
vojnových veteránov
cintorín
organizátor: JDS
15. – 16. 11. 

Október

Cyrilometodské zbory
kostol
organizátor: obec Budmerice,
MOS Modra

pondelok

Budmerický gazdovský dvor,
Budmerická izbička
organizátor: obec Budmerice,
MO MS Budmerice, kultúrna komisia

Júl

17. 10.

September

Budmerické hody

kurt v kaštieli
organizátor: Peter Matejík

Majstrovstvá SK
v discgolfe

19. 10. 

August

14. – 15. 9. 

sobota – nedeľa

obecný úrad
organizátor: OZ Budmeričania deťom

ihrisko
organizátor: HBC Hurons

2. 9. 

Darovanie krvi

12. – 13. 10.

kaštieľ

Inter Cup

sobota

Medzinárodný deň detí

piatok – nedeľa

piatok – sobota

Deň otvorených
pivníc 2019
Koláče priamo z pece

pivnice Budmerice,
Budmerická izbička
organizátor: Spolok vinárov
a fajnkoštérov Budmerice, MO MS

Úcta k starším

kultúrny dom
organizátor: obec Budmerice
ZMENA TERMÍNOV VYHRADENÁ
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December
5. 12.

9. 12. 
štvrtok

Mikuláš

Budmericeký gazdovský dvor, kostol
organizátor: obec Budmerice,
kultúrna komisia
7. - 8. 12. 

sobota – nedeľa

Charitné vianočné trhy,
Vianoce v Budmerickej
izbičke
kultúrny dom, Budmerická izbička
organizátor: OZ Charitas Budmerice,
obec Budmerice, MO MS Budmerice

pondelok

Posedenie pri kapustnici
kultúrny dom
organizátor: JDS
11. 12. 

streda

sobota – nedeľa

Obecné vianočné trhy
Budmericeký gazdovský dvor
organizátor: kultúrna komisia,
obec Budmerice
26. 12. 

Benefičný koncert

štvrtok

Budmerice v pohybe
– turistika

kultúrny dom
organizátor: obec Budmerice
13. 12. 

14. – 15. 12.

piatok

Cena Rudolfa Fabryho
– 11. ročník
kaštieľ
organizátor: obec Budmerice,
OZ Kultúrne centrum Budmerice

organizátor: obec Budmerice,
OZ Kultúrne centrum Budmerice
31. 12. 

utorok

Batôžkový Silvester
kultúrny dom
organizátor: obec Budmerice

ZMENA TERMÍNOV VYHRADENÁ
Budmerické vydry z Gidry vás pozývajú na kúpanie sa v rybníku, ktoré je každú nedeľu o 8.00 hod.
Z hľadiska bezpečnosti upozorňujeme na vysekanú dieru v ľade!
Miestny odbor Matice slovenskej v Budmericiach
v spolupráci s obcou Budmerice vás pozývajú na

30. reprezentačný
fašiangový ples
1. marec 2019 (piatok)
Kultúrny dom v Budmericiach
so začiatkom o 19.00 hod.
Do tanca a na počúvanie bude hrať a spievať:
hudobná skupina Ľuboša Bilského
V programe vystúpi folklórny súbor TRNAFČAN

Vstupné: 13,- € na 1 osobu
V cene vstupenky je víno, minerálka a slané pečivo.
Možnosť zakúpenia večere: 7,- € na 1 osobu

Vstupenky bude možné zakúpiť v predpredaji
od 1. februára 2019 u pani Anny Hlavatej
na tel. čísle 0911 318 419.

Ospravedlnenie
Obec Budmerice sa ospravedlňuje pánovi Mariánovi Michalíkovi za podanie oznámenia o skutočnostiach nasvedčujúcich spáchanie trestného činu. Orgány činné v trestnom konaní nepotvrdili podozrenie obce
a konanie pána Michalíka neodporuje zákonu. Vzniknuté nedorozumenie predstaviteľov obce mrzí a veria, že
v budúcnosti už nevznikne.
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