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Bitka pri Budmericiach
Krvavým stretom medzi povstaleckými vojskami uhorského kniežaťa Františka II. Rákociho (kuruci) a vojskom cisárskeho generála Ľudovíta Hebervilla (labanci), 11. augusta 1705, Budmerice vstúpili nielen do slovenských a uhorských, ale aj do európskych dejín. Táto publicita našej obce však
bola veľmi draho vykúpená.

Ján Pálfi

František II. Rákoci

Bol horúci augustový deň. Kuruci mali v pláne potvrdiť svoju takmer dvojtretinovú prevahu a konečne poraziť hlavné cisárske sily s 12 tisícovým zborom. Ráno
11. augusta stáli armády proti sebe na poliach medzi
Budmericami a Jabloncom. Stred Rákociho vojska stál
oproti silnickému mlynu, ľavé krídlo prešlo z jablonskej
na báhonskú cestu a krátko pred bitkou kuruci obsadili
silnický mlyn, krytý batériou francúzskeho generála La
Motta v Rákociho službách.
Heberville priviedol svojich vojakov k Budmericiam,
odkiaľ sa jeho pravé krídlo vydalo smerom na Modru, ale kúsok za dedinou sa otočilo smerom na Báhoň.
Ľavé krídlo sa pod vedením majiteľa červenokamenské(pokračovanie na strane 3)

Spomienková slávnosť k 310. výročiu

Bitky pri Budmericiach

Roky stál takmer neviditeľný v burine pri štátnej ceste Budmerice – Jablonec kamenný pomníček s malým krížom a ťažko čitateľným textom. Vplyvom zosuvu pôdy sa pomaly nakláňal, a hoci ho aj neraz narovnali, postupne opäť upadal.

2

K jeho dôstojnému obnoveniu došlo po 110 rokoch z iniciatívy obce Budmerice, keď v spolupráci so susednými obcami Báhoň, Cífer, Jablonec a Vištuk, prebehli oslavy najväčšej bitky aká sa kedy na území červenokamenského panstva odohrala. Do povedomia Európanov sa dostala
pod názvom Bitka pri Budmericiach a vojnová smršť hrozivo
zasiahla aj okolité obce. Budmerice s Jabloncom ľahli popolom, Báhoň, Cífer, Jablonec a Vištuk boli súperiacimi vojskami vyplienené, úroda na poliach a mnohé obydlia zničené.
Práve spomienkou na 310. výročie tohto krviprelievania
v centre bojiska na Silnici, v sobotu 8. augusta, účastníci slávnosti si uctili pamiatku stoviek padlých bojovníkov. Za účasti
hostí – starostov obcí, kňazov a ďalších, zaujímavo prehovoril o priebehu bitky historik Ivan Mrva. Výberom a prednesom
príležitostnej poézie prispela k slávnostnej atmosfére Janka
Neščáková, hrou na fujaru a spevom program doplnil Roman
Kuchta, a následne zazneli dva ohlušujúce výstrely z historického dela. Po vysviacke pamätníka prítomnými kňazmi a položením venca starostami obcí, Jozef Savkuliak vyslovil želanie, aby sme my i naši potomkovia mohli žiť v mieri, v šťastí a pohode užívať si život v našich obciach, štáte i vo svete.
Súbežne s touto slávnosťou a po nej prebiehal v areáli bývalého Metodicko-pedagogického centra Ministerstva
školstva SR súťaž Budmerický guláš 2015 s bohatým sprievodným programom. Návštevníci mali, okrem iného, aj možnosť oboznámiť sa s archeologickými nálezmi v okolí Silnice, a zaujímavou prezentáciou historických fotografií o živote v Budmericiach v minulom storočí.
(mb, foto autor 4, ep 1)
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(dokončenie zo strany 1)

Replika pôvodného pomníka – Božej muky zo spoločného hrobu padlých vojakov pri Silnici. Osadená
v roku 2006 v Štefanovej. (Internet)
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ho panstva grófa Jána Bernarda Pálfiho pohlo smerom na Trnavu
– neskôr sa práve tento manéver ukázal ako rozhodujúci. Časť ľavého krídla sa rozmiestnila na poľnej ceste vedúcej od silnického mlyna k báhonskej ceste.
Bitka sa začala približne okolo piatej hodiny popoludní. Veľmi
skoro sa do bitky zapojili všetky zložky vojska – pechota, delostrelectvo aj jazda. Posledný úder v tejto bitke zasadil kurucom Ján Pálfi
so svojou jazdou. Vďaka dokonalej znalosti terénu využil menej známu poľnú cestu v smere na Jablonec, a obchvatom sa nečakane dostal do tyla Rákociho vojsk na pravom krídle. V povstaleckom vojsku
nastal chaos, pokus o taktický ústup sa zmenil na bezhlavý útek. Kuruci stratili okolo tisícky mužov, 30 diel, 4 mažiare, celú batožinu, proviant a vozy s muníciou. Najcennejšími trofejami s veľkou morálnou
hodnotou bolo 15 vojenských zástav, šesť štandard, medené a postriebené bubny, aj s bubeníkmi Rákociho telesnej stráže, ale najmä
vybavenie štábu F. Rákociho. Straty cisárskych predstavovali okolo 260 mužov.
Táto bitka pri Budmericiach však nezlomila Rákociho povstanie.
Naopak, v rokoch 1705-1706 práve vrcholilo. Po ťažkej porážke kuruckých vojsk pri Trenčíne v roku 1708 a úteku Rákociho do Poľska
povstanie postupne haslo. Napokon cisársky generál, budmerický
zemepán Ján Pálfi, dohodol sa s kuruckým generálom grófom Alexandrom Károlyim na podmienkach mieru, ktorý slávnostne podpísali v rumunskom mestečku Satu Mare, 30. apríla 1711. 
(mb)

						

Zdroj: Ivan Mrva, prednáška, Ján Tibenský, Poctivá obec Budmerická, 1998

3

Budmerický guláš 2015
Tohoročný, už 7. ročník súťaže vo varení gulášu so značkovým názvom Budmerický guláš 2015, sa premiestnil z kaštieľskeho parku do areálu bývalého Školiaceho strediska Ministerstva školstva SR na Silnici.

Bačov tím

Vo vzorne vykosenom parku, v príjemnom tieni stromov,
bolo rušno už od skorého rána. Súťažiaci z trinástich tímov,
z ktorých polovica bola z Budmeríc, začali chystať rôzne
druhy mäsa – bravčové, hovädzie, aj divinu. Čistili zemiaky,
krájali cibuľu a cesnak, a pritom pokukávali do kotlíkov susedom, kto z akého mäska varí. K dobrej pohode vyhrávala kapela JANO, všetko išlo rýchlo od ruky, a tak už o desia-
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Hasiči

tej slávnostne zapálili ohne pod kotlami. Kým sa guláše varili,
niektorí súťažiaci sa vybrali na neďalekú spomienkovú slávnosť k 310. výročiu Bitky pri Budmericiach, no po trinástej
hodine si už na návštevníci veselo pochutnávali na hotových
dobrotách. Degustačná porota, zložená zo starostov a prítomných kňazov, potom vyhlásila najlepšie tímy.
Celkovým víťazom sa stal Bača Tím, ktorý si prevzal Rad
varešky, diplom, pamätný pohár, medailu a sadu vín. K prvej
cene patrila aj prekrásna velikánska vyrezávaná varecha z dielne nášho umelca Venantiusa Oscitého. Druhí v poradí boli
Podborskí mäsiari a tretí čestne obstáli Budmerickí poľovníci.
Víťazmi však boli všetci súťažiaci, s neveľkými bodovými
rozdielmi v poradí. Hlasovanie konzumentov žltými páskami
za bezkonkurenčne najlepší označilo guláš od jabloneckého
družstva Halmešané. Za 45 žltých pások získali Cenu hlasu ľudu – darčekový kôš – ktorý víťazom venoval Bratislavský samosprávny kraj. Výbornú, aj keď nesúťažnú polievku
podľa starodávnych receptov navarili aj členovia šermiarskej
skupiny Sviatogor.
V bohatom kultúrnom programe vystúpili folklórne súbory Viničan, Backovci z Jablonca, Radosť z Pezinka, tanečníci z budmerickej školy School Dance a skupina Lesný šramot. Návštevníci mohli ochutnať aj výborné koláčiky našich
matičiarok a pozrieť si remeselné stánky s výrobkami ľudových umelcov. Súčasťou podujatia bol aj celý rad ďalších zaujímavých atrakcií pre deti i dospelých. Ak niekto v tej horúčave náhodou zadriemal, určite ho prebrali ohlušujúce výstrely z historického dela skupiny z Telnice u Brna.
Všetky guláše boli lahodné, voňavé a tak trochu aj čarovné – v každom z nich bolo cítiť kvapku kamarátstva a spolupatričnosti, nielen k ľuďom, ale i k tomuto dosiaľ takmer nepoznanému, krásnemu, historickému kútu Budmeríc.
(dd, foto ep)

Kontra tím
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Fazuľovica s vôňou borovíc
Do sýtosti sme si ju mohli vychutnať od devätnástich šikovných kuchárskych zoskupení na našom treťom fazuľovom podujatí. Počas krásneho, takmer letného májového dňa, v lesoparku nad Budmerickým kaštieľom,
stovky návštevníkov si pochutnávali na porciách sladkastej, korenistej či štipľavej originálnej fazuľovej polievky, aby sa nielen nasýtili, ale popri odborných degustátoroch aj rozhodli, ktorý výtvor jednotlivých súťažných
kolektívov je najchutnejší.
Konečnému verdiktu však predchádzala kopa
starostí, s ktorými si museli poradiť organizátori
z Partie fazuľových nadšencov pod vedením Ladislava Nagya, keď chceli v spolupráci s obcou pripraviť zábavné podujatie v širšom rozsahu, aby poskytli celodennú zábavu dospelým i deťom. A to sa
im jednoznačne vydarilo. Aj v porovnaní s okolitými
obcami, čo sa týka návštevnosti a pestrosti samotnej akcie, to bola jedna z najväčších. V dolnej časti parku sa návštevníci mohli pokochať pohľadom
na prehliadku motorových aj nemotorových veteránov – osvedčených traktorov-deduškov značiek
Zetor a Škoda 30, nákladiakov a osobných áut so
známym nezmarom – žigulákom VAZ 1500, vojenských áut, motoriek i neuveriteľného počtu bicyklov. Bola medzi nimi aj vzácna rarita – bicykel s výzbrojou, aký používali vojaci cyklistického 179. oddielu 77. pešej divízie nemeckého wehrmachtu,
ktorý tak neslávne skončil pri Stalingrade.
Návštevníci len ťažko odolávali stánkom s pochutinami rôzneho druhu, pivom, vínom, širokým sortimentom koláčikov od našich matičiarok a dôchodcovských jednotárok. V ďalších stánkoch sa im núkali rôzne druhy originálnych káv, domácich mliečnych výrobkov i ľudovo-umeleckých predmetov.
Na svoje si prišli aj mamičky s deťmi pri predstaveniach dvoch skupín animátorov. Deti sa mohli
povoziť na vozoch s koníkmi, pohladkať kozliatka,
králiky aj hanblivú ovečku. Aj pani maliarka mala čo
robiť, aby „zmaľovala“ všetky žiadostivé tváričky...
K dobrej nálade po celý deň i časť noci prispievali folklórne a hudobné skupiny, aj naši najmenší
tanečníci z materskej a základnej školy.
Najlepšiu fazuľovicu tohto roku navaril Bača
Tím z Budmeríc, za nimi len máličko zaostali amatérski kuchári skupiny Vajzgrub zo Slovenského
Grobu a Šenkvickí vinári. Cenu divákov „Hlas ľudu“
za najlepšiu Budmerickú fazuľovicu získali súťažiaci Nič-moc tímu z Budmeríc. Všetkým organizátorom, účinkujúcim aj sponzorom patrí vďaka za vynikajúce podujatie a príjemne strávený májový deň
od návštevníkov nielen z Budmeríc, ale aj z rôznych končín Bratislavského, Nitrianskeho a Juhomoravského kraja.
(dd, mb, foto mb)
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Vôňa rýb a korenia
Viete, že rybacia polievka ahalászlé nie sú to isté? O rôznych chutiach týchto rybacích špecialít sa podujali oboznámiť návštevníkov organizátori prvého ročníka súťaže
vo varení halaszlé pod dirigentskou vareškou neúnavného Ladislava Nagya.

Členovia štyroch súťažných tímov nič
nenechali na poslednú chvíľu. Už v predvečer 20. júna sa pustili do prípravy rôznych druhov rýb, aby z nich na druhý deň
uvarili chutné pokrmy, ktoré celú sobotu
rozvoniavali z kotlov. Tím Retro Man napríklad vsadil na smotanovomliečnu francúzsku rybaciu polievku, kým Bača Tím
sa zasa rozhodol pre pikantnú tmavočervenú. Svoje kulinárske tajomstvá a vychytávky si však každý tím starostlivo strážil.
Krátko popoludní bolo dovarené a návštevníci mohli hodnotiť kvalitu štyroch ha-
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lászlé odovzdaním náramku pre najlepšiu
várku. Odborná porota ako najlepší produkt vyhodnotila halászlé tímu Hu-hu-hu,
tesne za ním sa umiestnil Retro Man tím,
tretí boli Budmerickí sumci prevtelení do
jedného súťažiaceho, a ako štvrtý skončil Bača Tím. Pekné ocenenia dostali najmladší i najstarší účastník súťaže.
Príjemné posedenie pri halászlé i vínku sprevádzali skladby country skupiny
JANO, deti sa vyšantili na hojdačkách,
cukrovej vate a zmrzline.
(dd, foto mb 4)
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Výstup ku krížu
Z príležitosti sviatku svätého Urbana, členovia budmerickej farnosti spolu s dp. farárom Branislavom Trubačom,
uskutočnili tradičný výstup ku krížu na rozhraní Greftov a Hríbu. Za krásneho počasia a spevu nábožných piesní pomaly stúpali poľnou cestou lemovanou výhonkami viniča až ku krížu. Po modlitbách si posedeli a pospomínali, ako
ťažko sa kedysi robilo vo vinohradoch, aj si pochutnali na výborných koláčikoch pani Škodovej.
(dd)

Tanec patrí k životu
Medzi občanov, ktorým záleží na tom, aby Budmerice boli všestranným miestom pre zmysluplný život, patria aj manželia Hamzovi, ktorí v Budmericiach bývajú už takmer šesť rokov. Nadviazali na budmerické tanečné tradície a zorganizovali Kurz spoločenských tancov.
Keď začiatkom roka začal v budmerickom kultúrnom dome kurz spoločenských tancov uvažovala som, ako by aj mne mohol prospieť. Nakoniec
som si vytipovala tri ciele: skúsiť a naučiť sa niečo nové, tráviť čas mimo domu
len so svojim partnerom, a zažívať niečo také dynamické a plné života ako je
tanec. Manžel sa s mojim zámerom stotožnil, a tak sme počas piatkových večerov od januára do júna absolvovali dve kolá.
Spočiatku sa mi z akejsi pohodlnosti do toho ani veľmi nechcelo. Avšak už
po prvých odtancovaných hodinách som domov odchádzala nabitá pozitívnou energiou. Profesionálny tanečník Vladimír Hamza, ktorý tancuje od svojich piatich rokov, dokázal pokojne a trpezlivo usmerňovať naše začiatočnícke, niekedy ťarbavé pohyby.
Pri tancoch ako jive, samba alebo tango sme sa poriadne zapotili, občas
sme si i zaplietli nohy v snahe správne a do rytmu zvládnuť kroky. Po odtancovaní anglického valčíku by nikto nepovedal, že sme neboli pod vplyvom dákych omamných látok. Kombinácia rýchleho
točenia a vyplaveného endorfínu urobili svoje, a neraz sme sa na sebe aj schuti zasmiali.
V druhom jarnom kole počet účastníkov z Budmeríc prevýšili páry z Častej, Štefanovej, Vinosad či z Dlhej. Veľkou výhodou pre manželské páry s deťmi bola možnosť umiestniť deti počas kurzu pod starostlivý dohľad milej opatrovateľky
v priestoroch Detského centra.
Tanec je elegantný a originálny spôsob relaxu po celotýždňovej práci. Mám radosť, že som mohla čosi také prežívať vo
svojej milovanej rodnej obci. 
(zch, foto ph)
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Lepšie raz vidieť…
Začiatkom júna, na pozvanie poslanca Európskeho parlamentu, Branislava Škripeka, dvadsaťšesť žiakov našej základnej školy s MŠ navštívilo Štrasburg. O zážitkoch z tejto cesty napísal sprievodca tejto výpravy.
Budmerice. Pri názve tejto obce sa mi vynoria príjemné spomienky na exkurziu do francúzskeho Štrasburgu. Nepochádzam z Budmeríc, ale poviem Vám, Vy
Budmeričania ste veľmi fajn. Spoznal som veľa priateľských mladých ľudí z Budmeríc. Keď sme po nočnom
cestovaní v autobuse vystúpili v cieli našej cesty, pozreli sme si mesto. Je ohromujúce. Riečny kanál, špecifická architektúra, obrovská katedrála… Všetko bolo veľmi
super, nakoniec aj vytúžený spánok.
Ďalší deň sme začali plavbou na lodi po riečnom kanály, spojenou s výkladom histórie. Potom sme sa poprechádzali po meste, nakúpili suveníry a výstupom na
vežu katedrály sme si trochu precvičili lýtka. Nasledovala návšteva Európskeho parlamentu v obrovskej budove, pripomínajúcej labyrint. V hlavnej rokovacej sále sme
sledovali rokovanie poslancov.
Parlament sme navštívili v posledný deň ešte raz, aby
sme si lepšie prezreli vnútorné priestory, a v malej zasadacej miestnosti pre členov jednotlivých výborov EP sme
ukončili viaceré stretnutia s pánom poslancom Branislavom Škripekom. Na spiatočnej ceste Nemeckom sme sa zastavili na hrade Heidelberg.
Domov sme sa vrátili plný dojmov a zážitkov,
s dobrým pocitom, že sme opäť na našom peknom Slovensku.
Rastislav Vojtech
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Školský rok 2014/2015
skončil, nový začína
Našim žiakom letné prázdniny ubehli ako voda v Gidre a tak nastáva čas učenia ( alebo pre niektorých „mučenia“?). Avšak stále platí vekmi overené: čo sa za mladi naučíš, v starobe ako by si našiel...
Koniec školského roka bol v znamení hodnotenia
usilovnosti žiakov i viacerých športových, zábavných
aj vzdelávacích aktivít. Nepochybne k nim patril krásny výlet za hranice všedných dní do sídla Európskeho parlamentu a na domácej pôde aj nevšedná návšteva včelstva skúseného včelárskeho odborníka Milana Vavru. Medzi úľmi za bzukotu pracovitých včeličiek preverovali si poznatky, ktoré sa naučili na hodinách prírodovedy a naviac sa dozvedeli nové zaujímavé informácie o fascinujúcom živote včiel. V závere
poučnej návštevy si každý žiak vyrobil sviečku zo včelieho vosku. Triedna učiteľka L. Bacigálová ďakuje pánovi Vavrovi za milé prijatie žiakov i jeho pohostinnosť.
Rovnako prospešná bola aj beseda s Mgr. Zuzanou Mišovičovou z Okresného riaditeľstva policajného zboru z Pezinka. Veľmi pútavé rozprávanie o každodennej práci polície, jej význame pri ochrane a bezpečnosti osôb a majetku, riešení dopravných situácií
aj kriminality všetkých účastníkov besedy zaujalo.
Za usilovnosť a dobré celoročné výsledky vyhodnotili najlepšieho žiaka a tak štrnásti sa zúčastnili tradičného prijatia starostom obce v obradnej sieni
obecného úradu.
Pri slávnostnom ukončení školského roka pedagogický zbor, žiaci a starosta obce Jozef Savkuliak
sa rozlúčili s pani učiteľkou Mgr. Máriou Malíkovou
s úprimným poďakovaním za štyridsaťročnú obetavú
prácu v budmerickej škole. Ďakujeme.
(mb, mm)
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Krajší kostol = krajšia obec
Náš kostol je predovšetkým miestom, kde sa človek stretáva s Bohom, no zároveň je aj kultúrnou pamiatkou
obce a dedičstvom po našich predkoch. Jeho ochrana preto nie je len záležitosťou veriacich, ale všetkých
ľudí, ktorí si vážia svoje kultúrne dedičstvo a chcú poznať vlastnú minulosť.

Prví kresťania sa schádzali po domoch. Až na začiatku 4. storočia si začali budovať chrámy, miesta, kde sa
stretávali ako bratia a sestry, aby spoločne oslavovali Boha. Ich snahou bolo
postaviť ich čo najkrajšie, veď Bohu by
mal človek dať to najlepšie, čo dokáže. Pravdivosť tejto skutočnosti vyjadruje aj biblický príbeh o Ábelovi a Kainovi. Ábel, ktorý bol pastierom, obetoval Bohu svoju najlepšiu ovečku,
kým roľník Kain chcel Boha oklamať,
a obetoval zo svojej úrody to najhoršie. Ábelovu obetu Boh prijal, no Kainovu nie. Kain však, miesto toho, aby
si sám vstúpil do svedomia, začal svojho brata nenávidieť, až ho to priviedlo
k bratovražde. Človek sa má snažiť dať
Bohu to najlepšie, aby Boh mohol jeho
obetu prijať, a potom obetujúceho odmeniť svojím požehnaním vo všetkých
oblastiach jeho života. Veriaci vyjadrujú
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svoju vďaku za to, že ich Boh požehnáva a vyprosujú si požehnanie pre svoj
život, aj starostlivosťou o Boží chrám.
Thomas Mann, nemecký spisovateľ, filantrop a esejista z prvej polovice
20. storočia povedal, že „kto nepozná
minulosť, nepochopí budúcnosť“. Najvýznamnejší český filozof 20. storočia
Ján Patočka zasa vyjadril myšlienku,
že „história nie je pohľad, ale zodpovednosť” a preto sa náš pohľad obracia nielen do súčasnosti, ale hľadíme aj
do minulosti a budúcnosti. V našej farnosti slávime, tohto roku 13. septembra, výročie zasvätenia nášho kostola Povýšeniu svätého Kríža. Každoročne tak spomíname na všetkých, ktorí
sa pričinili o jeho výstavbu, i na tých,
ktorí ho po celé generácie udržiavali, aby nám ho mohli zanechať. Tento
sviatok je však zároveň aj výzvou, aby
sme aj my pokračovali v zveľaďovaní
Božieho chrámu. Naša zodpovednosť
k histórii nášho kostola spočíva aj v
tom, aby sme ho zachovali pre ďalšie
generácie.
Jedno z ľudových prísloví hovorí:
„Keď nejde gazda na strechu, ide strecha na gazdu”.

O živote v Budmericiach

Vyjadruje skutočnosť, že každý starostlivý gazda sa stará o svoj dom a
zveľaďuje ho. Aj Boží chrám je pre veriaceho domovom. Preto je pochopiteľné, že veriaci sa o svoj kostol starajú. Aj náš kostol v Budmericiach potrebuje opravu. Posledné opravy kostola sa vykonali v roku 1953, strecha
bola opravovaná v roku 1977, vymaľovanie interiéru spolu s opravou okien
sa uskutočnilo v roku 1984. Posledná
väčšia oprava prebehla pred 31 rokmi.
V súčasnosti pripravujeme opravu
nevyhovujúcej
elektroinštalácie. Potrebná je rekonštrukcia drevenej konštrukcie veže a následná výmena strešnej krytiny za medený
plech. Akútnou je oprava fasády veže
a poškodenej omietky. Nevyhnutné je oddrenážovania okolia kostola
s následnou hydroizoláciou muriva
proti zemnej vlhkosti a ďalšie opravy.
To všetko vyžaduje značné finančné
zabezpečenie a preto sa nezaobídeme bez zbierok na uvedený účel. Príjmy, ktoré má teraz farnosť, postačujú
len na riadny chod farnosti.
V minulosti sa na výstavbe kostola v Budmericiach určite podieľalo veľké množstvo obetavých ľudí. V každej
dobe s našli kňazi i veriaci, ktorí sa oň
s láskou starali. Aj dnes sú tu takí, ktorí sa s rovnakým citom starajú o čistotu
kostola a bohoslužobných predmetov,
o kvetinovú výzdobu, prípravu liturgických slávností a liturgických služieb, za
čo im všetkým patrí poďakovanie. Vďaka a úprimne Pán Boh zaplať patrí aj
tým, ktorí prispievajú finančnými darmi.
Prípadný finančný dar je možné poslať na bankový účet farnosti: SK11
0200 0000 0031 3989 2756, variabilný symbol: 37. Ďakujem za porozumenie a vopred vyslovujem poďakovanie.
Branislav Trubač, správca farnosti
(Foto mb)
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Dolnoohajské velebice po stopäťdesiatich rokoch

Spomienka na kňaza
Juraja Holčeka
Nášho významného rodáka Juraja Holčeka, kňaza a národného buditeľa, s úctou si pripomínajú na všetkých
miestach jeho pôsobenia. Predposlednou kňazskou štáciou, kde zotrval sedemnásť rokov, bola neveľká obec
Starý Háj, v súčasnosti Dolný Ohaj, na južnom Slovensku.
jekt zameraný na miestne zvyky a tradície, prostredníctvom
ktorého odovzdávajú dedičstvo otcov mladej generácii. Po
prehliadke školy žiaci prítomným predviedli otvorenú vyučovaciu hodinu tak, ako by si ju predstavoval Juraj Holček. Potom spolu s mužmi speváckeho zboru Juraja Holčeka predviedli ukážky regrútskych piesní a tancov, dievčatá vystúpili
s pásmom piesní, tancov a prekáračiek.
Obrad slávnostnej svätej omše spestrili chrámové piesne
speváckeho zboru Juraja Holčeka. Potom pripli veniec a položili kvety k jeho pamätnej tabuli na budove farského úradu.
Ďakujeme vedeniu obce, farskému úradu a Základnej
škole s Materskou školou v Dolnom Ohaji za krásnu spomienkovú slávnosť na počesť nášho rodáka, Juraja Holčeka.
(mb)
Zdroj: SNN 25/2015, jh

Do tejto obce prišiel v roku 1848 s povesťou osvetára, a
hoci nebol aktívny pedagóg, priniesol so sebou aj pedagogické myšlienky, v tom čase až revolučného charakteru. Trápila ho nízka vzdelanostná úroveň obyvateľstva, a zo všetkých síl snažil sa tento stav zmeniť. Vtedajšie školy v Uhorsku nazýval mrzatice, či nedbalice, a snažil sa ich zmeniť na
velebice. Popri angažovaní sa v politickom živote pevne trval na svojich duchovných a životných zásadách. Zakladal
spolky triezlivosti, prispieval do Slovenských národných novín, Orla Tatranského, do časopisu Cyril a Metod a iných periodík. Za pronárodné aktivity miestni zemania Holčeka vyštvali, a musel odísť do Jasovej. Tam, po prekonanom zápale pľúc, ako päťdesiatosemročný zomrel.
Obyvatelia Dolného Ohaja však na neho nezabúdajú
a dodnes si ho vážia. V polovici júna v obci pripravili oslavy dvadsiateho výročia pridelenia čestného názvu základnej škole a desiateho výročia otvorenia novej školskej budovy. Práve to, že miestna škola nesie meno Juraja Holčeka,
je najväčšie zadosťučinenie za jeho prínos a prácu v oblasti vzdelávania a rozvíjania národného povedomia – takýmito
slovami pripomenula túto osobnosť terajšia riaditeľka ZŠ s
MŠ Mgr. E. Smolíková. V škole tiež realizujú regionálny pro-

2-3/2015

						

11

Divadelní rekordmani

V júli kaštieľsky park opäť tri dni, i noci, žil divadlom. Občianske združenie Kasiopea, v spolupráci s obcou
Budmerice, organizačne pripravilo tretí ročník celoslovenského divadelného festivalu Kasiopeafest 2015.
Hoci diváci na predstavenia neprichádzali v spoločenských oblekoch, a v horúcom počasí pod mohutnými stromami boli odkázaní iba na prírodnú klimatizáciu, divadelná
atmosféra sa v okolí kaštieľa dala priam krájať. Svoje umenie
prišli ukázať amatérski herci z pätnástich umeleckých súborov zo všetkých kútov Slovenska. Privítali sme aj divadelný
súbor z rumunského Nadlaku, s ktorým už niekoľko desaťročí udržiavame družobne kontakty.
Úvod festivalu patril detským predstaveniam a repríze
Troch prasiatok budmerických divadelníkov. Po nich nasledovali hry pre dospelých, najmä komediálneho žánru, takpovediac z každého rožku-trošku. Kvalitu hereckých výkonov hodnotila odborná porota zložená z členov Slovenského národného divadla: Róbert Roth, Ľubomír Bukový, Monika Haasová a režisér Peter Minárik. Za najlepšiu inscenáciu
bola vyhlásená hra od LuNetrDlaa Raketový vzostup Anči
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Zbíjačky divadelníkov z Partizánskej Ľupče. Získali aj cenu
za najlepší ženský herecký výkon – hoci na všeobecné prekvapenie túto ženskú rolu hral muž, Jaroslav Janíček. Ocenenie za najlepšiu réžiu získali Zelienkovci zo Zvolena za hru
Komédia na šnúrke, najlepší mužský herecký výkon podal
Michal Pavlenda. Cenu diváka dostali divadelníci z univerzitného divadla Theartre z Trnavy za komédiu Všetko najlepšie.
Najväčším ocenením celého festivalu bolo vyhlásenie komisára z organizácie Slovenské rekordy: Divadelný festival Kasiopeafest sa stal najväčším divadelným festivalom na Slovensku, ktorého sa zúčastnilo spolu s Budmerickým divadlom 16 umeleckých súborov
a 152 účinkujúcich. Certifikát za najväčší počet účinkujúcich na divadelnom festivale získal organizátor podujatia OZ
Kasiopea z Budmeríc. (www.slovenskerekordy.sk)
(Marcel Olša, foto OZ Kasiopea)

O živote v Budmericiach
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Veľká vlaková lúpež v podaní
Budmerického divadla

Vo svete už veľa rokov existuje zaujímavý typ filmových projekcií s názvom Secret Cinema. Skúsenosti s ním
majú diváci v Hollywoode, Amsterdame, Londýne aj v Prahe.
Tento projekt predstavuje dynamické spojenie divadla a kina, s cieľom interaktívne zapojiť diváka do deja.
Na Slovensku sa dostali naživo do filmu diváci, ktorí si kúpili lístky na predstavenie filmu Veľká vlaková lúpež. Zahrala si v ňom väčšina hercov z Budmerického divadla a to Roman Kuchta, Jana
Nemcová, Anna Olšová, Marcel Olša, Marianna Ondrisová,
Lucia Somorovská, Mária Benešová, Martin Somorovský,
Gejza Miššík, Sveťo Peško,
Filip a Ondrej Fialovci. Gratulujeme k novým skúsenostiam!
(mo, foto Kasiopea)
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Budmerice známe aj na svetových

rádioamatérskych vlnách

Kto sa o to pričinil? Nikto iný, ako jediný rádioamatér v Budmericiach, pán Jozef Miškovič, starší, člen Občianskeho združenia Rádioklub OM3KTR Trnava, v ktorom bol činný už počas stredoškolských štúdií. Rádioamatérstvo je súčasťou jeho životného štýlu už viac ako polstoročie. Preto neprekvapuje ani vysoká anténa
na ich dome, v ktorom má aj svoju rádioamatérsku stanicu. V malej miestnosti je plno rôznych prístrojov, a samozrejme i slúchadlá a mikrofón.

Každý rádioamatér musí najprv absolvovať základný rádioamatérsky kurz, a úspešne zložiť skúšky z klasických rádioamatérskych disciplín. Všetci, ktorí sa chcú s niekým rádiotelegraficky spojiť, musia ovládať veľmi veľa vecí a mať
potrebné prístrojové vybavenie, anténne systémy, ale aj tolerantné domáce zázemie. Nevyhnutné sú pritom znalosti z elektrotechniky, fyziky, meteorológie, geografie, znalosť
anglického jazyka, prípadne iných jazykov, o dokonalej práci
s počítačom ani nehovoriac. Všetko stále napreduje a technický pokrok je evidentný aj v tejto oblasti, preto sa musia
stále vzdelávať.
Každá stanica má volací znak, ten Jožka Miškoviča je
OM1JM. Keď som ho navštívila, mal zapnutú svoju stanicu,
a v éteri sa ozývala rádiostanica z ďalekého sveta, tentoraz
zo Španielska. Prihlásil sa svojím volacím znakom a čakal
na odpoveď. Nebolo dobré spojenie, tak pridal na výkone
a spojenie sa na našu radosť potvrdilo. Z diaľky zaznel náš
volací znak a zopár slov k tomu. Rádioamatéri majú aj svoj
jazyk, aby sa navzájom dorozumeli. Jozef poslal z Budmeríc pozdrav do Španielska, kde má už 30 spojení. Na potvrdenie spojenia si zaznamenal čas, koordináty a volací znak,
aby mohol poslať svoju kartičku s budmerickým kaštieľom
rádioamatérovi, s ktorým práve hovoril, a ten zas pošle svoju
kartičku k nám. Takých rádioamatérskych pozdravov s potvrdením spojenia má pán Miškovič veľmi veľa z celého sveta. Napríklad: z Kamerunu, Kapverdských ostrovov, Brazílie, Chorvátska, Spojených arabských emirátov, Južnej Af-
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riky, Vatikánu, Litvy, Lotyšska, Bieloruska, Južnej Ameriky,
Sv. Kataríny, a iných krajín. Svedčí to o spolupatričnosti rádioamatérov vo svete, ale aj o aktivite pána Jozefa Miškoviča,
o jeho reprezentácii Slovenska, aj našej dediny, v domácich
a medzinárodných súťažiach a nadviazaných spojeniach.
Pán Miškovič je tiež držiteľom extratriedy k prevádzke na
rádioamatérskych pásmach. Viacero medzinárodných ocenení získal za príjem juhoamerických staníc a za prácu s mládežou. Na stenách mu visia diplomy i certifikáty. Najcennejší je z medzinárodnej súťaže ANDES DX ers INTERNATIONAL z Ekvádoru (štát v Južnej Amerike). Pri skromnosti
pána Miškoviča sme ani nevedeli, akého šikovného človeka u nás máme. Aj nedávno prišla zlatá a platinová trofej
z Ruska, k 120. výročiu rádia s vysokým ziskom bodov. Na
plakete je portrét ruského fyzika a elektrického inžiniera Alexandra Sergejeviča Popova, ktorý 7. mája 1895 na stretnutí
Ruskej spoločnosti pre fyziku a chémiu v Petrohrade predstavil zariadenie, ktoré prijímalo signál z Hertzovho iskrového vibrátora. Tento experiment demonštroval možnosť prenosu správ pomocou bezdrôtového spojenia. V Rusku oslavujú 7. máj ako Deň rádia. Pred profesorom Popovom uskutočnil prvé pokusy preniesť vysokofrekvenčnú energiu Nikola Tesla, tu však nešlo cielene o prenos informácií. Naozaj,
vedeli ste, že prvé oficiálne registrované rádiotelegrafické
spojenie urobil Talian Gugliemo Marconi v roku 1895? Od
vtedy veda veľmi pokročila.
Pán Miškovič je už tridsať rokov členom československého spolku poslucháčov a priateľov počúvania a sledovania rádií z celého sveta s názvom CSDX club, so sídlom v
Čechách. Zaujalo ho aj letecké modelárstvo, ktorému sa venoval v osemdesiatych rokoch minulého storočia vo Zväze
pre spoluprácu s armádou (Zväzarm).
V máji bolo 150. výročie Medzinárodnej telegrafnej a telefónnej únie, a pri tej príležitosti boli vyhlásené medzinárodné rádioamatérske preteky, ktorých sa zúčastnilo 10 500
amatérov z celého sveta. Ako obstál náš zástupca? Jozef
Miškovič získal zlatý a platinový diplom a medzi slovenskými rádioamatérmi skončil na 5. mieste, celkovo v Európe bol
24. Jednalo sa o jednu z najväčších súťaží organizovaných
v poslednom období. Blahoželáme k skvelému úspechu
a prajeme veľa vzácnych rádiotelegrafických spojení s priateľmi v celom svete! 
(ak)

O živote v Budmericiach
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Za poznaním
Pekný náučno-poznávací výlet pripravila pre svojich členov Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Budmericiach. Počas dvoch dní, 22 členov a členiek si pozrelo druhé najväčšie slovenské mesto na východe republiky, Košice.
Informácie o živote v meste, jeho histórii a pamiatkach dostali z úst najpovolanejšej, našej rodáčky Márie Spišiakovej, ktorá
v meste už dlhšie žije. Aj takáto forma relaxu pri získavaní nových poznatkov rozširuje nielen vedomosti, ale významne
prispieva aj k duševnému zdraviu. 
(mb)

Krajčírske remeslo malo
(má?) zlaté dno
Miestny odbor Matice slovenskej v Budmericiach nedávno usporiadal v Budmerickej izbičke výstavu svadobných a spoločenských šiat pod názvom Ihlou a niťou z tvorby krajčírskych majsteriek Oľgy Lukačovičovej a Zdenky Oškerovej.
Krajčírstvo má v Budmericiach veľkú tradíciu. Bolo a je tu
veľa krajčírok, v minulosti v Budmericiach pôsobil aj chýrny
pánsky krajčír Anton Moravčík, ktorý šil pre grófa Pavla Pálfiho i jeho hosťa, maharadžu z ďalekej Indie. U oboch súčasných krajčírok, Zdenky Oškerovej a Oľgy Lukačovičovej,
odborníci na výstave ocenili dokonalé vypracovanie modelov, náročné strihy a profesionalitu. Pritom pani Lukačovičová dokonca ani nebola v tomto odbore vyučená, no vypracovala sa na vysokú úroveň. Keď autorky modelov rozprávali o svojich začiatkoch v krajčírstve, o zážitkoch pri tvorbe
šiat, spojených s nekonečnou trpezlivosťou, pracovitosťou a
neraz aj ponocovaním, až vtedy si návštevníci uvedomili aká
veľmi náročná je krajčírska práca. Preto slová básne s názvom Ihlou a niťou, ktorú napísala i predniesla Mgr. Zdenka
Charbulová, boli vzdaním úcty mame i výsledkom jej práce.
Okrem modelov šiat záujem vzbudzovali aj krajčírske pomôcky: rukávnik, staré žehličky, metre, nožnice, šijací stroj,
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ale aj rôzne doplnky, fotografie svadobných párov vo vystavených odevoch. K dispozícii boli návrhy, strihy, či módne
časopisy. Grétka Fedora Homzová priniesla pani Oškerovej
ukázať svoju kolekciu návrhov šiat. K takejto tvorbe má blízko a tak si prišla po dobré rady.
Na výstave hľadali inšpiráciu aj snúbenci. Prezreli si svadobné šaty od šesťdesiatich rokov minulého storočia po súčasnosť. Bolo tam veľa modelov pre ženícha, nevestu, ale aj
pre svadobných rodičov, hostí, družičky, družbov, i pre tých
najmenších.
Návštevníci od troch do deväťdesiatich rokov boli prekvapení množstvom a pestrosťou krásnych šiat. Takto si
urobili obraz o tvorbe dvoch z našich usilovných budmerických krajčírok, Zdenky Oškerovej a pani Oľgy Lukačovičovej, v plnom rozsahu. Vďaka patrí aj všetkým, ktorí na toto
hodnotné podujatie, zapožičali svoje odevy.
(ak)
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PARÁDA na
Hontianskej paráde

Naši výletníci sa cestou zastavili v unikátnom centre pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry v Brhlovciach – v Skalných obydliach, v uličke Šurda a v murovanom dome z roku 1932. Je zaujímavé, že podobné
exponáty máme aj v Budmerickej izbičke.
V Hrušove očaril všetkých priebeh festivalu. Bohatý program organizátori pripravili v slovenskom duchu, s krásnymi piesňami, tancami,
krojmi i muzikou. Nechýbali ani tradičné slovenské ľudové remeslá, ukážky žatvy, mlatby, spracovania konope, práce s drevom aj s ukážkou
pálenia dreveného uhlia v míle.
Návštevníci
vyjadrovali
spolupatričnosť
so Slovenskom tým, že si obliekli, alebo obuli niečo typicky slovenské – goralský klobúk, košeľu, lajblík, či nejakú inú časť kroja. Príjemné
zvuky ľudovej muziky a rozvoniavajúce tradičné jedlá lákali hostí do rozličných dvorov. V skalných peciach piekli aj chlieb a lepníky (chlebové osúchy), varili párance, trhance, či iné dobroty. Okná domov vypĺňali krojované bábiky, výšivky, typické ľudové výrobky z dreva.
V malebnom prostredí dediny sa stretlo veľa ľudí zoširoka, zďaleka. Dojímavé boli účinkujúce deti, mládež i starší v pestrofarebných krojoch, ich spev a temperamentné tance pri rezkej hudbe. Predviedli skvelý folklórny program. Hrušovčanom
patrí veľká vďaka.
Opäť sa ukázalo, že Slovensko má svetu, zo svojho kultúrneho dedičstva, čo ponúknuť. Aj takéto zážitky umocňujú v nás
povedomie príslušnosti k slovenskému národu a napĺňajú nás hrdosťou, že k nemu patríme. 
(ak)
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Behom k zdraviu
K vydareným športovým podujatiam v tomto roku patrí aj podujatie BUDMERICE V POHYBE, ktoré pripravili
nadšenci pre zdravie s finančnou podporou Bratislavského samosprávneho kraja.
Posledné júnové sobotné popoludnie bolo ako stvorené na to, aby si mladí
i starší Budmeričania zmerali svoje sily v behu. Keď na lúku pri kaštieli začali prichádzať prví behuchtiví, nik si netrúfal odhadnúť ich konečný počet. Napokon, na
veľké prekvapenie organizátorov, sa na štarte pretekov zišla viac než stovka detí,
mládeže, žien, mužov i seniorov, aby dokázali, že Budmeričania nežijú iba kultúrou či organizovaným športom, ale tiež nezanedbávajú svoje telesné schránky.
Bežecké trasy veru neboli stavané pre padavky – veď merali tri, šesť a deväť
kilometrov. Prekvapivo ich zvládli aj muži či ženy v pokročilejšom veku, u ktorých
by mnohí čosi také nepredpokladali.
Česť víťazom – všetkým vytrvalým bežcom, pretože porazených v tomto prípade nebolo. Najlepší z každej súťažnej kategórie boli ocenení peknými trofejami – pohármi, ktoré im budú pripomínať tento športový úspech a motivovať ich
k ďalším výkonom. Možno aj v rámci pripravovaných cyklistických a turistických
podujatí plánovaných ešte na tento rok. 
(zch, foto mm)

Stromolezci sa výšok neboja
Súbežne s bežeckou súťažou v areáli kaštieľskeho parku prebiehalo nevšedné a veľmi atraktívne podujatie
– Majstrovstvá Slovenska v stromolezení 2015.
Prítomní diváci mali možnosť prvý krát na vlastné oči vidieť na Slovensku zatiaľ málo rozšírený druh adrenalínového športu – stromolezectvo, v ktorom sa používa špeciálna
lanová technika prebratá z horolezectva. Vyznávači tohto
športu sú aj ochrancami prírody a dbajú na zdravotný stav
stromov, čo si, popri fyzickej zdatnosti, vyžaduje aj odborné vedomosti z oblasti arboristiky a záhradníctva. Tie môžu
uplatniť nielen pri športovaní, ale aj pri ošetrovaní stromov.
Pretekári zo Slovenska i zahraničia súťažili v piatich kategóriách – inštalácia lana do koruny, výstup po konároch,
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istený šplh, práca v korune stromu a záchrana raneného
z koruny. Hodnotila sa rýchlosť úkonov, čas, bezpečnosť
a nové technické prvky. Absolútnym víťazom sa stal Jiři
Voda z Českej republiky, spomedzi slovenských súťažiacich prvé miesto z vlaňajšieho roku obhájil Patrik Dobrota.
Pre deti vyrástol lezecký rozprávkový strom a tak sa aj
naši najmenší mohli na chvíľu stať amatérskymi stromolezcami a vyskúšať si lezenie v korune. Medze sa však nekládli žiadnym odvážnym výkonom.
(zch)
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Od Tatier k Dunaju

Takýto pekný názov má každoročný štafetový beh na 345 kilometrovej trati so štartom v Jasnej v Demänovskej doline
a cieľom v Bratislave na Tyršovom námestí.
Na tomto už treťom ročníku, ktorý sa konal 15. a 16. augusta 2015, medzi 192 tímami opäť nechýbali ani bežeckí
odvážlivci z Budmeríc. Veď bežať v augustových horúčavách cez deň i v noci, po horúcich asfaltkách ciest druhej
a tretej triedy, nie je žiadna slasť. Niektorých zastihla búrka
s krúpami, iní prekonávali obavy z osamelosti a tmy v hustom lese. Trať bola rozdelená na 36 úsekov rôznej obťažnosti a každý člen tímu odbehol 7 až 12 km s odstupom
8 až 10 hodín, teda každý v priemere 30 km. Trať viedla
cez lesy v okolí Banskej Bystrice, Zvolena, Ponitrím cez
Nové Zámky a popri Malom Dunaji, po hrádzi až do bra-

tislavského Sadu Janka Kráľa. O dobrú kondíciu našich
bežcov sa po celý čas vzorne starala masérka Monika Císarová.
Dvanásťčlenný tím s názvom Nech žijú Budmerice celú
náročnú trať zvládol so cťou a výsledným časom 32 hodín,
32 minút a 51 sekúnd, najmä vďaka výbornej spolupráci
v tíme. Naši bežci sa vytrénovali v budmerickom chotári, na
našich lesných cestičkách a asfaltkách, a aj preto dobehli
do cieľa síce unavení, no šťastní, že naplnili svoje predsavzatie a postarali sa o dobrú propagáciu i reprezentáciu obce.
(dd)

Na fotografii zľava: Peter Matejík, Jozef Savkuliak, Martin Homza, Matúš Kostický, Marian Drítomský, Vladimír Rybecký, Martinka Matejíková, Marek Cabadaj, Katka Holická, Tomáš Zelník, Andrej Polák, Matej Matejí
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Seniori stále aktívni

Po vlaňajších dobrých skúsenostiach s organizačným zabezpečením okresného kola športových hier seniorov, Okresný výbor Jednoty dôchodcov Slovenska
opäť požiadal budmerickú základnú organizáciu o zorganizovanie aj tohoročného, už XII. ročníka súťaže seniorov
v tradičných disciplínach: rýchla chôdza, stolný tenis, hod
granátom, hod guľou, hod valčekom a streľba zo vzduchovky. Všetko prebiehalo v areáli Základnej školy s Materskou
školou, kde sa stretli postarší športoví otužilci z deviatich
miest a obcí pezinského okresu. V úzkej spolupráci s obcou
a školou, toto podujatie znovu potvrdilo nielen pohostinnosť
budmeričanov, ale aj skvelú úroveň technického a organizačného zvládnutia náročných pretekov, ktorých sa zúčastnilo až 82 súťažiacich. Pre radosť víťazov, a útechu porazených, vyhrávala kapela JANO. Z budmerického družstva získala 1. miesto v hode valčekom Anna Olšová, a ocenenie si
prevzala aj za 3. miesto v streľbe. (Príbuzní či susedia, radšej ju nehnevajte – má presnú mušku!)
Potvrdila to aj na VI. ročníku Krajských športových hier
seniorov, ktoré sa konali v areáli Kláštornej školy Sväteho
Františka z Asisi v Malackách. Zo súťažiacich bola najlepšia
v streľbe zo vzduchovky (1. miesto), v hode valčekom skončila tretia. Gratulujeme, a všetkým dôchodcom, aj tým nesúťažiacim, želáme pevné zdravie a chuť športovať! 
(mb)

Príkladná
reprezentácia obce
Nie je vôbec náhodné, že takmer v každom čísle našich
novín píšeme o úspešnom napredovaní našich mladých
pretekárov z klubu Karate Tím NALÍ Budmerice. Okrem vytrvalosti samotných súťažiacich, veľkú zásluhu má na tom
cieľavedomá, dlhoročná a obetavá trénerská práca Gabiky
Setnickej.
Na májových Majstrovstvách Slovenska v karate medzi
518 pretekármi zo 63 klubov Slovenska štartovali aj budmerické dievčatá Sonka Študencová, Martinka Miklášová a
Miška Antalcová. Pôvodne bol nominovaný aj Davidko Pury,
ktorému, hoci cvičí len krátko, to ide veľmi dobre. Do súťaže
ho však nemohli zaradiť, lebo na Majstrovstvách Slovenska
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nie je vytvorená kategória začiatočníkov v kumite a nechceli
riskovať jeho zaradenie medzi pokročilých. Medzi silnou konkurenciou v kata zostavách dievčatá úspešné neboli, zápas
v kumite však preukázal výbornú pripravenosť Sonky Študencovej. Vyhrávala jeden zápas za druhým, prehrala len jeden, dve sekundy pred koncom, a získala 3. miesto.
O niekoľko dní, tréneri Gabika Setnická s Marekom Študencom a štyrmi reprezentantmi klubu (S. Študencová, M.
Antalcová, M. Benkovský, D. Pury) išli preveriť svoju výkonnosť na 18. ročník medzinárodného podujatia Galantský karate cup, za účasti viacerých slovenských i zahraničných
klubov. Skvelým výsledkom bolo 1. miesto Sonky Študencovej a 3. miesto Martinka Benkovského.
Koncom mája
dvojčlenná zostava karatistov
z nášho klubu
sa zúčastnila na
Veľkej cene Slovenska, medzinárodnom turnaji
v karate v Bratislave, na ktorom
sa zúčastnilo 473
pretekárov zo 70 karate klubov z ôsmich štátov. Davidko Pury
statočne bojoval a prehral rozdielom iba 0:2 v prvom kole. To
ho však vyradilo z ďalšieho postupu. Soničke Študencovej sa
darilo lepšie. Okrem nových skúseností si odniesla dva diplomy, dve medaily a dva poháre za 1. miesto v kumite, mladšie žiačky 8 - 9 ročné - 37 kg a za 3. miesto v kumite, mladšie žiačky 8 - 9 ročné + 37 kg.

Máme reprezentantku
Slovenska
Na základe stabilných výkonov
Soňa Študencová, reprezentantka
klubu Karate Tím NALÍ Budmerice,
bola komisiou štátnej reprezentácie SR nominovaná do širšej reprezentácie Slovenskej republiky
v karate, v kategórii kumite 8 - 9
ročných dievčat do 37 kg. Reprezentantkou SR v najbližšej sezóne
sa stala vďaka svojej húževnatosti
a vynikajúcim výsledkom najmä na
Majstrovstvách SR.
Ďakujeme Soničke, jej rodičom a trénerke Katke Setnickej, za vytrvalú vzájomnú spoluprácu. Soničke prajeme pevné zdravie, veľa športového entuziazmu, aby výkonnostne
ďalej napredovala a úspešne reprezentovala náš klub, obec
i Slovensko na medzinárodných súťažiach.
(mb)
Zdroj a foto: Karate Tím NALÍ (gs)
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Hokejbalu sa darí
Máloktorá obec sa môže popýšiť až štyrmi družstvami hokejbalistov. Pritom je potešiteľné, že naši hokejbalisti si stále udržujú dobrú výkonnosť. Potvrdili to aj v priebehu 19. ročníka hokejbalového turnaja za účasti ôsmych tímov, keď víťazstvo získali Panteri Budmerice.
(Foto mm)

Keď nemôže pomôcť rodina
Aj v našej obci pribúda osamelých a starých ľudí. Pri zhoršení zdravotného stavu a znížení sebestačnosti začínajú
byť odkázaní na pomoc iných. Pomocnú ruku im podávajú zamestnanci Centra sociálnych služieb aj v prípadoch,
keď rodinný príslušník nemôže opustiť svoje povolanie, aby svojmu rodičovi poskytol adekvátnu starostlivosť.
Umiestnenie v zariadení sociálnych
služieb nie je trestom pre osobu, ktorá pomoc potrebuje, ale zabezpečením komfortu a zdravotnej starostlivosti pre chorého, a odbúraním často
stresových situácií pre jeho najbližších.
V našom sociálnom zariadení, okrem
poskytovania základnej starostlivosti,
snažíme sa vytvoriť čo najpríjemnejšie
prostredie, komfort, pocit bezpečia,
istoty a rodinnej atmosféry. Priebežne ponúkame našim prijímateľom sociálnej služby rôzne aktivity v zariadení aj mimo neho, za účelom vytvorenia
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sociálnych kontaktov s ľuďmi z obce
a blízkeho okolia. Aby sa o tom každý
mohol presvedčiť, chceme usporiadať
Deň otvorených dverí pre verejnosť.
Záujem o naše zariadenie vzras-

O živote v Budmericiach

tá, a preto by mali záujemci o poskytovanie sociálnej služby pre seba alebo príbuzného podať včas žiadosť. Informácie o podmienkach pre zaradenie do poradovníka možno získať priamo v zariadení, alebo na telefónnych
číslach 0917 147 312, 033/644 80 88.
Za našich klientov ďakujem členkám
Máriinej Légie za spoločné modlitby
v zariadení i pri pomníku Panny Márie
v Háji, a zamestnancom Obecného úradu Budmerice za technickú podporu.
Štefánia Rampachová,
sociálna pracovníčka CSS, Budmerice
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Odpredaje pozemkov,
prenájmy, dotácie
Z rokovaní obecného zastupiteľstva

Na 4. zasadnutí OZ, ktoré sa konalo 2. júna 2015, poslanci schválili Všeobecne záväzné nariadenie Obce Budmerice
č. 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Budmerice, odpredaj menších plôch obecných pozemkov ôsmim občanom, ktorí ich zväčša dlhodobo užívali. Zriadením vecného bremena v mieste uloženia, udržiavania a užívania stavby krytého rigolu-privádzača, kontrolnej šachty a betónovej výuste pre Vodnú nádrž Budmerice
v prospech Slovenského vodohospodárskeho podniku sa právne doriešilo využívanie predmetnej lokality.
Dve dotácie pomôžu občianskym združeniam – OZ SABUŽ
Bratislava, pobočka v Modre, dostane 63 € na jedno dieťa ku
krytiu nákladov na mzdy a prevádzku Súkromného centra voľného času. Tisíc eur použije OZ Budmeričania deťom na úhradu nákladov výletu detí zo Základnej školy s Materskou školou
v Budmericiach do kláštora redemptoristov v Podolínci a na
návštevu okolitých obcí, pamiatok a prírodných zaujímavostí.
V dôsledku zmeny majiteľa mobilného stánku na predaj
ovocia a zeleniny na námestí, zastupiteľstvo odsúhlasilo prenájom pozemku pod stánkom spoločnosti SAVEJ za podmienok, ako sú stanovené v pôvodnej nájomnej zmluve.
5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 30. júna 2015
schválilo Všeobecne záväzné nariadenie Obce Budmerice č.
2/2015 o poskytnutí jednorazovej finančnej pomoci, Záverečný účet Obce Budmerice za rok 2014 a celoročné hos-

podárenie obce za rok 2014 bez výhrad. Rozpočtový schodok vo výške 557 448,81 € bude vysporiadaný prebytkom finančných operácií. Na kapitálové výdavky sa použije rezervný fond vo výške 123 324,85 €.
Dňa 31. júla 2015 sa konalo 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré schválilo Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Obce Budmerice na obdobie rokov 2014 – 2020. Doteraz mala obec spracovaný program v rámci Mikroregiónu Červený Kameň, no bolo
potrebné aktualizovať ho, aby bolo možné čerpať finančné
prostriedky z Európskych štrukturálnych fondov na podporu rozvojových projektov a aktivít v rámci obce. Poslanci okrem iného schválili aj podmienky Obchodnej verejnej
súťaže za účelom prenájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte Centra lekárskej starostlivosti. (mb)

V čom sme dobrí, v čom
priemerní, čo môžeme zlepšiť
Zber odpadov na Slovensku nie je nič nové. Starší ľudia si pamätajú, keď dedinou prechádzali handrári, a zo svojich biednych drevených povozov ťahaných obyčajne jednou konskou vychudnutou mrcinou vykrikovali „hááándry, kóóóžky, staréééželezóóó”.
Už vtedy prakticky robili triedený zber, a za odovzdaný
odpad dávali rôzne keramické ozdôbky, tanieriky, hrnčeky
a podobne. Dnes takíto zberači majú motorové kone a z reproduktora na aute vám ponúkajú okrem odberu všeličoho, aj upratanie domu – len pozor, aby vám ho aj nevybielili.
Toto však nie je spôsob nakladania s odpadmi, ktorý sú
povinné zabezpečovať obce. Máme zriadený dočasný zberný dvor odpadov, ktorý – aj keď nespĺňa všetky prevádzkové kritériá na sto percent – slúži vždy lepšie, ako keby sme
ho nemali. Porovnajme, aký bol stav v odpadovom hospodárstve vo vybraných ukazovateľoch v roku 2009, s počtom
obyvateľov 2 290, keď sme zberné miesto odpadov nemali, a aký bol v roku 2014, pri počte 2 429 obyvateľov, keď už
dočasný zberný dvor fungoval.
(pokračovanie na ďalšej strane)
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Druh odpadu
Celkové množstvo v tonách
Z toho:
Zmesový komunálny odpad
Veľkorozmerný odpad
Zmiešaný odpad
Plasty
Papier
Sklo
Ekonomické ukazovatele
Príjmy v odpad. hospodárstve v €
Náklady odpad. hospodárstva v €
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami
Výška poplatku občana za KO v €
Náklady na 1 tonu odpaduv €
Náklady na 1 občana v €
Množstvo odpadov na 1 obyvateľa v kg

2009
970,5

2014
1 086,7

690,48
213,56
2,32
25,52
17,31
2009
41 173
59 640
-18 467
20,0
61,45
26,04
423,8

477,88
506,74
32,07
18,01
17,05
33,18
2014
45 337
72 247
-26 910
22,0
66,50
29,74
447,4
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Po zriadení zberného dvora sa zákonite zvýšilo množstvo odpadu vývozom z viacročných domových skládok,
najmä však veľkorozmerného odpadu, no zároveň sa znížila tvorba čiernych skládok. Lepším triedením sa znížilo
množstvo zmesového komunálneho odpadu a tým aj náklady na jeho vývoz a uloženie. V Malokarpatskom regióne
(MKR) máme najnižšiu cenu 0,60 € za vývoz jednej 240 litrovej nádoby. Uloženie 1 tony na Skládke odpadov Dubová
nás stojí 38,496 €.
Stále však máme najhoršie čísla v miere zneškodnenia
odpadov – na 1 obyvateľa až 418,2 kg, pričom v porovnateľnej obci Častá je to len 323,5 kg (v priemere v rámci obcí
MKR je to 316 kg). Nelichotivé je tiež číslo vyjadrujúce náklady
v odpadovom hospodárstve na 1 obyvateľa vo výške 29,74 €
– v regióne patríme k najhoršej trojke, pred Budmericami sú
iba Chorvátsky Grob a Svätý Jur. Z toho vyplýva nutnosť pri-

jatia účinnejších spôsobov v nakladaní s odpadmi – v organizácii prevádzky zberného dvora, spoplatnením nadmerných
dovozov veľkorozmerných odpadov. Na tie by si mal producent odpadu objednať kontajner u vývozcu a uhradiť uloženie
na skládke. Taktiež bioodpad zo záhrad nepatrí do zmesového komunálneho odpadu, keďže jeho skládka je na Bielom
vŕšku. Podobne i drobný stavebný odpad v menšom množstve možno doviezť do zberného dvora, a následne ho môžeme recyklovať. Finančnú stratu zatiaľ hradíme z poplatkov za
skládkovanie nebezpečných odpadov spoločnosti Istrochem,
podľa zákona č. 17/2004. Ak chceme stratovosť odstrániť,
zostáva nám znížiť náklady a zlepšiť triedenie odpadov. Ak
nechceme siahnuť k zvýšeniu poplatkov, musíme v plnej miere využiť tieto dve možnosti. 
(mb)
Zdroj: Analýza nakladania s odpadmi, Odpadový hospodár, Pezinok, 2015
Obecný úrad Budmerice, 2009

Dobré správy
Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja navýšilo sumu výdavkov za účelom financovania projektu dotácií
škôl a škôlok s názvom Naša škôlka – Náš kraj ako projektu mimoriadneho významu. V rámci tohoto projektu bolo pre Budmerice určených 4 000 eur na zvýšenie bezpečnosti a rozšírenie kapacity Materskej školy.
V rámci ďalšieho projektu BSK obec dostala dotáciu 50 centov na obyvateľa. Poskytnuté prostriedky využilo OZ Budmeričania deťom na podujatie Z rozprávky do rozprávky – Rozprávkový les. 
(bsk)

Krásne výsledky činorodej práce

Blahoželáme
jubilantke

Koncom augusta tohto
roku sa významného životného jubilea dožila naša spoluobčianka, pani PhDr. Daniela
Dvořáková, CSc. Všetci ju
poznáme ako inteligentnú,
skromnú a nenápadnú ženu.
Treba však vedieť aj to, že
spolu s manželom dobre vychovali štyri deti, a už to je
cenné. Okrem toho sa pani
Dvořáková stala významnou
historičkou a autorkou mnohých publikácií. Táto samostatná vedecká pracovníčka Historického ústavu SAV v Bratislave sa venuje stredovekým
dejinám Slovenska v 14. – 15. storočí v kontexte uhorských
dejín, a dejinám šľachty, dvorskej kultúre a stredovekému
životu vôbec. Je členkou Slovenskej historickej spoločnosti
i Slovenskej genealogicko-historickej spoločnosti pri Matici
slovenskej. Ako spoluautorka prekladu diela Prvý cisár na
uhorskom tróne získala Cenu Mateja Bela od výboru Sekcie pre vedecký a odborný preklad Literárneho fondu. Je
autorkou publikácie Rytier a jeho kráľ, ktorej udelil Literárny fond Cenu za vedeckú a odbornú literatúru v Sekcii pre
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vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy. Bola
v kolektíve autorov vedeckovýskumnej práce Krátke dejiny
Slovenska, ktorý dostal Cenu SAV od Vedeckej rady SAV.
Tým však jej publikačná činnosť nekončí. Napísala viaceré
monografie a ďalšie knihy. Z jej tvorby vyberáme:
• Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov V. Prvý cisár na uhorskom tróne. Slovensko v čase polstoročnej vlády uhorského, českého, lombardského a nemeckého kráľa a rímskeho cisára Žigmunda Luxemburského, syna Karola IV.
• Rytier a jeho kráľ. Stibor zo Stiboríc a Žigmund Luxemburský. Sonda do života stredovekého uhorského
šľachtica s osobitným zreteľom na územie Slovenska.
• Kôň a človek v stredoveku. K spolužitiu človeka a koňa
v Uhorskom kráľovstve.
• Ulrich Richental Kostnická kronika: historické rozprávanie o meste, ktoré sa stalo stredom Európy, a čo to
znamenalo pre Slovákov a Čechov (editorovala spolu
s Máriou Papsonovou a Františkom Šmahelom).
• Kalendárium. Svátky, světci, osobnosti, pranostiky,
pověry, zvyky a tradice pro každý den, vydanév Prahe
(do publikácie prispela spoločne s manželom).
Vo vedeckých časopisoch, zborníkoch, v štúdiách v periodikách na Slovensku i v zahraničí, má veľa príspevkov,
a jej publikácie vyšli aj vo viacerých jazykových mutáciách.
Nuž teda, milá jubilantka, pani PhDr. Daniela Dvořáková, CSc., želáme Vám veľa zdravia, šťastia, spokojnosti a úspechov do ďalších rokov Vášho života.  (ak)

O živote v Budmericiach
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Kalendárium

Spoločenská kronika

Bezák, Štefan

Narodili sa

Narodil sa 17. 4. 1930 v Budmericiach.
Pracoval ako primár Interného oddelenia,
neskôr prednosta Internej kliniky FN v Trnave, a tvorivo pokračoval v náročnej starostlivosti o pacientov s vnútornými ochoreniami. Zaslúžil sa o rozvoj Koronárnej
jednotky laparoskopickej diagnostiky, endoskopických vyšetrení a ultrazvukovej diagnostiky. Vo funkcii primára sa veľkou mierou pričinil o to, aby všetky základné internistické odbory boli vybavené kvalitnými prístrojmi.
Externe vyučoval na strednej zdravotníckej škole v Trnave a od roku 1993 aj na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity. Za prednáškovú a publikačnú činnosť získal striebornú medailu Slovenskej lekárskej spoločnosti. V roku 2013 mu Mestské zastupiteľstvo v Trnave udelilo Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Trnavy.
Je nezabudnuteľným príkladom lekára, ktorému sa povolanie stalo poslaním.
Do ďalších rokov želáme pevné zdravie, pohodu v rodine
a optimizmus. 
(mb)

Žofia Gašparovičová

Narodila sa 31. mája 1930. V spomienkach niekoľkých generácií detí budmerickej školy zostáva ako obetavá pani učiteľka – veď strávila za školskou katedrou 39
rokov. Popri svedomitej pedagogickej práci venovala veľa svojho voľného času aj
mimoškolskej osvetovej činnosti v oblasti zvyšovania vzdelanostnej a kultúrnej úrovne našich občanov. Dlhé obdobie požičiavala knihy v školskej knižnici
a dvanásť rokov v obecnej knižnici. Celé polstoročie bola
verejne činná pri organizovaní občianskych obradov v rámci Zboru pre občianske záležitosti, pri ktorých aj pravidelne
účinkovala. V tejto činnosti pokračuje do súčasnosti smútočnými príhovormi pri úmrtiach občanov.
Počas troch volebných období bola poslankyňou samosprávy a iniciovala založenie základnej organizácie Jednoty
dôchodcov Slovenska v Budmericiach. Doteraz je v nej aktívnou členkou, podobne aj v Miestnom odbore Matice slovenskej, kde sa podieľa na zachovávaní tradícií našich predkov.
Nech Vám, pani Žofka, tá húževnatosť a vitalita, spolu
s dobrým zdravím, ešte dlhé roky vydržia. 
(mb)
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Opustili nás

Karol Križan, 90 ročný
Emil Vykydal, 56 ročný
Jaroslav Baxa, 52 ročný
Dalibor Görföl, 9 ročný
Mária Šlachtová, 87 ročná
Agáta Červencová, 93 ročná
Ing. Adriana Moravčíková, 52 r.
Miroslav Kunák, 66 ročný
Helena Štefunková, 73 r.
Alexander Kovačovič, 59 r.
Adam Oscitý, 11 ročný
Mgr. Edita Mondeková, 37 r.
Marcela Konečná, 68 ročná

Naši jubilanti
65 rokov
Šumská Jozefína, č. d. 530
Matovič Viliam, č. d. 274
Šlachtová Mária, č. d. 463
SEPTEMBER

MUDr. Tibor Tibenský

11.
14.
13. – 14.
14.

OKTÓBER

Naši 85-roční jubilanti

Rastislav Jedlovec
Daniela Koleková
Michal Neščák
Alexej Pavlík
Tobias Schmál
Sofia Slezáková
Samuel Škríp
Peter Vrábel
Zuzana Živčáková

17.
25..
30.

NOVEMBER

* 06. 08. 1838, Chynorany – † 11. 10. 1920, Trnava
Kňaz, kultúrny pracovník. Bol farárom v Budmericiach a
predsedom Spolku sv. Vojtecha v Trnave. 95. výročie úmrtia

8.
20.
20. – 21.

Císarová Helena, č. d. 597
Oškera Jaroslav, č. d. 318
Dusík Dušan, č. d. 298
Horáčková Magdaléna, č. d. 74
Svrček Štefan, č. d. 451
70 rokov
Šebová Anna, č. d. 0
Parízek Jozef, č. d. 749
Bohuš Ivan, č. d. 288
Soukupová Ignácia, č. d. 405
Matúšková Rozália, č. d. 496
Drgoňová Alma, č. d. 584
Kadlečíková Jarmila, č. d. 531
75 rokov
Moravčík Ján, č. d. 650
Pollák Kamil, č. d. 293
Chalamová Ľudmila, č. d. 700
Sobolík Alexander, č. d. 379
Uhlíková Marta, č. d. 434
80 rokov
Moravčíková Mária, č. d. 9
85 rokov
Tibenský Tibor, č. d. 488
Gašparovičová Žofia, č. d. 549
91 rokov
Petrakovičová Anna, č. d. 690

Hodová diskotéka
Kultúrny dom
Hodová zábava – hrá Progres
Kultúrny dom
Hodová výstava
Budmerická izbička – MOMS
Posedenie pre seniorov – Mesiac úcty
k starším, Kultúrny dom
Poľovnícka zábava – hrá Borovienka
Kultúrny dom
Čaj o piatej – Jednota dôchodcov
Kultúrny dom
Púšťanie lampiónov – OZ Kasiopea
Čaj o piatej – Jednota dôchodcov
Kultúrny dom
Katarínska zábava – OZ Budmeričania
deťom, Kultúrny dom
Deň otvorených pivníc na MVC –
Koláče priamo z pece
MOMS – Budmerická izbička
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Spoznaj+sleduj+hlasuj+vyhraj!
Naša obec je zapojená do vyššie uvedených súťaží. Ak máte záujem podporiť našu obec, svoj hlas odovzdajte na portáli www.slovakregion.sk do 31. 10. 2015.
Budete zaradení do mesačného žrebovania o hodnotné výhry, napríklad rekreačný pobyt pre dve osoby na dve noci, rodinné wellness vstupy, predplatné časopisov a knižné balíčky.
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