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Príjmite náš pozdrav krátky na veľkonočné sviatky.
Zdraví ich v dobrom prežite, veselí, šťastní, svieži!
Starosta a redakcia Budmerických zvestí

Víťaz nad smrťou
V tomto čase si kresťania pripomínajú dielo vykúpenia a oslávenia Boha – Veľkonočné tajomstvo, v ktorom svojou smrťou
zničil našu smrť a svojím zmŕtvychvstaním obnovil život. Preto Veľkonočné sviatky Pánovho umučenia a zmŕtvychvstania sú vrcholom celého kresťanstva. Tak ako je nedeľa vrcholom týždňa, slávnosť Veľkej noci je vrcholom liturgického roku.
Chcem sa spolu s Vami zamyslieť nad tým, nakoľko sa prežívanie vyššie spomenutých skutočností dotýka praktického života nás, kresťanov. Na začiatku si pomôžme úsmevným príbehom, ktorý sa odohral v dobe nie tak dávnej, ktorá nebola veľmi naklonená náboženským hodnotám.
Za totality prišiel do jednej školy inšpektor a spýtal sa riaditeľa, či sa už v škole podarilo odstrániť všetky náboženské predsudky. „Áno, s Božou pomocou,“ odpovedá riaditeľ, bývalý spevák chrámového zboru. „Vďaka Bohu,“ odpovedá na to súdruh
inšpektor, ktorý ako malý chlapec miništroval. Zdá sa, že situácia ani v dnešnej dobe nie je iná. Náboženstvo sa síce nepopiera, ani sa proti nemu nebojuje, ale aj dnes zaznievajú slová, že náboženstvo, kresťanstvo a evanjeliá sú nemoderné a zbytočné. I v dnešnej dobe počujeme známe slová Nietzscheho: „Boh je mŕtvy“. A možno sa tak ozýva aj z duší niektorých kresťanov. Nemôžeme nikomu vyčítať, že má takýto názor, ktorý nie vždy musí byť spojený z nevedomosťou. V živote som stretol len
veľmi málo konvertitov, ktorí konvertovali len preto, že si prečítali katechizmus. Dôvody boli iné. Bolo to stretnutie s kresťanmi,
ktorí svoje kresťanstvo žili prakticky, ktorí úprimne žili podľa toho, čomu verili.
Zvesť o vzkriesení Krista, ktorú prežívame vo Veľkej noci, požaduje od nás oveľa viac ako len to, aby sme ju rozumom uznali
a rešpektovali. Chce, aby sme ju skutočne začali žiť. Je síce pravdou, že dobrými skutkami si Boha nepritiahneme, ale môžeme nimi pritiahnuť k Bohu svojich blížnych. Práve viera v Ježišovo víťazstvo nad smrťou je základným bodom identity kresťanskej viery. Svätý apoštol Pavol túto pravdu veľmi krásne vyjadril keď povedal, že ak by Kristus nevstal z mŕtvych, tak naša viera je zbytočná... Ak máme nádej v Krista len v tomto živote, tak sme najúbohejší zo všetkých ľudí. Naša viera v zmŕtvychvstanie
by však bola rovnako márna, ak by nijako neovplyvnila náš život. Kristus však nad smrťou zvíťazil. Toto je najdôležitejšia pravda našej viery.
Počas Veľkonočných sviatkov slávime Ježišovo zmŕtvychvstanie. Slávime tým jeho víťazstvo nad smrťou. A slávime aj naše
víťazstvo nad smrťou. Lebo zásluhou Ježiša Krista bola aj naša smrť porazená. Práve preto, či žijeme, alebo umierame, vždy
máme dôvod na radosť. Radosť z toho, že raz, keď zomrieme, sa vlastne všetko nekončí, ale začína. Naše vzkriesenie je pravdou kresťanskej viery. Nedovoľme, aby táto krásna pravda bola zatienená našou nemohúcnosťou všetko si predstaviť a všetko vedieť. Nedovoľme, aby ju zatienil novodobý názor, podľa ktorého sa buď všetci rozptýlime v kozme, alebo, v druhej krajnej
možnosti, budeme sa môcť mnohokrát narodiť. Verme Kristovi! Prijmime túto pravdu do nášho života. Nepremrhajme túto ponuku, lebo neskoršie už môže byť neskoro. Nebude mŕtvy Boh, ale my.
Váš Branislav Trubač, duchovný otec

Schválili rozpočet obce
aj územný plán
Z rokovaní obecného zastupiteľstva

Nadväzne po vykonaní volieb poslancov a starostu do samosprávy obce sa 9. decembra 2014 konalo ustanovujúce
zasadnutie Obecného zastupiteľstva. Novozvolený starosta Jozef Savkuliak a poslanci Ján Fiľo, Mgr. Petra Haviarová, Mgr. Zdenka Charbulová, Ing. Jozef Nižňan, Mgr. Marcel Olša, Marián Oscitý, Ing. Zuzana Polakovičová, Bc. Dušan Somorovský a Ing. Dušan Tomašovič zložili zákonom predpísaný sľub, určili plat starostovi, odsúhlasili sobášiacich a zriadili komisie.
Na druhom zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa
15. decembra 2014 bol schválený rozpočet obce na rok
2015, vrátane programov, s celkovými príjmami vo výške
2 054 397 € a výdavkami 1 368 655 €. Po náročných rokovaniach, množstve námietok a pripomienok počas jeho
príprav, bol schválený Územný plán obce Budmerice Všeobecne záväzným nariadením obce Budmerice č. 8/2014,
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie. Poslanci odsúhlasili aj ďalšie dve VZN: č. 6/2014
o miestnej dani za psa a č. 7/2014 o miestnej dani za predajné automaty. Schválený bol predaj obecného pozemku – troch priľahlých častí parcely č. 2287 o výmere 26 m2
v dlhodobom užívaní doterajšieho vlastníka. Zvolili predsedov komisií a prerokovali obsah zmluvy o poskytovaní organizačného poradenstva a administratívnych prác súvisiacich s vedením, organizáciou a chodom Obecného úradu Obce Budmerice s poradcom FIĽO & Partners s.r.o.
Starosta obce informoval o kontrole v Centre sociálnych služieb pracovníkmi Najvyššieho kontrolného úradu SR s pozitívnym výsledkom o efektívnosti a účinnosti
poskytovaných služieb. Poďakoval zamestnancom za ich
zodpovednú prácu. K zlepšeniu pracovných podmienok

i života klientov bude vypracovaný projekt na získanie finančných prostriedkov z Ministerstva práce a sociálnych
vecí SR, ktoré sa použijú na zakúpenie zdvíhacieho zariadenia imobilných klientov, čím sa zníži fyzická záťaž ošetrovateliek.
Na programe tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 9. 2. 2015, bolo okrem iného aj prerokovanie petície občanov so sťažnosťou na poskytovanie zdravotnej starostlivosti všeobecným lekárom.
Obec dá podnet na preverenie poskytovania zdravotníckych služieb a počtu ordinačných hodín na Bratislavský samosprávny kraj.
Obec nadobudla vlastnícke práva k 11 m2 zastavanej
plochy od doterajšieho vlastníka za účelom uloženia potrubia verejnej kanalizácie. Poslanci tiež stanovili poplatok
za stočné pre rok 2015 podľa vyhlášky č. 397/2003 Z. z.,
Prílohy č. 1, v upravenom množstve 55 m3 na osobu a rok
v sume 0,3636 €/m3, t. j. ročne na osobu a rok 20,00 €
pre domácnosti v rodinných a bytových domoch. Plné znenie uznesení a zápisníc nájdete na www. budmerice.sk na
podstránke Samospráva.

(mb)

Komisie obecného zastupiteľstva
Finančná komisia
Ing. Dušan Tomašovič, predseda, Mgr. Petra Haviarová,
Ing. Jozef Okuliar, MVDr. Jaroslav Molnár, Jolana Ochabová
Komisia výstavby a životného prostredia
Ing. Jozefa Nižňan, predseda, Ing. Zuzana Polakovičová,
Roman Botťánek, Ing. Roman Charbula,
Ing. Peter Rajkovič, Róbert Baxa
Komisia na ochranu verejného poriadku
a vybavovania sťažností
Bc. Dušan Somorovský, predseda,
Ing. Zuzana Polakovičová, Mgr. Marcel Olša,
MVDr. Jaroslav Molnár, Bohumil Karaba, Ivan Baxa

2

Komisia kultúry a športu
Marián Oscitý, predseda, Mgr. Marcel Olša, Ján Fiľo
Sociálna komisia
Mgr. Zdenka Charbulová, predsedníčka,
Bc. Štefánia Rampachová, Mgr. Mária Hlavatá,
Zdenka Oškerová, Marta Baxová, Alena Sasková,
Lenka Chovancová
Komisia na ochranu verejného záujmu
Mgr. Petra Haviarová, predsedníčka,
Mgr. Zdenka Charbulová, Marián Oscitý,
Ing. Jozef Nižňan
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REFERENDUM o ochrane
rodiny – 7. februára 2015
Z počtu oprávnených občanov 1 938 sa zúčastnilo 527 = 27,19 %
OTÁZKY REFERENDA
1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
ÁNO – 497 = 94,30 %;
NIE – 24 = 4,55 %;
NEPLATNÉ HLASY – 6 = 1,13 %
2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich
následná výchova?
ÁNO – 482 = 91,46 %;
NIE – 35 = 6,64 %;
NEPLATNÉ HLASY – 10 = 1,89 %
3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak
ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?
ÁNO – 483 = 91,65 %;
NIE – 35 = 6,64 %;
NEPLATNÉ HLASY – 9 = 1,70 %

OTO 2015 – Cena
týždenníka Život
V prestížnej diváckej ankete Osobnosť
televíznej obrazovky OTO 2015
bola ocenená osobnosť slovenskej
dokumentaristiky, občan obce Budmerice,
historik PhDr. Pavel Dvořák,
Cenou týždenníka Život za edíciu
dokumentov Hľadanie stratených svetov.
Blahoželáme!

Kultúrne a tvorivé

stretnutia Budmeričanov
V kultúrno-spoločenskej oblasti máme aj v tomto roku naplánovaných množstvo rôznych podujatí. Zvyčajne ich prijímame skôr pasívne s tým, že niekto pre nás pripravil program, zabáva nás, máme výber bohatého občerstvenia. Alebo
si vyberieme „papučovú kultúru“ pred televízorom.
Chceme vám predložiť originálnu ponuku zábavy, v ktorej môžete preukázať vlastnú tvorivosť a talent – v speve, v hre
na hudobný nástroj, recitácii či rozprávačskom umení, alebo zručnosť svojich rúk pri šití, pletení či iných ručných prácach.
Príďte na pravidelné neformálne stretnutia v prírode i v kultúrnom dome a ukážte iným svoju šikovnosť. Nik vás nebude
kritizovať, odmenou bude pochvala s potleskom.
S radosťou privítame všetky vekové kategórie – od najmladších po najstarších. Vždy pripravíme malé pohostenie, ale
môžete sa pochváliť aj dobrotami z vlastnej kuchyne. Pustite sa teda do prípravy svojho vystúpenia. Čoskoro vás pozveme samostatným plagátikom.
(dd)
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18. ročník výstavy vín v Budmericiach

Poctivý škrabák
budmerický

V tú peknú slnečnú februárovú sobotu kroky mnohých budmeričanov nesmerovali k prechádzke do prírody, ale do kultúrneho domu k ochutnávke kvalitných slovenských, a moravských vín. Veru bolo z čoho vyberať – 336 vzoriek bielych,
ružových, červených, ríbezľových, ovocných vín vzorne uložených na policiach priam sa núkalo ku koštovke.
Kvalitatívna úroveň tohoročnej výstavy bola umocnenú
vysoko odborným zložením deviatich degustačných komisií pod vedením naslovovzatého odborníka prof. Ing. Fedora
Malíka. Práve on, okrem odborných rád, prišiel s podnetom
udeľovania zvláštnej ceny, ktorá bude dobrou motiváciou pre
našich vinárov. Vo vkusne spracovanom katalógu výstavy ju
uviedol takto:
“Budmeričania i v treťom tisícročí pôdu milujú a starajú
sa o ňu. O budmerických vínomajstroch ani nehovoriac. Ich
moky a ich výstavy vín majú silnú odozvu na celom Slovensku.. Byť šampiónom z Budmeríc, je túžbou mnohých z nás.
Víťazia však len tí najlepší…
Čo však s tými, ktorí sa tam dostanú až po rokoch?
Tí musia stále a poctivo pracovať. Na sebe, na svojej vinici, vo svojej vínnej pivnici. Kým sa však prepracujú nahor, je potrebné ich prácu oceniť. Vymyslel som čosi neobvyklé. Nie pohár, nie keramický tanier, nie dreveného Urbana, prichádzam so škrabákom v ruke. Bez škrabáku vinicu neobrobíte, bez škrabáku sa k poctivému vínu nedopracujete. V Modre, akože inak, máme škrabák modrý. Nuž
a v Budmericiach budeme od tohto roku udeľovať zelený.
Bude putovný a bude niesť ochranný názov “Poctivý škrabák budmerický”. Tento rok ho dostane prvý Budmeričan.
Nechajte sa prekvapiť…”
Už vieme, že nositeľom uvedeného ocenenia za rok 2015
je zaslúžene Ing. Štefan Čambal. Cenu “Šampión” našim vi-
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nárom sa v žiadnej z piatich kategórii získať nepodarilo. Najvyššie hodnotené biele víno z Budmeríc mal Anton Krajčovič za Silvánske zelené, najvyššie hodnotené červené víno
rodina Čambalová za Cabernet Sauvignon. Cenu vinárskeho majstra za rok 2015 získal Ing. Peter Maček zo Šenkvíc.
K pestreniu tohoto podujatia prispel jeho pravidelný návštevník z Čierneho Balogu František Horváth s tokárskymi

a rezbárskymi predmetmi a Gabriela Kinčiová výrobkami
z pedigu.
Poďakovanie za vydarené organizačné zvládnutie tohoročnej výstavy vín patrí členom Spolku vinárov a fajnkoštérov Budmerice, ktorý ju realizovali za spolupráce s Obecným
úradom, súťažiacim a sponzorom.

(mb, foto autor 4, R. Méry 3)

Nečakané stretnutie
Tohoročnú výstavu vín i niektoré naše vínne pivnice opäť navštívila delegácia záhradkárov z družobného Nadlaku pod
vedením profesora Ondreja Zetocha. Na výstave im bolo príjemne, veď tu opäť stretli dávnych priateľov, ochutnali naše
ocenené vína a nevynechali ani návštevu Budmerickej izbičky, ktorá je už tradične súčasťou vinárskych akcií. S veľkým
záujmom si prezreli jednotlivé exponáty a pomohli nám objasniť účel jedného z vystavených predmetov, ktorý používal
sedlár na šitie remeňov na konské postroje.
V priateľskej debate s matičiarmi sme sa rozhovorili o našej spolupráci, súčasnom živote v Nadlaku i v Budmericiach.
Keď si naši hostia medzi rečou pochutnávali na čerstvo napečených koláčoch, pán Lincinciáš spomenul, že by rád
stretol pani Holešovú, alebo členov jej rodiny, s ktorou mala
jeho rodina dobré vzťahy. Vždy im vyčítala, že ich neprišli do
Budmeríc navštíviť, aby im mohli ich pohostinnosť z Nadlaku
oplatiť. Nevedeli sme hneď upresniť o koho ide.
Na druhý deň sa nám podarilo zistiť, že to bola, žiaľ už
zosnulá, pani Marta Holešová a tak sme telefonicky dohodli návštevu u jej dcéry Marty Bejdákovej. Náhoda chcela, že
už na ceste k nej sme sa s ňou stretli, keď práve išla domov
z kostola. Už z ďaleka vítala pána Lincinciáša a ostatných.
Ťažko možno slovami vyjadriť tú vzájomnú spontánnu radosť
z neplánovaného stretnutia po dlhých rokoch.
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Takže táto „dobrá misia” nadlackých záhradkárov u Bejdákovcov sa stala ďalším kamienkom v stále bohatšej
mozaike našich srdečných vzťahov s krajanmi z Nadlaku.
(ak, foto autor)
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Mojim Lindavákom
V to januárové, snehom zasypané ráno, som sa chystala na výstavu ITF Slovakiatour do Bratislavy. Keď prišli po mňa
priatelia, zákerný ľad pod snehom ma pred otváraním bránky zradil, čím pokračoval môj zdravotne smoliarsky minulý rok
aj v novom roku pádom a poranenou rukou. Z návštevy výstavy zišlo, no ohrozená bola aj plánovaná stretávka s mojimi
priateľkami Mgr. Petrou Haviarovou a Ing. Jarmilou Molnárovou v ten istý deň. Mali sme sa dohodnúť na mieste a čase
zorganizovania stretnutia bývalých členov folklórneho súboru Lindava, do ktorého patrili pred dvadsiatimi piatimi rokmi
aj ony. Pre úraz som chcela stretnutie odložiť na iný termín.
V podvečer mi zavolali, aby som prišla aspoň na chvíľu,
že sú tam všetci a že prídu po mňa, no pre vytrvalú bolesť som odmietla. Keďže moji priatelia ma poznajú, tipovali, o koľko minút zavolám, že predsa len prídem. Aj tak bolo.
Nie je jednoduché ich zorganizovať. Veď Jarmila žije v Taliansku a je vzácne, keď sa s ňou môžem stretnúť na Slovensku. Zobrala som si lieky proti bolesti s rozhodnutím, že
pár minút tam zostanem.
To, čo ma čakalo, by mi však ani vo sne nenapadlo.
Otvorila som dvere Budmerickej izbičky a od radosti mi
začali padať slzy veľké ako hrachy. Za slávnostne prestretým stolom sedeli moji folkloristi zo súboru, vrátane
Ing. Milana Tekulu, ktorí ho po mne viedol. Na stole krásna torta a veľa rôznych dobrôt, ktoré pripravili a doniesli. Všetci sme sa tešili, že sme znovu spolu. Video z vystúpenia z roku 1990 ukázalo, ako sme sa za tie roky zmenili. Prezerali sme fotografie z vystúpení, spomínali na sústredenia vo Vyšnej Boci a v Harmónii. Každý z nás povedal niečo o sebe, o svojej rodine. Atmosféra bola naplnená
radosťou, otvorenosťou i srdečnosťou, ako to medzi dobrými priateľmi býva.

6

Zvlášť si vážim, že na stretnutie prišla z Rakúska aj
Ing. Marcela Haberlová, ktorá je významnou fitness trénerkou a športovkyňou, nositeľkou medaily za 5. miesto na
svetovej súťaži World Fitness Federation World International 2012 v kategórii Women Athletic/Superbody, a držiteľkou technického patentu.
Z Talianska prišla Ing. Jarmila Molnárová, úspešná podnikateľka v cestovnom ruchu, majiteľka cestovnej kancelárie Mattia, a jedna z najlepších oficiálnych turistických sprievodkýň po Ríme. Doma či v zahraničí, všetci v živote dobre
obstáli. Chcú, aby aj ich deti mali také zážitky ako mali oni
a privítali by, keby sa činnosť folklórneho súboru obnovila.
Už naplánovali nové stretnutie, keďže na toto sa všetci bývalí folkloristi nedostali. Aj ja sa naň teším.
Takéto krásne prekvapenie po 25. rokoch je pre mňa darom, na ktorý do smrti nezabudnem. Dojatá a šťastná do
špiku kostí, mala som pocit, akoby sa zopakovali Vianoce.
ĎAKUJEM VŠETKÝM A VEĽMI SI TO OD VÁS
– LINDAVÁKOV – VÁŽIM, LEBO STE NAOZAJSTNÍ,
DOBROSRDEČNÍ PRIATELIA.
Alena Kadlečíková, foto ph
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Veselý pohreb
Tak sme sa znovu rozlúčili s našou dobrou starou basou. Veruže to bolo nárekov pri obradnej reči kňaza. Plačky vyplakávali, kým trúchliaci pozostalí organizátori z OZ Kasiopea, kultúrnej komisie obecného zastupiteľstva, Jednoty
dôchodcov i z radov smutnoveselých občanov napokon pozostalú vyprevadili von z priestorov smútočnej sály, aby
hneď v tú chvíľu na ňu, drahú basu, zabudli pri bujarej tanečnej veselici.
(Foto Marcel Olša)
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Vždy pripravení
zasiahnuť
V porovnaní s minulosťou sa pôsobnosť hasičov nielen profesionálnych, ale i dobrovoľných značne rozšírila. Pozorujeme to aj u našich dobrovoľných hasičov v Budmericiach. Keď po rozdelení Československa vznikla Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky zastrešujúca dobrovoľné, mestské a obecné hasičské zbory, po
ustanovení Dobrovoľného hasičského zboru v našej obci postupne sa skvalitňovalo aj jeho technické vybavenie.
Pribudla moderná cisternová automobilová striekačka, výstroj a výzbroj, hasičské a protipožiarne vybavenie.
Na výročnej členskej schôdzi Dobrovoľného hasičského
zboru v Budmericiach dňa 20. februára 2015 privítali riaditeľa Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru z Pezinka, plk. ing. Emila Moťovského, vedúceho oddelenia OPT pplk. mgr. Vladimíra Bartoša a starostu obce Jozefa
Savkuliaka. V správe vyhodnotili aktivity 27 členov a jedného
čestného člena za minulý rok. Operatívne zasahovali pri požiari rodinného domu v susednej obci, dva razy hasili horiace motorové vozidlá, viackrát požiare stohov a trávnych po-
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rastov. Vykonali výjazdy k páleným káblom na Novom dvore, k veľkému požiaru na skládke chemického odpadu v lokalite Biely vŕšok, technické zásahy pri úniku nebezpečných
kvapalín a požiarny dozor pri kultúrno-spoločenských podujatiach v obci.
Odbornosť svojich členov zdokonaľujú účasťou na metodických zamestnaniach organizovaných OR HaZZ a účasťou nových členov na základnom výcviku, po ktorom nasledujú skúšky odbornej spôsobilosti. Zorganizovali taktické zamestnanie
s nácvikom evakuácie „zranených osôb“ – žiakov a zamestnancov Základnej školy pri simulovanom úniku plynu. Zúčastnili sa na hasičskej súťaži v Pezinku a ukážke požiarneho útoku.
Aj v Budmericiach predvádzali hasičskú techniku,
a v rámci súťaže vo varení guláša aj výrobu hasiacej peny,
v ktorej sa nakoniec viacerí návštevníci vykúpali...
V rámci rokovania schôdze riaditeľ OR HaZZ ocenil angažovanú prácu budmerických dobrovoľných hasičov a odovzdal starostovi Jozefovi Savkuliakovi medailu „Za spoluprácu“, ktorú udelil Územný výbor DPO Pezinsko-Senecký
s textom „Bohu na slávu, blížnemu na pomoc“. Takto ocenili vytrvalú pomoc, veľmi dobrú spoluprácu a súčinnosť v oblasti ochrany zdravia a majetku občanov s členmi nášho Dobrovoľného hasičského zboru. Blahoželáme a nech sa dobré
vzájomné vzťahy naďalej rozvíjajú.
Ivan Baxa, mb
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Aktuálne informácie

z webstránky

Ak chcete vedieť, čo sa práve v obci deje, otvorte si webovú
stránku www.budmerice.sk. Nájdete tam základné informácie zo
života obce – uznesenia Obecného zastupiteľstva, Územný plán
obce, informácie o aktivitách v kultúre, športe a mnohé ďalšie. Aby
ste o všetkom vedeli čo najskôr, môžete sa na tejto web stránke
zaregistrovať a potom všetky dôležité informácie dostávať z prvej
ruky priamo na váš e-mail.
Postup je jednoduchý. Po otvorení www.budmerice.sk hneď na
úvodnej stránke vpravo hore kliknite na Registrovať, kde sa vám
objaví registračný formulár. V ňom vyplňte údaje označené hviezdičkou a druh informácií o ktoré máte záujem. Kliknite na Poslať. Skopírujte Bezpečnostný kód, potom kliknite na Odoslať.
Následne bude na vašu e-mailovú adresu doručené heslo, ktoré si
môžete kedykoľvek zmeniť. Nezabudnite registráciu do 14 dní potvrdiť. Po tomto termíne sa registrácia automaticky vymaže. Ak nebudete mať záujem o zasielanie informácií, svoje konto registrácie
môžete kedykoľvek zrušiť.

Zážitková
turistika v praxi
Zážitková turistika je dôležitou súčasťou cestovného ruchu a práve za ňou chodia do Budmeríc návštevníci mnohých podujatí, nevynímajúc opakované návštevy Budmerickej izbičky. V nej sme znova privítali francúzskych priateľov pracujúcich na Slovensku. Prezreli si vynovenú národopisnú expozíciu, dômyselné exponáty, krásne
výšivky, kroje. Oľga Lukačovičová názorne predviedla prípravu orechových a makových závinov, ktoré po upečení ochutnali. Zdobenie
medovníkových kraslíc si vyskúšali pod vedením Ivety Rajkovičovej.
Ako sa farbia kraslice v cibuľových šupkách ozdobené lístočkami
rastlín hosťom ukázali Kveta Oscitá s Editou Krajčovičovou.
Vďaka príjemnej pohode a novým vedomostiam chcú prísť znovu aj s rodinami. S radosťou sme ich pozvali na májové budmerické podujatia Fazulovica, Dni otvorených pivníc a Koláče priamo
z pece. Dovidenia, milí naši priatelia z Francúzska. (ak, foto autor)
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Kaštieľ
v objatí lešenia

Keď počúvame o rozpadajúcom sa kaštieli v Moravanoch až vtedy si v plnej miere uvedomujeme, aké máme šťastie, že Pálfiho kaštieľ zostal
vo vlastníctve štátu. Túto vzácnu kultúrnu pamiatku dnes obopína takmer 40 metrov vysoké lešenie, z ktorého murárski majstri dávajú budove, po
takmer tridsiatich rokoch, obnovený šat. V priebehu zimy opravili okná, generálkou prechádza
sanita, menia sa vodovodné a odpadové potrubia, sociálne zariadenia, elektroinštalácie. Na poslednom podlaží, v podkroví, dokončujú novú
plynovú kotolňu a v nadväznosti aj teplovodné
rozvody s montážou vykurovacích prvkov.
Veríme, že obnovený kaštieľ bude ako účelové zariadenie Ministerstva kultúry slúžiť nielen na
rôzne kultúrne podujatia celoštátneho významu,
ale významne rozšíri aj prezentáciu našich obecných a regionálnych aktivít.
(mb, foto autor)

9

Život s múzami v háreme
K stému výročiu narodenia Rudolfa Fábryho

Nedožitá jubilejná storočnica nášho významného rodáka, spisovateľa, básnika, prozaika, autora rozhlasových hier, publicistu, výtvarníka a cestovateľa Rudolfa Fábryho (*8. 2. 1915 – † 11. 2. 1982) je podnetom
priblížiť si, aspoň v stručnosti, jeho dielo a spomenúť si naňho ako človeka vtipného a sebaironizujúceho.
Narodil sa v rodine strojníka a vzdelanie získaval v Trnave a Prahe. Prvé básne uverejňoval v časopisoch Svojeť a Postup. Na Fábryho literárnu orientáciu mal zásadný vplyv jeho pobyt v Prahe, kde citlivo vnímal český surrealizmus. Jeho prvá básnická zbierka Uťaté ruky, ktorú vydal v roku 1935, sa všeobecne pokladá za signál nástupu surrealizmu, v slovenskej literatúre
označovaného ako nadrealizmus. Túto metódu tvorby naplno rozvinul vo svojich ďalších zbierkach, ktorých vyšlo celkom jedenásť,
na základe čoho ho literárna kritika oprávnene nazvala zakladateľom slovenského nadrealizmu. Súhrn jeho tvorby nájdeme v troch
vybraných spisoch a jednom výbere z diela. Napísal šesť kníh poviedok a reportáží zo svojich ciest, štyri rozhlasové hry a zbierku
básní pre deti s názvom Kresby z malej dlane a veršíky na ne.
Okrem poézie a prózy písal tiež libretá, scenáre a komentáre k filmom. Spolupracoval pri zostavovaní výtvarných a reprezentačných obrazových publikácií, príležitostne sa venoval i prekladom. Svojimi reportážami sa zaradil
medzi zakladateľov modernej školy literatúry faktu na Slovensku. Mimo literatúry mu bolo blízke
aj výtvarné umenie – vy-
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tváral koláže a našiel si čas aj pre knižnú grafiku. Ako grafik ilustroval obálky ku knihám svojich súčasníkov, ako boli Valentín Beniak, Rudolf Dilong, Vladimír Reisel, Janko Silan a ďalší. O jeho obrovskej tvorivej energii svedčí tiež celoživotná významná novinárska práca šéfredaktora siedmich časopisov (Nedeľa, Život, Svet
socializmu, Film a divadlo, Kultúrny život, Expres, Výtvarný život).
V spojení ducha a tela
Zásluhou Rudolfa Fábryho Budmerice sa stali na viac ako polstoročie Mekkou slovenských spisovateľov. Práve on bol otcom
myšlienky a napokon aj jej realizátorom keď s pomocou Ladislava Novomeského, a známostí na Povereníctve informácií, dosiahol, že po vojne vyrabované šľachtické sídlo – Pálfiovský kaštieľ
– pridelil štát šľachticom ducha. Práve vďaka Rudolfovi Fábrymu
sa budmerický kaštieľ, od slávnostného otvorenia 14. mája 1947
a pod neskorším oficiálnym názvom Domov slovenských spisovateľov, stal vlastníctvom Literárneho fondu ako tvorivo-rekreačné
zariadenie. Rudolf Fábry sa rád vracal medzi kolegov – veď tu bol
vlastne doma – a prežil s nimi nejednu veselú príhodu. Bol však
tiež najmä živým dôkazom toho, že spisovatelia sa zaujímajú nielen o ducha, ale aj o telo. Príkladne sa staral o to svoje, ktoré dokumentovalo vrúcnu lásku ku kulinárskemu umeniu. To svoje, nanajvýš svojrázne, propagoval nielen teoreticky, v časopisoch písaním originálnych receptov, ale aj prakticky, na ohnisku v kaštieľ-
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skom parku, keď varil svojim kolegom. A keďže veľkosť porcií meral podľa svojho žalúdka, kopcom naložené taniere boli neraz pre
hostí nestráviteľné, takže ich musel dojedať sám. Z ďalekej Ázie,
Číny, či Vietnamu si prinášal rôzne štipľavé ingrediencie a tieto
v hojnom množstve sypal do svojich kuchárskych výtvorov s fantáziou hodnou básnika a v súlade so Žižkovým mottom: „Nepřítele se nelekejte, na množství nehleďte“. Slabším žalúdkom nepomohlo ani intenzívne zalievanie slivovicou, borovičkou či vínom...
Krígeľ piva ako deci vody
Jedák a fajnšmeker Fábry mával gargantuovský smäd, zdedený po „diluviálnych predkoch, ktorí svoju žiadzu preniesli génmi na ďalekých potomkov“. Smäd si teda hasil aj za nich. Familiárny hostinský automaticky predložil pred svojho známeho zákazníka Ruda štandardnú dávku – šesť veľkých svetlých pív. Vysúkal si rukávy, do jednej i druhej ruky uchopil po krígli a priložiac si
ich z dvoch strán k ústam, vlieval do seba tú penivú tekutinu ani
do šachty, ktorej dno siahalo prinajmenšom k austrálskym protinožcom. V rýchlom slede za sebou nasledovali ďalšie. Okrem posledného. Vtedy si odfúkol, pretrel opakom ruky pery na ktorých
sa mu usadili zvyšky pivnej peny, pohladil ucho posledného krígľa
a povedal: „Konečne môžem piť ako ľudočlovek“. Potom si už vychovane uchlipkával, gustíroval, jazykom ohmatkával nápoj i ústa.
Priatelia si na tento jeho štýl zvykli. Vedeli, že to nebol prejav
alkoholizmu, ale iba vegetatívnej potreby – rovnako si schladzoval „čemer“ krígľami sódy, vody, minerálky, malinovsky. On sám
svoj zvyk konzumovania nápojov – ktorých množstvo v letných
horúčavách stúpalo – celkom logicky zdôvodňoval takto: „Pozrite, mám veľký objem bachorového súdka, najprv musím dosiahnuť priemernú ľudskú hladinu. Iba od nej hore sa mi začínajú grády.“ Od kolegov dostal odpoveď: „Skrátka, nie si už ľudoop, ale
Rudočlovek“.
Chvíľu ako sultán
Rudolf Fábry bol svojim spôsobom typický dedinský človek
z Budmeríc. Platilo uňho „čo na srdci, to na jazyku“, bez toho, aby
si prikladal obrúsok na ústa. Štefan Žáry spomína na svoj prvý
vstup do lietadla s Fábrym, ktoré pilotoval jeho priateľ, športový
letec. Ten so svojim, o Rudovu nadváhu preťaženým strojom, vyšíval nad mestom vývrtky: „Takmer sme lízali vody Dunaja, akoby v nutnosti preprať si spodnú bielizeň.“ „Len vystrájaj,“ častoval
počas letu pilota. „Odletí ti podvozok a potom budeš pristávať na
vlastných guliach.“
Príslušnú časť ľudského tela Fábry nikdy nezabudol vmiešať
do svojej krasomluvy. Keď sa vrátil z Istanbulu, spieval o jeho zaujímavostiach ódy. Pochvaľoval si, že v bývalom háreme vyskúšal
aj Sulejmanovo alabastrové kreslo. Padla otázka: „Ozaj, Rudo, hovieť si v háremovej dvorane na originálnom sultánovom tróne, aký
je to pocit?“ Pohotovo, no s opovrhnutím odpovedal: „Ako doma
v prednej izbe na šerbli. Iba som stŕpal, že v každý okamih ma obkľúčia janičiari a vyrobia zo mňa opak sultána, keď moje „tojáše“
vynesú na kindžaloch a hodia na kachličkovom dvore rozmaznaným psom.“ „Teda od sultána k eunuchovi neveľká vzdialenosť?“
„Akurát to ostrie, čo presekne žľazy!“
(pokračovanie na strane 12)
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cu nikde a ťažké dubové dvere na dva západy. Skúšali sa dostať von pomedzi mreže pivničného okna, pretože – ako sa hovorí – keď prejde hlava, tak aj celé telo, no Rudovi pokus nevyšiel. Zostal trčať v železnom zovretí mreží a svojich pulzujúcich
sluchových kostí. Napokon sa kolegovi podarilo zohnať správcu
a uväzneného básnika vyslobodiť.

Keď hlava zablokuje telo
Rudolf Fábry sa pýšil objemnou hlavou, ktorá slúžila za úľ
včelám poézie. Melóny a dyne básnik obľuboval, chodieval na
ne špeciálne pod Nitru a ku Komárnu, aj keď, popravde, bývali iba pochutinou k mladým husiam a vínu. Tú svoju dyňu pokladal skôr za príťaž, najmä keď ho po dajakom dlhšom záťahu
rozbolela. Doplatil na ňu aj pri prehliadke kazematov na Červenom kameni, ktorú absolvoval v spoločnosti Štefana Žáryho. Tie
ich oboch tak zaujali, že si nevšimli záverečnú hodinu a samučkí
sa ocitli medzi škripcami, kladami a inými mučidlami. Sprievod-

Návšteva pri lôžku
Mnoho ľudí netuší, že známy básnik Rudolf Fábry pôsobil aj
ako armádny filmár na východnom fronte. Po zranení sa liečil
vo vojenskej nemocnici v Bratislave, kde ho prenasledovali výčitky, že tak nehodne a dobrovoľne šliapal „svätú ruskú zem“.
Aj „utešujúce“ slová jeho priateľov Štefana Žáryho a Igora Hrušovského, myslené ako vyslovenie účasti k jeho bolesti spôsobenej črepinami v zadnej časti Fábryho tela, skôr ťali do živého:
„My, tvoji druhovia, ťa dobre poznáme. Vieme, za akých okolností si tiahol na východ. Kam si dostal ten plný šús? Predsa
do zadnej pologule. To znamená, že si na bratský národ neútočil, ale že si ustupoval a hnal pred sebou Nemčiská do rúk partizánov. Chceš podotknúť, že si nemal zbraň, iba kameru. Tak
je. No vidíš, a čo si tu doma z kamery vytiahol? Preexponovaný film, ba vlastne iba akési vojenské ovinky, ktoré si sňal z lýtok
a vkladal do prístroja namiesto celuloidového pásu!“
Hoci toto Hrušovského dôvodenie vyznievalo logicky a pravdivo, „presvedčivo“ utešovaný Fábry sa pokúsil pridusiť priateľove
slová vankúšom, pričom si prudkým pohybom pohýbal ešte nevyperované črepiny a záševy. Nakoniec sa úsilia umlčať priateľa musel vzdať a radšej privolal zdravotnú sestru, aby návštevníkov nemilosrdne vykázala z lazaretu.
Pramene: Šebo, J.: Budmerice; Žáry, Š.: Anekdotický slovník slovenských spisovateľov

Z príležitosti 100. výročia narodenia spisovateľa Rudolfa Fábryho predstavitelia obce, Miestneho odboru Matice slovenskej a Spolku slovenských spisovateľov priložili vence k pamätnej tabuli na jeho rodnom dome v Budmericiach.
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Mladí básnici
sa stretli
v Budmericiach
Už po šiesty raz v tradičnom čase pred Vianocami v Budmericiach slávnostne odovzdávali ceny najmladšej literárnej súťaže na Slovensku. Je to literárna súťaž mladých poetov o Cenu Rudolfa Fabryho a tieto každoročné
stretnutia začínajúcich autorov poézie sa konajú v rodisku významného básnika, aby si pripomenuli jeho odkaz a vymenili si skúsenosti z básnickej tvorby. Pod patronátom Národného osvetového centra súťaž organizuje časopis
pre mladú literatúru a umenie Dotyky, ku ktorému sa pridala aj Obec Budmerice a Literárne informačné centrum.
Za rok 2014 porota súťaže udelila štyri čestné uznania a tri prémie. Laureátom Ceny Rudolfa Fabryho sa stal Michal Baláž, ktorý píše poéziu, prózu,
aktívne fotografuje a venuje sa hudbe. Vyštudoval scenáristiku, dramaturgiu
a réžiu hraného filmu.
(mb, foto autor)

Hlaholika – zabudnuté
dedičstvo
Hlaholika, alebo hlaholské písmo, je dnes už nepoužívané prvé písmo Slovanov, z ktorého sa neskôr vyvinula
cyrilika a azbuka. Tvorilo základ kultúry a vzdelanosti Veľkej Moravy a veľkomoravského učilišťa. Hlaholika je
prvý grafický systém slovanských jazykov, ktorý presne odzrkadľuje všetky ich fonetické zvláštnosti.
V polovici marca Miestny odbor
Matice slovenskej pripravil v Budmerickej izbičke veľmi zaujímavé podujatie
– prednášku o vzniku a pôvode prvého slovanského písma, hlaholiky, ktoré vytvoril v 9. storočí sv. Cyril, známy
aj ako sv. Konštantín Filozof, spojenú
s výstavou a premietaním dokumentov. Prednášateľ Ing. Ján Beňo sprístupnil účastníkom najstaršie hlaholské pamiatky ako sú napr. Kyjevské listy, Assemanov kódex a i. V súčasnosti
sa používa hlaholika v architektúre a vo
výtvarníctve. Hlaholské písmo vyzerá
prekvapivo moderne. Fundovane odpovedal na položené otázky a navrhol,
aby sme urobili tvorivú dielňu, kde by sme si mohli výtvarné použitie hlaholiky vyskúšať.
Nevšednou zaujímavosťou bolo písanie v hlaholike, lebo takú príležitosť nikto z účastníkov ešte nemal a zrejme mnohí z nás
po prvý raz videli svoje meno napísané týmto písmom. Voľným pokračovaním získavania informácií z histórie života našich
predkov v 9. storočí bude 6. júna tohto roku výlet do Bojnej, kde archeológovia našli veľmi významné nálezy z tej doby. Výlet
organizuje Miestny odbor Matice slovenskej v Budmericiach.
(ak, foto autor)
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Rastú nám noví literáti
V tomto školskom roku, naša škola sa zapojila do medzinárodného projektu Školské kluby. Stalo sa tak na podnet
jeho koordinátorky pre Slovensko, prekladateľky a prozaičky Vladimíry Komorovskej, členky Slovenského centra
P.E.N. – celosvetovej organizácie básnikov, esejistov a románopiscov. Táto organizácia presadzuje slobodu
prejavu, a v rámci rozvoja svetovej kultúry sa zameriava na podporu intelektuálnej spolupráce a porozumenia
medzi spisovateľmi bez ohľadu na ich národnosť, rasu, vierovyznanie, politické či iné názory.
Na prvom stretnutí v septembri 2014 sme sa dozvedeli,
že P.E.N. International, v spolupráci s Clifford Chance Foundation and SIDA, organizuje Školské kluby v pätnástich krajinách sveta. V tomto školskom roku sa do projektu zapojilo aj
Slovenské centrum P.E.N. (http://www.scpen.sk), ktoré založilo šesť Školských klubov na základných a stredných školách
na území Slovenska. Cieľom je, aby sa aj naši žiaci zamysleli nad svojím vzťahom ku knižkám, nadviazali priamy kontakt
so spisovateľmi, oboznámili sa s ich literárnou tvorbou a dozvedeli viac o obrane ľudských práv a slobode prejavu.
Na našej škole Vladimíra Komorovská viedla niekoľko netradičných hodín slovenského jazyka a literatúry, ktoré doplnila spomienkami na svoje prekladateľské a autorské začiatky. Pútavou formou sa jej podarilo podnietiť fantáziu vybraných žiačok z piatych ročníkov, ktoré hravým spôsobom
tvorili rovnozvučné, rovnoznačné, protikladné či zvukovo
podobné slová a rozoberali jazykové prostriedky v detektívnych novelách Falošný vinník a Kto ukoristil pamäťový kľúč?.
V októbri sa uskutočnili besedy so spisovateľmi. Žiakov
nižších ročníkov zaujali improvizačnými hrami Tamara Heribanová a Ján Cíger. Starší žiaci živo besedovali s Jozefom
Heribanom a Vladimírou Komorovskou. V novembri, v rámci spomínaného projektu sa uskutočnili kreatívne worksho-
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py zamerané na základné princípy literárnej tvorby. Vladimíra Komorovská hovorila na tému krásnej literatúry a na konkrétnych príkladoch priblížila štýl umeleckej prózy a výber
jazykových prostriedkov v procese literárnej činnosti. Prozaik Juraj Šebesta zaujal žiakov svojou knižkou Keď sa pes
smeje a komiksovým románom pre tínedžerov. Básnik Dalimír Stano trénoval so žiakmi rytmiku haiku.
Činnosť Školského klubu na našej škole vyvrcholila literárnou súťažou, do ktorej sa zapojili žiaci druhého stupňa. Za prítomnosti starostu obce J. Savkuliaka a riaditeľa školy Ľ. Arvaya
účastníkom súťaže sa prihovoril manažér projektu a novozvolený prezident Slovenského centra P.E.N., Jozef Heriban. Koordinátorka projektu Vladimíra Komorovská vyhlásila víťazov,
ktorým odovzdal diplomy a knižky básnik Dalimír Stano.
V kategórii Poézia získal 1. miesto Andrej Korček za báseň Obloha a Sny. 2. miesto obsadila Laura Kissová s básňou Jesenná láska a 3. miesto Ján Peško s básňou Jeseň.
V kategórii Próza obsadila 1. miesto Romana Krištofíková s kultivovanou úvahou Alone, 2. miesto Kristína Oškerová s poviedkou Deň a v poradí tretí Martin Baxa zaujal poviedkou Dobrodružstvo v džungli.
Mgr. Peter Pecha,
učiteľ nemeckého a slovenského jazyka
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Tajovský s Fidlikantami
Na začiatku roka 2015 Budmerické divadlo uviedlo premiéru svojej novej hry s názvom Tri prasiatka. Je to
vôbec prvá rozprávková hra pre deti, ktorú divadelníci z Budmeríc naskúšali. Hra sa divákom veľmi páčila
a naši divadelníci sa ňou momentálne prezentujú na okolitých základných a materských školách. Koncom jari
sa s „Prasiatkami“ chystajú aj na postupovú krajskú súťaž s názvom Divadelné konfrontácie.
Naši ochotníci však nezostávajú spať na vavrínoch a preto hneď po premiére Troch prasiatok začali nacvičovať jedno z vrcholných diel Jozefa Gregora Tajovského s názvom Ženský zákon.
Režisér Marcel Olša hru trochu pozmenil a preložil do budmerického nárečia. Kvôli tomuto predstaveniu naši divadelníci nadviazali aj spoluprácu
s detským folklórnym súborom Fidlikanti z Horných Orešian, ktorého mladí muzikanti budú celé
vystúpenie hudobne sprevádzať.
Členovia Budmerického divadla však popri pravidelných skúškach novej hry tiež neúnavne pripravujú aj ďalší ročník najväčšieho slovenského divadelného festivalu Kasiopeafest, ktorý sa tohto
roku uskutoční 17. – 19. júla 2015, a na ktorý vás
všetkých srdečne pozývajú.
Marcel Olša, foto autor

Prostý príbeh z ulice

Naši mladí nie sú zlí...
Koncom januára napadalo, na radosť detí a starosť dospelých, veľa
snehu. Perinbabka nám dopriala. Snehovým vločkám dala rekordnú veľkosť, z oblohy ich husto sypala celý deň.
Pred domami sa navŕšili haldy snehu.
Ani mne iné nezostávalo, iba chytiť lopatu a čím skôr odstrániť túto nádielku spred domu, z chodníkov a mosta.
Keď som začala, zastavili sa pri
mne dvaja mládenci – Erik Oscitý
a Rasťo Chovanec s lopatou. Vypýtali
si aj moju a sneh o krátky čas poodhadzovali ma okraj mosta. Bola som zvedavá, kde boli s lopatou. Povedali, že
idú od Erikovej babky, ktorej tiež odpratali sneh. A pomohli viacerým, keď
videli ako sa trápia s veľkým množstvom ťažkého snehu. Pochválila som
ich a poďakovala za pomoc. Cení sa,
že pomáhali nezištne, z vlastného rozhodnutia.

Takáto pomoc mi prišla bez požiadania ešte dvakrát, keď išiel okolo
chlapec, priateľ našej susedky Márie
a neskôr, mne dovtedy úplne neznámy
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mladý muž – bežec. Chlapci, ďakujem.
Na pamiatku tohto malého, ale chvályhodného činu som urobila fotografiu.
Alena Kadlečíková, foto autorka
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Maratón
pod strechou
Nemal veľa divákov, nesprevádzala ho veľká reklama,
a koncom februára k jeho priebehu stačil „terén“ veľkej
sály nášho kultúrneho domu, kde si pod vedením trénerky
Františky Labudovej každý pondelok, stredu a štvrtok na
malých trampolínach s radosťou chodieva zacvičiť okolo 40
žien nielen z Budmeríc, ale aj z okolitých obcí. Vyvrcholením
ich už štvorročného snaženia sa tu totiž 28. februára konal
prvý jumpingový maratón.

3. kolo

Zanietené vyznávačky tohto veľmi zdravého, dynamického a veselého cvičenia na modernú hudbu, ktoré si tak chcú vylepšiť telesnú i duševnú kondíciu, sa totiž rozhodli, že si po stovkách odcvičených hodín preveria svoj kondičný stav nie v jednej, ale – s krátkymi
oddychovými prestávkami – hneď v troch hodinách cvičenia jumpingu. Záujem bol veľký a dve tretiny účastníčok zvládlo maratón až do
poslednej, 200. minúty. Bolo to náročné, ale aj veľmi príjemné športové stretnutie a radi si takúto výzvu zopakujeme častejšie. Ba možno už o polroka, no tentoraz aj s vami, ak sa k nám pridáte.
(dd, foto internet)

Bratislavskej Únie karate

Dňa 15. marca 2015 sa osem pretekárov z nášho klubu Karate Tím NALÍ Budmerice vybralo s dvoma trénermi
na súťaž do Viničného.
Na súťaži sa stretlo 140 pretekárov z karate klubov: BUDOKAN SAMARIA Šamorín, Ekonóm Trenčín, FARMEX Nitra, KK OSA Bratislava,
KK Pezinok AKB, KK Zvolen, KT NALÍ Budmerice,
Rapid Bratislava, REAL Trenčín, SPARTAK MYJAVA, Športcentrum Senec, TORASHIRO Nitra, Trnava SLOVŠPORT.
Naši karatisti si počínali veľmi dobre. Okrem
toho, že si preverili svoje zručnosti, psychickú odolnosť a taktické schopnosti, vybojovali tri
druhé miesta: SONKA ŠTUDENCOVÁ v kumite,
TEREZKA SETNICKÁ v kumite, MATÚŠ HARŠANY v kata.
Štyri tretie miesta získali: MIŠKA ANTALCOVÁ
v kumite, KAMILKA IMRIŠKOVÁ v kumite, STANKO JURÍK v kata, SONKA ŠTUDENCOVÁ v kata.
Ďalšími dvoma bojovníkmi nášho tímu boli Davidko Pury, ktorý súťažil v kumite a Viktor Králik
súťažiaci v kata.
Všetkým reprezentantom klubu a obce srdečne
blahoželáme a prajeme ďalšie športové úspechy!
Gabriela Setnická, foto archív klubu
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Starosti a nádeje
Budmerického futbalu
Futbal je neodmysliteľnou súčasťou športového života našej obce. Zažil mnoho úspešných ale aj neúspešných
sezón, čo však k športu neodmysliteľne patrí. Len pred pár rokmi sa našim chlapcom podarilo prebojovať z
5. do 4. ligy. V súčasnosti Futbalový klub (FC) Družstevník Budmerice má tri družstvá – žiakov trénuje Roman
Machala, dorastencov Peter Matejík a mužov Félix Lovás. Predsedom futbalového klubu je Miroslav Baxa.
Hlavným sponzorom futbalového klubu je obec Budmerice,
ktorá sa zároveň stará o údržbu a obnovu futbalového ihriska.
Za posledné roky spoločne s klubom prebudovali a zateplili šatne, vymenili okná a dvere, dodali sprchy, skultúrnili fasádu a celé
prostredie. V areáli sa nachádza aj multifunkčné ihrisko a pekne
zariadený bar. Ak si pozrieme súťažné tabuľky, situácia v umiestení sa, žiaľ, javí tak, že čím lepšie podmienky tým horšie výsledky. Príčiny sú známe, jednou z nich je nedostatok hráčov. Je
však aj veľa dôvodov k optimizmu a veríme, že stavy hráčov sa
postupne naplnia. Dôležité je, že záujem o futbal zo strany Budmeričanov neupadá, divácka základňa je tu u nás stále dobrá,
na zápasy chodia aj celé rodiny, takže o divákov núdza nie je.
Družstvo žiakov, tréner Roman Machala
Budmerické deti hrávajú ligu starších žiakov okresu Pezinok. Žiaci sú rozdelení do dvoch kategórií – deti od 4 do 7
rokov trénuje Janka Machalová, ktorá ich spolu s asistentkou Lenkou Sobolovou, učí základné futbalové prvky. Staršie
deti trénuje Roman Machala. Tréningy trvajú jeden a pol hodiny, počas ktorých žiaci pracujú na kondičke, prihrávkach
a umení spracovávať loptu. Popri chlapcoch v družstve trénujú a hrávajú aj dievčatá, ktoré tiež hrajú veľmi dobre. Futbal
u detí rozvíja primerané sebavedomie, sebakontrolu a tímovú
spoluprácu. Dieťa hrá futbal s nadšením a učí sa rešpektovať
trénera. Trénera teší na chlapcoch, že aj keď sú malí, húževnatosť im nechýba, ba neodradila ich ani prehra 29:1 a naďalej usilovne trénujú. Vysoká prehra je dôsledkom chýbajúcich starších detí, najmä ročníkov 2000 až 2002, ktorí môžu
hrať za žiakov. Rodičia si až v týchto rokoch začínajú uvedomovať, že ich deti by mali viac športovať a nie sedieť pri počítači. Kto by mal záujem prihlásiť dieťa na futbal, treba prísť
v utorok alebo štvrtok o 17.00 hodine na futbalové ihrisko.
Družstvo dorastu, tréner Peter Matejík
Za dorast hrávajú chlapci od 15 do 18 rokov. Pre nedostatok hráčov v tejto kategórií, musíme spájať hráčov z troch
obcí – z Budmeríc, Jablonca a Vištuka, ktorí tvoria spolu jedno družstvo. Vyzývame chlapcov v dorasteneckom veku,
aby sa vrátili na ihriská a vybíjali svoju energiu pri športe, ktorý zároveň utužuje kamarátske vzťahy. Ubezpečujeme vás
tiež, že vyšportované telo priťahuje množstvo ženských pohľadov. V jesennej časti súťaže sa naši dorastenci umiestnil
na 5. mieste. Tréningy sú v utorok a štvrtok o 18:00 hodine.
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Družstvo Muži, tréner Félix Lovás
V mužskom futbale máme teraz málo vlastných hráčov
a nie je možnosť spojiť sa s niektorou dedinou v okolí. Plánuje sa dokúpenie brankára a dvoch hráčov do tímu.
V zimnom období, pre udržanie kondície sa hrá Interliga. Hráči, ktorí už pre svoj vek alebo zranenia nie sú v ligových tímoch, hrajú v družstve s názvom Kontra. Je tu tiež
družstvo Starí páni. Udržuje sa družba s futbalistami z obce
Podmanín. Každoročne organizujú na jednej i druhej strane
stretnutia s priateľským zápasom a posedením.
Využívame tento priestor na veľké poďakovanie tým, ktorí nešetria svoj čas a venujú, mnohokrát aj bezplatne, nášmu
Budmerickému futbalu svoju energiu a skúsenosti. Za veľa vďačíme Jánovi Žiačikovi, ktorý nám vychoval celé generácie dobrých futbalistov, Stanislavovi Baxovi, Jánovi Ochabovi za vzornú údržbu trávnika aj okolia ihriska, Miroslavovi Baxovi, ktorý
pozdvihol náš futbal na vyššiu úroveň a mnohým ďalším trénerom a ich pomocníkom, funkcionárom i samotným hráčom.
Webová stránka, kde si môžete pozrieť archív, ale čoskoro aj nové rozpisy na nadchádzajúcu sezónu, fotky, tabuľky a súpisky je www.sportbudmerice.estránky.cz. Ďalšie zaujímavé informácie nájdete na stránkach www.profutbal.sk
a www.futbalnet.sk
(dd)
Rozpis domácich futbalových zápasov – Jar 2015
MUŽI
17. kolo
19. kolo
21. kolo
23. kolo
25. kolo

5. 4.
19. 4.
3. 5.
17. 5.
31. 5.

16:00
16:30
17:00
17:00
17:00

Budmerice – PŠC Pezinok
Budmerice – Malacky
Budmerice – Dubová
Budmerice – Jablonec
Budmerice – Závod

12. 4.
26. 4.
10. 5.
24. 5.

13:30
14:00
14:30
14:30

Budmerice – Sl. Grob
Budmerice – Dubová
Budmerice – Modra
Budmerice – N.Dedinka

12. 4.
19. 4.
3. 5.
17. 5.
31. 5.
14. 6.

10:00
14:30
15:00
15:00
15:00
15:00

Budmerice – Kráľová pri Senci
Budmerice – Most pri BA
Budmerice – Šenkvice
Budmerice – Dubová
Budmerice – Doľany
Budmerice – Bernolákovo

DORAST
11. kolo
13. kolo
15. kolo
17. kolo

ŽIACI
12. kolo
13. kolo
15. kolo
17. kolo
19. kolo
21. kolo
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Spomíname
Tesne pred koncom minulého roka nás po krátkej, no ťažkej chorobe opustil stolársky majster, pán František Bednárik
(1930 – 2014). Spod jeho majstrovských rúk vychádzali samé potrebné veci voňajúce drevom a poctivou robotou.
Nejedna gazdinka si spomenie, že dosku, na ktorej pripravuje rezance, záviny, lokše a iné dobroty pre svoju rodinu vyrobil pán Bednárik. V Budmerickej izbičke vystaval pec. Vďaka jeho šikovným rukám stojí aj kríž s drevorezbou
v Greftoch, pri starej hruške vo vinohradoch nad cintorínom. Odtiaľ je krásny výhľad na Budmerice, na Malé Karpaty a dobre sa tu premýšľa nad životom a jeho
zmyslom. Je dôležité, aby sme po sebe zanechali niečo viac, než len pomlčku
medzi dátumom narodenia a úmrtia. Majster Bednárik vychoval v Budmericiach
celú jednu generáciu stolárov, pričom však po celý jeho život, vždy a za každých
okolností, najdôležitejšia bola pre neho vlastná rodina.
Každý z nás svoj život a jeho naplnenie môže ovplyvniť. Môžeme mať nedostatky, ale v podstatných veciach musíme obstáť. A majster Bednárik obstál.
Spomíname s úctou.
Alena Kadlečíková

Človek odišiel,
výsledky zostávajú
V novembri minulého roku od nás
odišiel náš spoluobčan, pán Oldrich
Šavara tam, odkiaľ niet návratu. Poznali sme ho ako aktívneho človeka, ktorý sa zapájal do kultúrneho
a spoločenského života našej obce.
Vo funkcii riaditeľa Miestneho kultúrneho strediska v prvej polovici deväťdesiatych rokov sa zaslúžil o založenie tanečného klubu ATLAS, organizoval rôzne súťažné podujatia pre
deti i dospelých, divadelné predstavenia, plesy, výstavy a celý rad ďalších podujatí.
Pritom sa celou svojou bytosťou
venoval svojej celoživotnej láske –
chovu poštových holubov. Bol ich
vynikajúcim chovateľom, organizátorom holubárskeho života a funkcionárom. Mal holuby nadovšetko rád
a vždy k nim prechovával úctu. Svojimi myšlienkami, nápadmi a organizačnými návrhmi v základnej organizácii chovateľov poštových holubov,
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ktorú v našej obci založil a ktorej bol
dlhoročným predsedom, neraz predstihol aj mladších kolegov. Oldrich
Šavara založil aj prvú testovaciu stanicu na Slovensku. Pod jeho taktovkou boli prvýkrát porovnávané holuby viacerých slovenských a českých
chovateľov na jednom mieste, čím
predstihol dobu o desaťročia.
Inicioval viacero návrhov na organizáciu súťaží, či vyhodnocovanie pretekov. Bol zakladateľom a propagátorom maratón klubu. Pracoval
v ústredných orgánoch Slovenského zväzu CHPH ako člen prezídia a
predseda výcvikovej komisie, aj ako
dlhoročný predseda a funkcionár Oblastného výboru SZ CHPH Pezinok.
Ako výborný chovateľ počas rokov cieľavedomej práce vychoval
množstvo vynikajúcich holubov, ktoré vyhrali veľa prestížnych pretekov
a súťaží. Obdivovali sme jeho vitalitu
aj v posledných rokoch, keď s podlo-
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meným zdravím, neraz iba silou holubárskej vôle, za výdatnej pomoci
manželky a priateľov, naďalej choval
holuby, zúčastňoval sa pretekov a výstav – z ktorých jedna sa konala minulú jeseň v Budmericiach.
Pánovi Oldrichovi Šavarovi patrí naše úprimné poďakovanie za dlhoročnú obetavú činnosť v kultúre,
osvete i organizačných zložkách Slovenského zväzu chovateľov poštových holubov, ako aj v rámci organizovania chovov a súťaží.
Česť jeho pamiatke!
RNDr. D. Dudzík, mb
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Narodili sa

Naši jubilanti
2015
Maxim Čajkovič
Filip Neščák
Kiara Štrbová

November,
december 2014
Samuel Holleš
Barbora Kufelová
Jonáš Sklenár

Opustili nás
Johanna Šebová, 93-ročná
Terézia Hašáková, 81-ročná
František Bednárik, 84-ročný
Štefánia Benešová, 87-ročná
Edita Malovcová, 90-ročná
Edita Bukovičová, 59-ročná

65 rokov
Baxová Helena, č. d. 378
Somorovská Agnesa, č. d. 343
Režný Jozef, č. d. 747
Miškovič Jozef, č. d. 459
Lennerová Viera, č. d. 175
Pajger Štefan, č. d. 214
70 rokov
Poláková Mária č. d. 18
Žušková Daniela, č. d. 110

Tibenská Mária, č. d. 488
Rašlíková Mária, č. d. 418
Baxová Pavlína, č. d. 365
85 rokov
Nagyová Mária, č. d. 620
90 rokov
Chynoradský Karol, č. d. 682
92 rokov
Pätoprstá Sidónia, č. d. 19

75 rokov
Stankovič Silvester, č. d. 362
Bejdák Michal, č. d. 320
Stojkovičová Mária, č. d. 252
Schwarz Jozef, č. d. 321

93 rokov
Šebová Jozefa, č. d. 69
Červencová Agáta, č. d. 11

80 rokov
Haršany Jozef, č. d. 494

95 rokov
Ondrejičková Mária, č. d. 247

94 rokov
Rášová Mária, č. d. 629

Štvrtok

70. výročie oslobodenia obce
Pomník padlých, cintorín

06. 

Sobota

Výlet za históriou
Bojná, MO MS

18. 

Sobota

Výstava svadobných šiat a doplnkov
Budmerická izbička

13. 

Sobota

Poľovnícka zábava
Barina, PZ TOPOĽ

25. 

Sobota

Národný sviatok na Devíne
Výlet MO Matice slovenskej

20. 

Sobota

Výstava – Spomienky na detstvo
Budmerická izbička

30. 

Štvrtok

Stavanie mája, Májová veselica
Námestie, Barina

20. 

Sobota

Hokejbalový turnaj
Ihrisko v areáli Kaštieľa

01. 

Piatok

Rybárske preteky OO SRZ
Vodná nádrž Budmerice

20. 

Sobota

Halászlé
Reštaurácia u Emila

03. 

Nedeľa

Uvítanie detí do života
Kultúrny dom

03. 

Piatok

09. 

Sobota

Budmerická fazuľovica
Kaštieľský park

04. 

Sobota

10. 

Nedeľa

Deň matiek
Kultúrny dom

Sobota

Finále – Malokarpatský slávik
Kultúrny dom

20. – 24.

Deň otvorených pivníc na MVC
Vínne pivnice

10. – 14.

Koláče priamo z pece
Budmerická izbička

15. 

Sobota

Súťaž vo varení gulášu
Kaštieľský park

22. 

Sobota

Hontianska paráda
Hrušov, výlet MO MS

29. 

Sobota

Z rozprávky do rozprávky
Kaštieľský park

30. 

Nedeľa

Krumplové šeličo
Budmerická izbička

16. 

22. – 23.
Sobota – Nedeľa

22. – 23.
Sobota – Nedeľa

30. 

Sobota

Športové hry seniorov
Areál Základnej školy s MŠ

31. 

Nedeľa

Deň otvorených dverí
Centrum voľného času
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JÚL

JÚN

02. 

17. – 19.
Piatok – Nedeľa

Pondelok – Piatok

Pondelok – Piatok

AUGUST

MÁJ

Apríl

Kam, kedy za kultúrou a športom

Slávnosť k 200. výročiu nar. Ľ. Štúra
Komárno – výlet MO MS
Intercup
Futbalové ihrisko
Divadelný festival Kasiopeafest
Kaštieľský park
Letný tábor detí
Centrum voľného času
Letný tábor detí
Centrum voľného času
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Obec Budmerice a Partia fazulových nadšencov
VÁS POZÝVAJÚ NA SÚŤAŽ
vo varení fazuľovej polievky – FAZULOVICE

BUDMERICKÁ
FAZULOVICA

2015

9. mája 2015 od 10.00 – 22.00 hod.
Areál kaštieľa v Budmericiach.
Podujatie sa koná za každého počasia!
Iba 2,50 € za misku, lyžicu, ochutnávky
súťažných fazulovíc, chlieb a servítku.

PROGRAM SÚŤAŽE

KULTÚRNY PROGRAM

10:00

10:00
12:00
12:30
13:00
14:00
14:30
14:50
15:30
16:30
17:30

12:30
14:00

Štart - tímy súťažia podľa
určených pravidiel
Hodnotenie odbornej poroty
a verejnosti odozdaním
náramku súťažiacemu tímu.
Vyhodnotenie súťaže a
odovzdanie cien

Prihlášky treba doručiť
do 3. mája 2015

Jozef Schwarz
Folklórný súbor OBSTRLEZE (Pezinok)
Prehliadka veteránov
Folklórný súbor Rošindolčané
Vyhlásenie výsledkov (odovzdávanie cien)
Dračice (tanečné vystúpenie)
Malé škôlkárky (tanečné vystúpenie)
Skupina Jano (Budmerice)
Skupina Music Art (Modra)
Skupina Senátor (Dolany)

Moderuje Janko Sklenár
SPRIEVODNÝ PROGRAM
výstava veteránov RETRO AUTO MOTO VELO • prezentácia požiarnikov • maľovanie na
tvár • jazda poníkom • jazda konským povozom • kováčske a rezbárske práce • cukrová
vata • dubovské scískanice a lokše • osúchy • občerstvenie • stánky s predajom rôznych
remeselníckých výrobkov • prezentácia a predaj vína vinárstva Huttera a spol. • kreatívny
workshop pre deti • výstava malých zvieratiek
Informácie: Ladislav Nagy • tel.: 0905 324 347 • email: poip@poip.sk • www.budmerice.net
budmerice fazulovica 2015 01.indd 1
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ZĽAVA 10%
NA PREZUTIE
PNEUMATÍK
VÁŠHO AUTA
0902 407 607
www.ServisujAutoLacnejsie.sk
Zľava platí v autoservise JOFI servis v Budmericiach
po predložení tohto kupónu do 1.5.2015.

BUDMERICKÉ ZVESTI
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