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Aby boli v novom roku iba slzy šťastia v oku!
Zdravie, radosť, lásku želajú Vám starosta obce, poslanci obecného
zastupiteľstva a redakcia Budmerických zvestí.

Udalosť vnímaná srdcom

Prví, kto sa dozvedel o narodení Pána Ježiša,
boli jednoduchí pastieri oviec, podľa liturgických
predpisov osoby vylúčené na okraj spoločnosti. No
práve títo chudobní a utláčaní, ba opovrhovaní, ako
prví počuli Božiu priazeň a vyvolenie. Pán si ich vyvolil, aby prostredníctvom nich uskutočnil svoj príbeh. „Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom. Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán. A toto
vám bude znamením: nájdete dieťatko zavinuté
do plienok a uložené v jasliach.“ Znamenie, ktoré
je bežné a nijako mimoriadne, stáva sa radostnou
zvesťou pre toho, kto dokáže vnímať, že Božia sláva je slávou pohoršujúcou, a preto odlišnou od slávy, ako si ju predstavujeme my, ľudia.
Pastieri dokázali prijať zvesť, ktorá je taká neuveriteľná a rozporuplná. Poslušne sa vydali na
cestu, aby videli znamenie, o ktorom im rozprávali anjeli. Udalosť, ktorá sa tu predstavuje, obsahuje pod povrchom nádej, ktorú Boh dáva a zjavuje
ľudom. Toto novonarodené dieťa sa dáva pastierom spoznať ako dieťa odmietané ešte pred narodením, dieťa, pre ktoré nebolo miesto. Novonarodené dieťa je znamením bezmocnosti a závislosti od ľudí. Malý Ježiško je položený na miesto, ktoré slúži pre zvieratá, je rozprávaním o Božej sláve,
o ktorej spievajú anjeli: sláva Bohu na výsostiach...
Je znamením Boha, ktorého my odmietame, ktorý je podľa ľudského úsudku slabý. Boha, ktorý je vzdialený chápaniu ľudskej moci, a preto leží v jednoduchých jasliach. A táto situácia sa nemení ani dnes.
Prečo boli pastieri ochotní prijať túto pravdu? Odpoveď nájdeme v slovách Pána Ježiša: „Buďte... opatrní ako
hady a jednoduchí ako holubice.“ (Mt 10, 16). Byť opatrný neznamená byť bojazlivý, ale znamená skúmať situáciu,
analyzovať možné riziká i úspechy, a potom sa zodpovedne rozhodnúť. Opatrný človek nie je príliš rýchly v rozhodovaní, no ani natoľko váhavý, žeby premrhal vhodnú príležitosť. Jednoduchosť v spôsobe života znamená byť
pripraveným v akýchkoľvek podmienkach plniť svoje poslanie. A takýto boli aj pastieri.
Boli predovšetkým vnímaví srdcom. Vo svojej opatrnosti a jednoduchosti boli schopní vnímať pravdu. Teda neboli to nejakí hlupáčikovia, ktorí boli vo svojej naivite schopní uveriť všetkému. Skúmali situáciu a zodpovedne sa
rozhodli. Uverili slovám anjelov a zároveň boli schopní plniť svoje poslanie. A toto je výzva i pre nás...
JUDr. Mgr. Branislav Trubač, administrátor farnosti

Stále aktuálny cestovný ruch
Z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 20. októbra 2015

V úvode rokovania starosta informoval o vyhodnotení Obchodnej verejnej súťaže za účelom prenajatia nebytových priestorov v Centre lekárskej starostlivosti, ktoré získali pôvodní nájomcovia.
Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu (ZMOMR)
na svojom zasadnutí podporilo založenie oblastnej organizácie
cestovného ruchu s cieľom propagácie a organizovania cestovného ruchu v rámci regiónu. Poslanci odsúhlasili, aby jednou zo zakladajúcich obcí bola aj Obec Budmerice.
Podľa zákona o odpadoch, obec je povinná separovať biologicky rozložiteľný odpad. Zo spoločného projektu
ZMOMR, financovaného prostredníctvom nenávratného finančného príspevku z operačného programu Kvalita životného prostredia, obec zakúpi kompostéry pre domácnosti. Na spolufinancovanie spoločného projektu obec prispeje
z vlastného rozpočtu vo výške 5% z oprávnených nákladov.
Občianskemu združeniu Kasiopea obec poskytne 500 €
na nákup a zhotovenie budmerických krojov pre rôzne kultúrne podujatia a prezentáciu obce. Poľovnícke združenie
Topoľ dostane dotáciu 800 € na vybudovanie žumpy a sociálneho zariadenia.
Poslanci schválili odkúpenie pozemku s výmerou 416 m2
– príjazdovej cesty k bytovým domom na ulici Červenej armády – od občianky Serafíny Študencovej. Starostovi odporučili vysloviť nesúhlasné stanovisko k Oznámeniu o zmene
navrhovanej činnosti Istrochem Reality, a. s. – skládka odpadov Budmerice (viď nižšie).
V závere zasadnutia starosta informoval o zápise heraldických symbolov obce do Heraldického registra SR a čer-

paní finančných prostriedkov na jednotlivé investičné akcie
v tomto roku.
V areáli Lindavy bolo dokončené parkovisko pre autobusy,
terasa, oprava oplotenia a prepojenie chodníka z autobusovej
zastávky do tohto objektu. V budove Základnej školy s MŠ pribudli technické učebne a pred bytovými domami (8 b. j.) parkovisko. Je podaný návrh na vklad do katastra nehnuteľností
domu č. 44 (bývalý Grelovej dom zakúpený obcou).

Zatiaľ STOP rozšíreniu skládky Istrochemu
Zámer o zmene zavážania a zvýšenia prevádzkovej
bezpečnosti skládky a. s. Istrochem Reality nenašiel podporu poslancov obecného zastupiteľstva pretože sa jedná
aj o rozšírenie skládky. Takýto postup nie je možné akceptovať bez posúdenia podľa zákona č. 24/2006 Z. z., s čím
sa stotožnilo aj Ministerstvo životného prostredia SR.
Obec sa domnieva, že bez takéhoto posúdenia nie je
možné urobiť záver o tom, ako a či vôbec navrhované rozšírenie bude mať vplyv na životné prostredie a rovnako tak
na kvalitu života občanov aj ekosystém krajiny. Ako obec
sa domnieva, že je nevyhnutné posúdenie a odborné stanovisko, ktoré bude na základe tohto posúdenia vydané,
a to zo strany príslušného orgánu ochrany prírody a krajiny, nakoľko navrhované rozšírenie činnosti, vzhľadom na
jeho obsah bude mať vplyv na ekosystém krajiny.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 10. decembra 2015
Poslanci prerokovali a schválili rozpočet obce vrátane
programov a podprogramov na rok 2016. Zobrali na vedomie aj viacročný rozpočet vrátane programov a podprogramov na roky 2017-2018. Významnú podporu v budúcom roku pocíti dvadsať aktívnych občianskych združení a organizácií s dotáciami v sume 34 700 €. Obecné
zastupiteľstvo aktualizovalo osem všeobecne záväzných

Zastavme vandalizmus!
Čoraz viac v našej obci sa stretávame s následkami
vandalizmu, poškodzovaním a ničením cudzej súkromnej
veci, majetku i verejnoprospešných zariadení. Časť mladých ľudí sa zgrupuje do skupiniek a rozumejú si v negatívnom ponímaní hodnôt. Zväčša sú dôsledkom nadmerného požívania alkoholu ale aj závislosti na drogách. Keďže pritom sú “silní hrdinovia”, neuvedomujú si, že ich chvíľkové hrdinstvo môže mať trestnoprávne následky aj odňa-
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nariadení obce s dodatkom k VZN č. 3/2014 2014 obce
Budmerice o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe
a výške úhrad za sociálne služby. Schválilo nový Program
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Budmerice na
roky 2014 až 2022.
Podrobný záznam uznesenia aj zápisnice je na
www.budmerice.sk
tím slobody od 6 mesiacov až 10 rokov. Je len na nás, či
vandalom umožníme ovládnuť našu obec a rázne sa postavíme do boja proti nim a nastolíme poriadok. Je to záležitosť aj v rodinách, aby rodičia spoznali správanie svojho
potomka a zavčasu mu uštedrili päťadvadsať výchovných
za nesprávne skutky. Neprizerajme sa nečinne na zlo okolo nás! Náhrady škôd niečo stoja nielen z rodinných rozpočtov, ale aj z našej spoločnej obecnej kasy. Preto treba
chodiť s otvorenými očami voči nespratníkom a protispoločenské konanie zavčasu nahlásiť na obecný úrad.  (mb)
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ROK ĽUDOVÍTA ŠTÚRA
Celý rok 2015 bol v znamení osláv dvojstého výročia
narodenia kodifikátora slovenského jazyka, politika,
jazykovedca, historika, učiteľa, novinára a poslanca
Uhorského snemu, Ľudovíta Štúra.

"My chytili sme sa do služby ducha, a preto prejsť musíme cestu života tŕnistú."

Tento nadčasový výrok presne vystihuje životný postoj auJuraj Holček patril k zakladateľom Tatrína (1844) v Liptovtora a jeho priateľov, národovcov, ku ktorým patril aj budmeric- skom Mikuláši. Ako prvý sa zaslúžil o prijatie Štúrovho návrký rodák, kňaz Juraj Holček. Žil v období, keď sa začínala po- hu spisovnej slovenčiny u katolíkov, keď na jeho štvrtom zhroužívať Štúrova spisovná slovenčina, hoci svoju literárnu tvorbu maždení v auguste 1847 v Čachticiach, zástupcovia katolíkov
začínal na začiatku štyridsiatych rokov 19. storočia ako “ber- a evanjelikov dohodli sa na spoločnom používaní nového spinolákovec“. Jeho texty sú písané švabachom, články mu uve- sovného jazyka. Dňa 19. marca 1849 šiel so slovenskou depurejňovali časopisy Cyrill a Method, Obzor, Katolícke noviny aj táciou k cisárovi, ktorému predložili žiadosť o utvorenie SlovenŠtúrove Slovenské národné noviny.
ska ako osobitnej správnej jednotky, podriadenej priamo Viedni.
V roku 1843 – 44 sa stal štúrovcom. Imponovalo mu, že si
Po opadnutí revolučných vĺn sa prihlásil svojimi článkami do
Hurban a Štúr zvolili za reč slovenské tatranské nárečie, a že sa Palárikových novín Cyrill a Method, ktoré privítal ako pokračoho museli aj učiť. Bernolákovčina mu pripadala príliš moravskou, vateľa Štúrových Slovenských národných novín. Tu sa mu však
českou. Práve preto uvítal štúrovčinu. Keď Juraj Holček prechá- stal osudným článok o plánovanom seminári, ktorý Holček
dzal z bernolákovčiny na Štúrovu slovenčinu priznal, že to bolo uverejnil v prvom ročníku Cyrilla a Methoda. Pre svoje názory
ťažké rozhodnutie. Veľkým ziskom pre
bol dokonca na jeden týždeň zatvoreštúrovcov bolo, že z katolíkov získali
ný vo františkánskom kláštore v Ostriaktívneho a čulého farára Juraja Holhome na tzv. „duchovné cvičenia“, ako
čeka. Početná skupina Holčekových
to vrchnosť vykonala aj s redaktorom
osobných priateľov – bernolákovských
Jánom Palárikom. Pri svojej drobnej
štúrovcov, významne obohatila sloosvetovej a vzdelávacej práci sledoval
venské národné hnutie v čase, keď bol
aj širšie národné záujmy. Pomáhal SaĽudovít Štúr zjednocovacou osobnosmuelovi Ormisovi pri zakladaní podsitťou národnej svojbytnosti Slovákov.
nianskeho spolku pre vydávanie lacJ. Holček (v 1.rade zľava druhý) s delegáciou u cisára
Holček sa aj verejne zastával sloných slovenských školských kníh, fivenského jazyka, ktorý kodifikoval Ľudovít Štúr, keď ho zástan- nančne prispel Štúrovi pri vydávaní jeho básnickej zbierky.
covia češtiny ako spisovného jazyka, najmä Ján Kollár, odsudzoTýmto príspevkom na záver Roka Ľudovíta Štúra chceme
vali. Holček sa jednoznačne vyjadril: „Som teda tatranský Slo- vyjadriť úctu Štúrovi ako zakladateľovi národného povedomia
ven i srdcom i slovom i skutkom“. A Štúr potom vysoko zhodnotil Slovákov, jeho spolupracovníkom a osobitne nášmu rodákovi
toto Holčekovo stanovisko slovami: „Váš krok považujeme za prvý Jurajovi Holčekovi, možno nie celkom docenenému dejateľoveľký krok v národnom našom zjednotení po dlhom nešťastlivom vi, jazykovedcovi a literátovi. Možno je to dané tým, že vyrasrozmetaní a rozcapartení, nad ktorým všetci lepší smútili, a pre- tal „v tieni“ Štúra, Hodžu a iných významných osobností sloto ešte raz: Sláva Vám!“ Holčekova obrana Štúra začínala avizo- venského kultúrneho a jazykového života. Uchovajme si aj jeho
vať príklon mladšej bernolákovskej generácie na stranu vtedy po- odkaz v našich slovenských srdciach.
tupovaného Štúra. A Štúr takúto podporu veľmi potreboval.
(mb), Zdroj: Kultúra, 2015
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Kríže a pomníky varujú

Pod záštitou obce, Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska, Základnej školy s MŠ a Farského úradu sme si dňa 11. 11. o 11. hodine a 11. minúte pri pomníku padlých pripomenuli Deň vojnových veteránov. Dôstojnou pietnou spomienkou, položením kytice červených makov, básňou, spoločnou modlitbou a zapálením sviečok, za
zvukov zvonov vzdali sme úctu padlým vojakom vo všetkých
vojnách. Spolu s nami tak urobili tisíce ľudí po celej Európe,
v USA a Kanade.
V tento deň v roku 1918 o 11. hodine predstavitelia víťazných štátov Dohody a porazeného Trojspolku podpísali vo
Francúzsku prímerie. Potom, v 11. minúte, zaznela posledná salva, čím sa ukončila prvá svetová vojna. Vzápätí bol 11.
november vyhlásený za Deň vojnových veteránov.

Na pamiatku padlých a ukončenia 1. svetovej vojny sa
každý rok 11. novembra rozozvučí nad talianskym mestom Rovereto Zvon mieru. Váži dvadsaťdva ton a z iniciatívy miestneho farára Dona Rosaro ho dali odliať obyvatelia tohto mesta zo zbraní, munície a nábojníc, ktoré zostali na okolitých bojiskách. Tento zvon sa nachádza na návrší
nad mestom od roku 1965. Piliere, ktoré ho nesú, boli zhotovené z peňažných darov 114 štátov sveta. Na širokých pláňach v okolí mesta sú obrovské vojenské cintoríny padlých
vojakov, ktoré zakvitli vlčími makmi. Práve tento divý kvet sa
stal symbolom svetového Dňa vojnových veteránov, ktorý je
každoročne výzvou za porozumenie medzi národmi, zachovanie mieru a pokoja vo svete.
(mb)

Mikuláš, Mikuláš, čo v tom vreci máš?
Ani v tomto roku Mikuláš neobišiel Budmerice. Zastavil sa
v Základnej škole s Materskou školou a na pozvanie OZ Kasiopea a obce aj v kostole. Po sv. omši spolu s anjelmi, ktorí
po rozsvietení vianočných stromov v kultúrnom dome načreli
do mikulášskeho batoha plného sladkých dobrôt. Dostali ich
všetky deti za pekné odrecitovanie básničiek či zaspievanie
pesničiek. A keď si prevzali aj vytúžené balíčky dobre sa zabavili na detskej diskotéke v sále kultúrneho domu.
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Aby mali dosť síl v rezkom tanci, pochutili si na tradičnej kapustnici. Pri takej zábave ani jedno budmerické dieťa neplakalo – veď za zlé správanie sa tu nerozdávali pokazené zemiaky, ani uhlie, ale k dobrej pohode sa podával sladký ovocný punč. Keďže v Budmericiach nemáme
zlé deti, každé z množstva prítomných sa tešilo z pekného darčeka a lásky najbližších. 
(dd)
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Vzhľad Námestia R. Fábryho postupne sa mení k lepšiemu. Vybudovaním časti chodníkov vedľa štátnej cesty, opravou dlho poškodenej krajnice pred bufetom s príjazdom na parkovisko a k obchodným prevádzkam vzrástla bezpečnosť pohybu chodcov aj motorových vozidiel. Rekonštrukciou prístrešku autobusovej zastávky a jej doplnením o veľkoplošné fotografie pamiatok našej obce výrazne sa zlepšil estetický
vzhľad tohto miesta. Návštevník našej obce po vystúpení z autobusu má bezprostrednú informáciu o tom, čo si môže pozrieť z dávnej i súčasnej histórie Budmeríc.

Žiaci 2. B si zahrali divadielko s názvom O trpaslíkoch a princezne.
Všetky pomôcky si vyrobili podľa vlastných predstáv sami.

Tajomné tiene blikotavých svetlonosov vyčarili
naše deti koncom októbra zásluhou agilných
členov OZ Kasiopea.
Z rozprávky do rozprávky bol názov tradičného podujatia, ktoré 1. septembra zorganizovalo Občianske združenie Budmeričania deťom za
spolupráce s obcou Budmerice a s finančnou podporou Bratislavského samosprávneho kraja sumou 1.178,00 € v rámci projektu „50 centov
na obyvateľa“. V areáli budmerického kaštieľa sa deti prevtelili za rozprávkové bytosti a rôzne zvieratká. Na viacerých stanovištiach, vytvorených členmi združenia, sa ponárali do ríše rozprávok i športovo-zábavných súťaží. Odmenou im boli vecné darčeky a na rozlúčku s prázdninami aj parádna opekačka.
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Naša škôlka, naša radosť

Materská škola v Budmericiach je školou, ktorá napĺňa potrebu dieťaťa po sociálnom kontakte s rovesníkmi.
Našim cieľom je napĺňať túto potrebu detí formou hier a aktívneho učenia sa.
Rozvíjame kľúčové kompetencie dieťaťa a pripravujeme ho na život v spoločnosti prostredníctvom hier a zážitkového učenia v rozšírených priestoroch – teraz, po rekonštrukcii budovy dnešného penziónu Lindava, až v šiestich triedach. Za účinnej organizačnej pomoci Občianskeho združenia Budmeričania deťom, koncom augusta minulého roka do brigádnických prác pri čistení priestorov sa
zapojili obyvatelia našej obce, učitelia materskej školy, základnej školy aj rodičia detí. Vďaka tejto pomoci začal školský rok 2014/2015 v materskej škole v riadnom termíne.
Prvý rok ešte prebiehal v režime zmien, úprav interiéru, zlepšovania a dolaďovania dôležitých detailov. Vďa-
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ka pomoci rodičov sme zariadili triedy novým nábytkom
a doplnkami. Postupne, počas prevádzky, prebiehali dokončovacie práce aj v exteriéri odstraňovaním betónových plôch s následným zatrávnením. Bolo vymenené
oplotenie, čím sa zväčšila plocha pre vonkajší pobyt detí.
Denný režim detí má za cieľ osobnostný rozvoj dieťaťa
vo všetkých oblastiach. Ponúkame krúžkovú činnosť, kde
si deti rozvíjajú svoje nadanie a talent. Počas roka organizujeme pre deti kultúrne podujatia, tvorivé dielne, hudobné a divadelné predstavenia, Deň detí, Deň športu, besedu s policajtom, oboznamujeme ich s dentálnou hygienou.
Spolupracujeme s dobrovoľným hasičským zborom, po-
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ľovníckym združením Topoľ, Miestnym odborom Matice slovenskej, knižnicou, detskou lekárkou, Centrom sociálnych služieb,
Obecným úradom, základnou školou, policajným zborom SR a inými inštitúciami. Na
záver školského roku pripravujeme rozlúčku s predškolákmi.
Začiatkom decembra nás tradične navštívil Mikuláš, ktorý mal pre všetky deti sladkú odmenu za všetky naučené básničky a pesničky. Postupne, počas každého adventu, učíme sa s deťmi zimné pesničky a vianočné koledy, vyrábame vianočné ozdoby, skrášľujeme našu škôlku. Krátko pred Vianocami sa deti tešia na prípravu sladkých medovníčkov, ktoré s pani učiteľkami vyrábajú. Naučia sa pripraviť cesto, rozvaľkajú ho a vykroja medovníčky. Tie
nám potom naše pani kuchárky upečú.
Ani Ježiško na nás nezabúda, keď sa
priblížia Vianoce. Pred odchodom na prázdniny vždy pre naše deti pripravíme vianočnú besiedku. Deti pod stromčekom čakajú
bábiky, autíčka, skladačky. Spoločne si zaspievame koledy, ochutnáme prvé vianočné
oblátky s medom, zjeme najchutnejšie medovníčky na svete (pretože sme si ich pripravili vlastnoručne), a potom nás už všetkých
čakajú Vianoce v kruhu najbližších.
Ďakujeme pánovi starostovi, zamestnancom OÚ, poslancom obecného zastupiteľstva, základnej škole, rodičom,
a všetkým, ktorí nám pomáhali a stále pomáhajú. Prajeme Vám krásne prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok.
Mgr. Ingrid Lenertová,
Marta Kamenická, foto MŠ

Zvoní, zvoní zvonček malý,
Vianoce sú pred dverami.
Rozvoniava celý dom,
plný je vianočný stôl.
A keď sa sviečočka
slávnostne zapáli,
nie v jedných očičkách
iskrička zažiari.
Iskrička radosti
po líčku sa zgúľa,
mamičkine rúčky
nežne ma pritúlia.

Vianoce sú, keď sme spolu,
keď rodina sadá k stolu.
Mamka, ocko, detičky,
dedkovia a babičky.

Vianoce sú od Ježiška,
dal nám lásku do balíčka.
Bolo jej dosť, dostal každý,
rozdelil ju raz a navždy.
Medzi ľudí, kvietočky,
zvieratká aj včeličky.
Kúsok lásky zo srdiečka,
ukry aj ty do balíčka.

Ďakujeme Bratislavskému samosprávnemu kraju za finančnú podporu v hodnote 4 000 €, ktorou v rámci projektu
Naša škôlka – náš kraj prispel na zvýšenie bezpečnosti v materskej škole Budmerice.
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Čína málo známa

Možnosti cestovania a spoznávania iných krajín sveta sú pre dnešných mladých ľudí ohromnou príležitosťou.
Na ďalekú cestu do Číny, pre nás ešte málo poznanej svetovej veľmoci, sa v tomto roku vydal 25-ročný Budmeričan, študent Ľubomír Dugovič. S čím sa tam za tri mesiace stretol?

Tohto roku som koncom leta využil šancu splniť si
dávny sen – vycestovať ďaleko na východ, precvičiť si
jazyky a uvidieť niečo nové. Pozrel som totiž na internete
aké sú možnosti pre študentov – stážistov v Číne a podarilo sa mi objaviť jednu spoločnosť s ponukou učiť čínske
deti o západnej a európskej kultúre. A keďže ma Čína lákala svojou záhadnosťou, inakosťou ľudí i života, šikovne som vybavil víza, absolvoval očkovania a mnoho iného, sadol do lietadla, a po takmer pätnástich hodinách
letu, s dvomi medzipristátiami, priletel do cieľového čínskeho mesta Chengdu. Ocitol som sa sám v úplne neznámom svete. Potešilo ma, že sa o mňa hneď postarali a venovali sa mi.
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Moja práca spočívala vo vytváraní textov a opisov obrázkov v angličtine, ktoré čínske deti potom čítali a precvičovali si reč. Učil som ich v anglickom jazyku tiež rôzne témy
o zvyklostiach v krajinách s ktorými sa zoznámia na zemepise. Mojím najbližším kolegom bol černošský študent Elton
z afrického Zimbabwe.

Zážitky na celý život
V Číne sú veľké rozdiely v životnej úrovni obyvateľstva. V mestách majú ľudia prácu, čo im zabezpečuje lepší život. Na vidieku sú lokality aj chudobnejšie s pomermi
takmer ako v stredoveku. Štát sa však zjavne stará o zlepšenie, všeobecnú podporu a rozvoj aj zaostalejších oblastí. Sociálne rozdiely sa výrazne odrážajú i vo vzdelaní
a chovaní detí – tie z bohatších rodín sú rozmaznané. Číňania vytvárajú primárne tradičné rodiny so silnými rodinnými väzbami. Kostoly ani prejavy nábožnosti nie sú navonok viditeľné.
Mal som jednu služobnú cestu cez pol krajiny. V rýchlovlaku, ktorý jazdí 220 km/h, som strávil 15 hodín zo Chengdu
rovno do Šanghaja, a o pár dní naspäť. Robil som tam súťaže a kvízy s deťmi, aj pred televíznymi kamerami. Neskôr
som mal krátke prázdniny a počas nich precestoval veľký
kus čínskej krajiny.
S dedinčanmi som strávil deväť hodín v autobuse, tiež
v pomalom miestnom vláčiku. Číňania nie sú najporiadnejší
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spolucestujúci, navzájom sa hlasno bavia. V niektorých oblastiach je turista doslova raritou – deti na mňa pozerali ako
na zjavenie a chichotali sa.
Učarovala mi prekrásna príroda trasou autobusu cez desivé horské priesmyky s neskutočnými výhľadmi. Obdivoval
som typické stavby čínskej architektúry.

Život v meste
Chengdu je veľké desať miliónové veľkomesto. Známe
je chovom pánd. Život v modernom meste s množstvom
výškových 50 až 70 poschodových stavieb je veľmi podobný nášmu. V supermarketoch ponúkajú okrem bežných tovarov aj kuriozity – osmažené kačacie, kuracie a iné hlavy,
končatiny, tiež vnútornosti živočíchov. Pre mlsné jazýčky ryžové koláčiky plnené zeleninou, mäsom, pudingom, rôzne
druhy ryže, čajov, húb. Cukru je však všade podstatne menej, kvalitnejšie mäso vidieť zriedkavo. Ubytovaný som bol v
strede mesta vo vysokom dome s priestranným bytom. Poznávanie mesta bolo úžasné, všade hluk, taxíky, trúbenie,
ľudia. Cudzinec bez znalostí čínštiny má občas rôzne problémy s orientáciou. Na autobusovej stanici v meste názov
zastávky napríklad v znakoch 双桥路中 je aj v latinke Shuang Qiao Lu Zhonga, čo v tom labyrinte ulíc veľa cudzincovi nepomôže.
Súčasná Čína je otvorená a ústretová k vzdelávaniu.
Mladí ľudia môžu študovať akúkoľvek školu, avšak s poplatkom za štúdium. Postup je veľmi podobný ako v Európe. V Chengdu na rôznych fakultách vysokých škôl je
veľa študentov nielen z Európy, ale aj z Afriky, Blízkeho Východu, a žijú tam v úplnej pohode. Mladí Číňania už ovládajú anglický jazyk a stretnutia s nimi sú vždy príjemné.
Pre Číňanov sú zahraniční študenti akousi značkou luxusu a veľmi radi im dávajú pri nákupoch zľavy. Stáva sa, že
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v baroch jedlo a drinky ponúknu grátis. Najbežnejšie jedlo,
ktoré som si aj sám varil, sú rezance: stoviek druhov, veľkostí a chutí, s malými kúskami mäsa a zeleniny, a rôznymi omáčkami.
O svojej ceste rád porozprávam aj osobne, s premietaním snímok, po Vianociach v našom kultúrnom dome.
Tiež vám zahrám na starodávnom hudobnom nástroji
gu– zheng, ktorý som priniesol z ďalekej Číny.
Lubomír Dugovič (dd, foto autor)
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Aj hudbou je človek živý…
Hudba nás sprevádza po celý život. Pre niekoho je len šumom v pozadí, pre iných znamená čosi viac. Niet pochýb o tom, že významné udalosti i bežný deň Budmeričanov bol od nepamäti spätý s hudbou.

Ľudia si spievali pri práci, keď sa radovali a zabávali, ale aj keď smútili a lúčili sa so zosnulými.
Dr. Ján Tibenský spomína prítomnosť gajdošov v Budmericiach už v 18.
storočí. Gajdošmi boli údajne aj predkovia dnešnej budmerickej rodiny Gajdyovcov. Doklad o prvej budmerickej cigánskej kapele s husľami, basou a cimbalom je zo začiatku 20. storočia. V našej
obci sa pravidelne konali tanečné zábavy. Počas jedného roka (r. 1935) ich vtedajší Dobrovoľnícky hasičský zbor zorganizoval až tri. Vstupné bolo vtedy päť
korún na osobu. Do tanca hrala osemčlenná cigánska kapela. Vtedajší kronikár obce zapísal: “Mládež sa dobre baví
a bezstarostne vyskakuje, neuvedomujúc si, že snáď zajtra nebude mať ani na
chlieb. Zábavy sa vonkoncom udržujú
dosť slušne a voľakedajších povestných
ruvačiek už niet. Musím však s poľutovaním poznamenať, že rázovité, slovenské

10

ľudové alebo podobné tance úplne vymizli. Tančí sa len valčík, polka, fox–trott,
tango a ojedinele rumba".
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V súčasnosti máme v našej obci
niekoľko výraznejších hudobných telies, ktoré na domácej pôde, ale i v okolí a v zahraničí,vynikajú svojou hudobnou tvorbou. Postupne chceme zdokumentovať súčasný hudobný život v obci
a privítame informácie od jednotlivých
hudobníkov, skupín i občanov. Seriál
článkov uvádzame mladými hudobníkmi z roku 1977 a dnes už tradičnou
budmerickou kapelou JANO.
(mb)

DYNAMIK – METEOR
Uplynulo neuveriteľných 38 rokov
odkedy zopár štrnásťročných, hudobne nadaných chlapcov začalo sa stretávať v starom kine a skúšať spoločné
hranie nenáročných populárnych piesní.
Tak vznikla v roku 1977 hudobná skupina Dynamik, neskôr premenovaná na
Meteor, s Petrom Moravčíkom (harmonika), Jozefom Michálekom (gitara), Stanislavom Valíčekom (basgitara), Romanom Kuchtom (bubny). Hrávali na čajoch
o piatej, večierkoch, na svadbách, občas len tak do tanca. Postupne sa pridali ďalší hudobníci: talentovaný Anton
Ondruška z Cífera, neskôr hráči na bicie nástroje – Jozef Bakši a Ambróz Krutý, aj Jano Žigmund – sólo gitara. Hrávali do svojich devätnástich rokov a ich
spoločné vystupovanie prerušili až nástupy do dvojročnej základnej vojenskej
služby v roku 1983. Odchádzajúcich hudobníkov dočasne nahradzoval vysokoškolák Robert Oškera. Po návrate z vo-

jenčiny, mládenci si príležitostne zahrali,
avšak hudobnú skupinu neobnovili.

JANO = Jednoduchý
Amatérsky Náš
Orchester
Až v máji 1991, aktívni hudobníci znovu sa postretali u Jozefa Vydru,
spolu si zahrali a založili hudobnú skupinu v zložení: František Gašparovič
(basa), Ján Rašlík (trúbka), Anton Ondruška (saxofón), František Tekula †39
(klávesy a harmonika), Štefan Pajger
(bicie), Jozef Michálek (basgitara,klávesy), Jozef Vydra (trúbka), Paľo Bukovič (druhý saxofón). Vývojom prešiel
aj názov skupiny. Z Lesanky sa nakoniec ustálilo pomenovanie JANO. Keďže v Budmericiach dlho nebola žiadna
kapela, ľudia im veľmi fandili.
S ľudovými piesňami z nášho regiónu reprezentovali obec doma i v širokom okolí. V spolupráci s obcou pomá-
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hali obnovovať tradíciu stavania mája
spojenú s veselicou, maškarné sprievody a iné kultúrne podujatia. V tom
období už pôsobil v obci Miestny odbor Matice Slovenskej, ktorý založil tradíciu Matičiarskych plesov. V začiatkoch na nich často vyhrávala práve skupina Jano. Postupne si skupinu Jano začali pozývať hasiči, poľovníci, futbalisti, dôchodcovia aj ďalšie
organizácie, vystupovali na kultúrnych
a športových podujatiach. Pozývali ich
na svadby a oslavy v širokom okolí.
Počas 24 rokov svojho pôsobenia,
hudobná skupina JANO stále zlepšovala a rozširovala svoj repertoár o country, folk a nestarnúce pesničky z Repete. Aj hudobníci sa menili. V súčasnosti ju tvoria Anton Ondruška, Jozef
Michálek a Pavol Bukovič. Spolupracujú aj s inými hudobníkmi a časť zo
svojich skladieb chcú nahrať na CD.
(dd, zch, foto mb, archív)
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Deň otvorených ateliérov
Už nielen vinári otvárajú dvere pivníc milovníkom vína. V tomto roku, počas krásneho slnečného októbrového
dňa, otvorili návštevníkom dvere svojich ateliérov aj umelci.
Vďaka iniciatíve Malokarpatského
osvetového strediska a v spolupráci
s Bratislavským samosprávnym krajom vznikol v dvanástich mestách
a obciach Bratislavského kraja nultý ročník tohoto podujatia. V Budmericiach sme mali nezvyčajnú možnosť
pokochať sa výtvormi dvoch umelcov,
ktorí sa predstavili v pekne zariadenom
interiéri Budmerickej izbičky.
Množstvom výtvarných techník
a nápadov, kresbami, maľbami, grafikami, ilustráciami, šperkami i drevorezbou, predstavila sa Alena Kadlečíková. Spoluobčania, ale aj návštevníci zo širokého okolia, mali možnosť prvý krát komplexnejšie posúdiť
tvorivý talent všestrannej umelkyne z
našej obce. Veru sa bolo na čo s obdivom pozerať. Zvlášť pokiaľ ide o jej
portrétnu tvorbu. Kombinované techniky, grafiku a kolorovanú kresbu pou-

V druhej časti galérie, ktorú naaranžoval vysokoškolský pedagóg Miroslav Duša, upútala fotografia dômyselne vytvorenej bábky veľkosti človeka, ovládaná počítačom. Je prvou takouto mimoriadne technicky náročnou
bábkou na Slovensku. Popri nej zaujali bábky rôzneho druhu, grafické návrhy i plagáty k divadelným hrám. Z úst
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žila pri portréte Princezná. Šperkárska
tvorba, od drevorezby cez drotársku
a emailovú tvorbu, upútala jemnosťou
a precíznym vypracovaním. Videli sme
plátno pomaľované červenou farbou

ako symbol temperamentu Španielska. Typický tanec flamenco bol zobrazený vejárom zo stočených reklám,
na ktorých bola červená farba, ako tá
z plátna.

naslovovzatého odborníka návštevníci sa dozvedeli,aké náročné na znalosti, zručnosti, trpezlivosť a čas je bábku
navrhnúť a kompletne vytvoriť. Výtvarnú
aj technickú stránku diel Miroslava Dušu
už neraz odborníci odmenili cenou Najlepšia bábka. Odborná verejnosť a diváci z bábkových divadiel na Slovensku
aj v mnohých krajinách Európy i v Me-

xiku dobre poznajú jeho scénografickú,
dizajnérsku, bábkarskú aj bábkohereckú tvorbu. Jeho bábky, ale aj scénografické či dizajnérske návrhy, odchádzajú
z Budmeríc do celého sveta, no najmä
ožívajú v predstaveniach profesionálneho bábkového divadla TEÁTRO NELINE, ktoré ako jediné na Slovensku, má
sídlo na vidieku, v Budmericiach.
Návštevníci ateliéru, spolu ich bolo
v celom kraji otvorených dvadsať šesť,
pozorne si vypočuli rozprávanie budmerických výtvarníkov o tom, odkiaľ čerpajú inšpiráciu, i o spôsobe ich tvorby.
Návštevníci zapísali svoje dojmy do pamätnej knihy nielen s poďakovaním,ale tiež s výzvou, aby sa v takomto projekte pokračovalo i v budúcich rokoch.
Ich želanie sa zaiste splní, pretože už
teraz chystáme Deň otvorených ateliérov 2016, tentokrát aj s medzinárodnou
účasťou. Máme radosť, že Budmerice
stáli pri zrode tohto zaujímavého projektu od samého začiatku.
(ak)
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Minulosť pravekých
Budmeríc stále aktuálna
Unikátny archeologický výskum v blízkosti jabloneckej družstevnej čističky je zameraný na osadu z doby
bronzovej, ktorá tu stála pred tritisícpäťsto rokmi. Bude raz táto opevnená osada vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku?
Aj v tomto roku pokračovali archeologické vykopávky na
nálezisku pri jabloneckej sušičke. Výskumné náklady boli
hradené zo zdrojov SAHI o. z. a Bratislavského samosprávneho kraja. Aj keď sú tu doklady aj zo starších a mladších
období, práve osada z prelomu staršej a mladšej doby bronzovej patrí k vedecky veľmi vďačným nálezom.
V závere staršej doby bronzovej sa na našom území objavujú opevnené osady s vnútornou ulicovou zástavbou, čo
naznačuje, že boli stavané plánovane, s určitou víziou. Práve
tá budmerická je zrejme najväčšia. Ich vznik je stále tak trochu záhadou. Dovtedy na juhozápadnom Slovensku žili ľudia pomerne riedko a o ich sídliskách veľa nevieme, pretože
zrejme išlo o ľahšie povrchové stavby, ktoré pre archeológov
nezanechali takmer žiadne stopy. Je preto zaujímavé, že sa
akoby z ničoho nič ľudia sústredili do opevnených osád, ktoré pripomínali omnoho neskoršie stredoveké mestá. Či išlo
o prílev obyvateľstva z civilizovanejších oblastí, ktorí si priniesli
svoje „know-how“ so sebou, je predmetom výskumu. Osady
boli napojené na vtedajší celoeurópsky diaľkový obchod. Cez
naše územia sa vtedy prepravovala dodnes cenná komodita – jantár. Vyrábali sa z neho šperky, ale aj vtedy sa používal
ako prísada do kadidiel používaných pri náboženských rituáloch. Z Budmeríc pochádzajú ako doklady diaľkových kon-
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taktov jantárové koráliky, hrot šípu mykénskej kultúry alebo
črepy súvekých kultúr z východného Slovenska a Maďarska.
Ďalšou záhadou je, prečo odrazu po tristo rokoch boli
tieto opevnené osady opustené. Uvažuje sa o nejakej forme kolapsu, vojnových udalostiach, sociálnom rozvrate alebo o zmene klímy a novom prispôsobení ľudí sa na zmenené prírodným podmienkam. Táto téma vyvolala zaslúženú pozornosť na prvej slovenskej konferencii Kolapsy očami slovenských archeológov, ktorá sa konala na archeologickom ústave v Nitre. Štúdium kolapsov veľkých civilizácií sa v poslednom období venuje vo svete veľká pozornosť. Aj keď územie Slovenska v praveku nie je možné porovnávať so starovekým Egyptom alebo Rímskou ríšou, informácie o tom, čo sa tu
v praveku udialo sú pre štúdium týchto javov rovnako dôležité.
Výskum osady v Budmericiach je založený na zbere environmentálnych dát. Ich vyhodnotenie je síce behom na dlhú
trať, ale na ich základe by bolo možné v budúcnosti možné modelovať napr. koľko obyvateľov mohlo v osade žiť, či
ich okolitá pôda mohla dlhodobo uživiť, aké rastliny pestovali a aké zvieratá chovali, nakoľko museli svoju stravu dopĺňať
lovom a zberom a pod., prípadne aké dôvody mohli prispieť
k jej zániku. Dúfame, že odpovede nám prinesú ďalšie výkopy.

(pj)
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Dvere i srdcia
dokorán otvorené
Pred uskutočnením každého verejného podujatia majú organizátori okrem starostí aj trocha trémy, ako akcia
dopadne, či návštevníci nebudú sklamaní. Takéto pocity mali aj pracovníčky Centra sociálnych služieb v Budmericiach keď pripravovali historicky prvý Deň otvorených dverí. Aj klienti sa obávali z narušenia zabehnutého denného stereotypu, hluku a prítomnosti väčšieho počtu neznámych ľudí.
Už od skorého sobotného rána bolo v zariadení a jeho okolí rušno. Vôňa vareného gulášu od kuchárov Bačovho tímu sa
miešala so sladkou arómou rôznych koláčikov, závinov, medovníkov, slaných i sladkých tyčiniek, pagáčov a ovocia. Sychravé októbrové počasie neprialo vonkajšiemu programu, napriek
tomu veľkému záujmu sa tešili vystúpenia detí z materskej školy,
žiakov Základnej umeleckej školy z Modry aj veselé ľudové piesne krojovanej hudobnej skupiny Backovcov z Jablonca i folklórneho súboru Viničiar, ktorých od vzniku súboru sprevádza harmonikár Marian Oscitý. Všetci návštevníci aj “domáci” zbystrili
pozornosť keď sa rozozvučali tony fujary Dušana Kuchtu.
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Odpoludnia sa viac rozpršalo a tak časť vystúpení ďalších
účinkujúcich presťahovali do jedálne. Na príjemnej pohode
účastníkov to však neubralo. Pozdraviť svojich známych prišli klienti z Domova sociálnych služieb z Báhoňa piesňami aj
tancom. Zlatým klincom celodenného programu boli súrodenci Petrášovi – dvaja bratia so sestrou očarili svojou majstrovskou hrou na husle a violončelo výberom z repertoáru
klasických melódií.
Okrem bohatého kultúrneho programu návštevníci a príbuzní klientov mali možnosť prezrieť si lôžkové časti sociál-

neho zariadenia, pestrú výzdobu chodieb pestrú výzdobu
chodieb kresbami, výrobkami klientov a zaujímavú prezentáciu dobových fotografií starých Budmeríc.
Klienti dostali aj pekné duchovné miesto – dôstojný pán
farár Branislav Trubač pri tejto príležitosti vysvätil malú kaplnku, prihovoril sa prítomným a odslúžil krátku bohoslužbu.
Deň otvorených dverí splnil svoj účel. Centrum sociálnych
služieb otvorí dvere verejnosti aj v budúcom roku. Príďte si
pozrieť život našich starkých a stráviť pekné chvíľky s nimi.

(dd)

Ďakujeme pracovníkom Obecného úradu za podporu a technickú pomoc pri
organizovaní Dňa otvorených dverí CSS,
všetkým, ktorí akciu materiálne či finačne podporili a účinkujúcim.
Za kolektív pracovníkov CSS a klientov Štefánia Rampachová

OBEC BUDMERICE ĎAKUJE MPSVR SR za poskytnutú dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb na materiálno – technické vybavenie obytných miestností v Centre sociálnych služieb Budmerice.
V rámci zlepšovania kvality poskytovaných sociálnych služieb bola uhradená časť nákladov (90%) z príspevku MPSVR SR vo výške 4 742,00 € na zakúpenie 3 ks polohovacích postelí, 3 ks servírovacích stolíkov a 1 ks
elektrickej hygienickej a sprchovacej stoličky.
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Úspešní v branných
športoch
Zväz branných a technických činností (ZBTČ) SR je občianske združenie, ktoré pokračuje v činnosti bývalého
Zväzarmu (Zväzu pre spoluprácu s armádou). Táto 50členná organizácia v našej obci už od založenia rozvíja
svoje aktivity pri Základnej škole s Materskou školou pod vedením Mgr. Emila Drgoňa.

Hoci je tak trochu v tieni iných športových organizácií,
svojimi výsledkami patrí k najúspešnejším. Za pozoruhodné úspechy v rokoch 2011 – 2015 v rámci regiónu Bratislavského kraja i Slovenska bola v tomto roku ocenená Pamätnou medailou ústredia ZBTČ. Je to zásluhou skvelých výkonov v súťažiach jednotlivcov i kolektívov. Diplom za 1. miesto
s ocenením Najúspešnejší športovec Slovenska v brannom
viacboji žiakov ZŠ v roku 2014 získala Barbora Bednáriková,
ktorá podáva stabilné výkony v celom rade branných súťaží.
Počas zimnej sezóny, v súťaži Slovenského streleckého
zväzu v streľbe zo vzduchovej pušky, v hale vo Vištuku, na
majstrovstvách okresu s postupom do krajského kola, A družstvo starších žiakov obsadilo 2. miesto, B družstvo 3. miesto.
V súťaži jednotlivcov v kategórii starších žiačok, Dominika Chovancová získala 2. miesto a Romana Krištofíková 3. miesto.
V máji organizovali okresné kolo Majstrovstiev Slovenska

v brannom viacboji žiakov ZŠ na futbalovom ihrisku v Budmericiach. Naši pretekári obsadili 1. miesto v súťaži družstiev a tiež 1. miesto v súťaži jednotlivcov (Daniel Kuchta),
postúpili do 1. kvalifikačného krajského kola MS. Tam tiež
zvíťazili, a na Majstrovstvách Slovenska v Bardejove obsadili
5. miesto, podobne ako v roku 2014 v Trebišove. Pri celoslovenskom vyhodnotení škôl v rámci branného viacboja žiakov ZŠ naše družstvo získalo tretie miesto. Okrem už spomínaných, dobré výsledky dosahujú Katarína Setnická, Barbora Bednáriková, Matej Turner, Dušan Olša i ďalší. Výcvik
žiakov v streľbe, v hode granátom a určovaní azimutu prebieha vo vonkajšom prostredí vždy vo štvrtok.
Pekné výsledky dosahujú aj v brannom viacboji členov
ZBTČ, v ktorom súťažné družstvo tvorí žiak, dorastenec
a dospelý. V tomto roku obsadili štvrtú priečku. Každoročne sa zúčastňujú aj náročnej súťaže Mladý záchranár CO,
ktorú organizuje Krízový štáb Civilnej ochrany okresu Pezinok. V roku 2014, v okresnom a krajskom kole obsadili prvé
miesta, na Majstrovstvách Slovenska skončili na 8. mieste.
Obetavú organizačnú prácu Mgr. Emila Drgoňa si veľmi váži
aj vedenie obce, okrem miestneho vyznamenania, Ceny obce
Budmerice, má viaceré diplomy aj z iných miest – bratislavské
predstavenstvo ZBTČ mu udelilo titul Najúspešnejší dobrovoľný spolupracovník Bratislavy ZBČT za rok 1995, od Slovenskej
asociácie športu na školách dostal Ďakovný list, od Obce Dubovany Čestné uznanie za rozvoj športu v obci a ďalšie. Na októbrovom Celorepublikovom kongrese ZBTČ bol Mgr. Emil Drgoň opätovne zvolený za člena osemčlenného Prezídia ZBZČ
na Slovensku. Gratulujeme, a pri dobrom zdraví jemu i jeho
zverencom želáme ďalšie športové úspechy! 
(dd, mb)

V októbri sedem žiakov
Základnej školy s MŠ
sa zúčastnilo Okresných
majstrovstiev v šachu
žiakov a žiačok.
Preukázali svoje
šachové prednosti
i talent.
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Deň vo vinohradoch
Osadenie sochy sv. Urbana
v Budmericiach

Pestovanie viniča a sadenie vínnej révy má v našom kraji dlhú tradíciu. K nej odjakživa patrilo a patrí uctievanie Sv. Urbana, patróna vinohradníkov, vinárov i debnárov, bez ktorých by konečný produkt hrozna – víno
– nevznikol. Je aj ochrancom proti mrazu a súčasne i proti opilstvu. Nie nadarmo sa hovorí: „Keď prichádza
víno, odchádzajú tajnosti“.
Vinohradníci si oddávna svojho patróna uctievali, snažili sa získať jeho podporu, modlitbami si vyprosiť u neho
priazeň a predovšetkým ochranu úrody vo viniciach. Solitérne sochy svätca stávali pri cestách vedúcich k vinohradom. Budmerice však vo svojom chotári doteraz žiadnu
sochu tohto dobrotivého a žičlivého svätca nemali. Preto naši vinohradníci dňa 5. septembra 2015 vo viniciach
v lokalite Chríb, v blízkosti Kríža pri hruške, zorganizovali v spolupráci s Obcou Budmerice slávnostné osadenie,

odhalenie a vysvätenie sochy sv. Urbana – patróna vinohradníkov. Vysviacku uskutočnil dôstojný pán farár Branislav Trubač. Po slávnostnom akte sa konala ochutnávka
vín členov budmerického Spolku vinárov a fajnkoštérov.
V ponuke bol budmerický burčiak, vínko a chutný kotlíkový guláš. Význam tohto pekného podujatia zvýraznila skutočnosť, že bolo súčasťou tohoročného Dňa vo vinohradoch, ktorý zorganizovalo združenie Malokarpatská vínna
cesta. 
(dd)

Sviatok v prírode
Keď organizovaní turisti vo sviatočný utorok ráno 17. novembra zavolali na nás írečitým budmerickým oslovením “No pot!” a pozvali nás tým k potulke jesennou prírodou v okolí Budmeríc, nezaváhali sme, a takto oslávili Deň boja zaslobodu a demokraciu.
Medzi takmer štyrmi desiatkami milovníkov pohybu a dlhých ciest sme sa
za priaznivého počasia vybrali cez Lindavský háj, nad Pílou cez skalnaté terénne partie až na kótu 361, kde sme našli aj kešku. Pri žuvaní lepeňákov zapíjaných termo čajom pokochali sme sa
výhľadom na panorámu hradu Červený
Kameň. Cestou naspäť, po šuchotavých

listoch cez háj a okolo rybníka až k Lodenici Gidra, sme trochu zmokli a premrzli. Tam sme si však príjemne posedeli, zajedli fantastickú klobásku, pozhovárali sa i zaspievali si, až naše textilné
zvršky čiastočne obschli a v závere účelne prežitého dňa sme zdvihli svoje ubolené kĺby k odchodu s predsavzatím, že
takýto výlet čoskoro zopakujeme.  (dd)
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Zlatý klinec letného
športovania
V závere prázdnin, dovoleniek a množstva rôznych spoločenských podujatí sme zúročili svoju fyzičku na 1. cyklistických pretekoch obce Budmerice. Zúčastnilo sa celkom asi 150 mužov, žien a detí na galuskách bicyklov najrôznejších značiek.
nad sebou, svojím pohodlím, horúčavou. Okrem jedného
defektu a jedného trochu zdemolovaného bicykla sa našťastie nič horšieho nestalo. Medzi pretekármi boli aj súťažiaci na starých historických bicykloch, niektorí v dobovom oblečení – obzerať si ich bol zážitok. Malé deti pretekali len na trávnatom teréne lúky za kaštieľom. O pitný režim aj občerstvenie obec sa postarala naozaj dobre.
Tak ako pri Budmerickej súťaži v behu aj tu pri cyklistike sme si povedali, že týmto nekončíme. Na budúci rok,
možno aj vo väčšom počte, sa stretneme znova na bicykloch a udržíme Budmerice v pohybe. 
(dd)
Organizáciu cyklistických pretekov zabezpečila obec
v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom pod
vedením Petra Matejíka, ktorý vytýčil trasu pretekov v parku a okolí kaštieľa. V ten horúci deň nasmeroval pretekárov do príjemného tieňa stromov na bezpečné lesné cesty, kde nehrozila kolízia s vozidlami. Pritom však samotné
cesty, nerovný terén lesných chodníčkov, trávnatých porastov s miernym klesaním a následne s dosť strmým a
dlhým „stupákom“ preverili fyzické sily súťažiacich. Po absolvovaní 15 či 30 km trasy v niekoľkých kolách mnohí dojazdili do cieľa poriadne vyčerpaní spotení.
Všetci cyklisti podali dobré výkony, preukázali snahu aj
vytrvalosť v závere odmenenú peknými cenami. Zvíťazili

Vedeli ste?
18

Medzi 1 181 bežcami na Medzinárodnom maratone mieru 2015 v Košiciach dobehli do cieľa hlavnej kategórie v dĺžke trate 42,195 km dvaja
budmerickí športovci. Matúš Kostický časom 2:56:31 sa umiestnil na 47.
mieste a Tomáš Krč časom 3:25:53 obsadil 256. miesto. Ďakujeme a gratulujeme so želaním ďalších športových úspechov!
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– 55. výročie narodenia. Scénický, kostýmový, bábkový
a filmový výtvarník, pedagóg. Býva v Budmericiach.

JUDr. Mgr. Branislav Trubač
*10. 3. 1970, Bratislava – 45. výročie narodenia.
Správca farnosti v Budmericiach a správca filiálky v Jablonci

Alena Kadlečíková
*13. 03. 1955, Budmerice – 60. výročie narodenia.
Výtvarníčka, ilustrátorka, autorka publikácií, Kultúrno-osvetový pracovník roka 2012, zakladateľka Miestneho odboru Matice slovenskej v Budmericiach, národopisného múzea Budmerická izbička,
iniciátorka družby medzi mestom Nadlak (Rumunsko) a obcou Budmerice. Jej dlhoročnú obetavú prácu v prospech občanov Budmeríc i Malokarpatského regiónu v minulých dňoch ocenil Bratislavský
samosprávny kraj Pamätným listom predsedu BSK.

Rozália Kulifajová, rodená Tureková
Pôrodná asistentka prvýkrát zvolená obecným zastupiteľstvom
v Pudmericiach dňa 28. 3. 1905. O tri roky neskôr tragicky zahynula, zabil ju blesk. 110. výročie tejto udalosti.

70. výročie oslobodenia Budmeríc
Červenou armádou – 2. 4. 1945
90. výročie zriadenia obecnej knižnice
a vymenovaní členov knižničnej rady 18. 4. 1925

105. výročie premenovania obce
Pudmerice na Gidrafa (10. 7. 1910 – 1918).
110. výročie ustanovenia Povinného hasičstva v obci Pudmerice uznesením obecného zastupiteľstva 20. 07. 1905. Za veliteľa vymenovali Rudolfa Vranu.

Urbánek, Karol
*1. 11. 1925 – Budmerice † 26. 7. 1996
inžinier – ekonóm, profesor na Vysokej škole ekonomickej. 90. výročie narodenia.

Maar, Viktor
*26. 11. 1909 – Galanta † 22. 10. 1970 – Bratislava.
Učiteľ, novinár, redaktor, šéfredaktor Učiteľských novín, športovec.
Učil v Budmericiach, 45. výročie úmrtia

Učník, Ladislav
*2. 12. 1948, Levice – †13. 3. 1990, Budmerice.
Sochár, v tvorbe sa zameral na keramiku, spolupracoval aj s filmom.
25. výročie úmrtia.

Naši jubilanti
65-roční
Elena Vrbíková, 251
Mária Hrnčírová, 727
Peter Mladenov, 240
Terézia Holubová, 763
Veronika Valičková, 424
Rozália Švingálová, 838
Alojz Raus, 32
František Jakubec, 3
Viera Mladenová, 574
Jozef Holub,763
Jozef Lošonský, 7
Mária Neščáková, 747

70-roční
Vlasta Matejíková, 495
Karol Pastucha, 542
Ľudmila Jakubčíková, 586
Lýdia Chalupková, 417
Vilma Janktová, 518
Emília Gajdošová, 267

Narodili sa
Samuel Pajger
Michaela Moravčíková
Tibor Vnouček
Emma Stránska

Opustili nás

Adam Oscitý, 11-ročný
Marcela Konečná, 68-ročná
Edita Mondeková, 37-ročná
Emília Sobolová, 70-ročná
Mária Kissová, 88-ročná

Ostatné výročia osobností boli uverejňované priebežne v minulých číslach Budmerických zvestí.
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31.

28. – 31.

5.
Február

Náboženský spisovateľ, kazateľ, učiteľ, člen jezuitskej rehole, literárne činný. 415. výročie narodenia.

80-roční
Mária Šikulová, 780
Marta Oscitá, 68
Irena Riečičarová, 535
Vlasta Baxová, 578
85-roční
Mária Vráblová, 241
Juraj Poustecký, 162
90-ročný
Karol Pastucha, 476
92-ročná
Mária Chynoradská, 682

Ladislav Baxa
Emma Petrikovičová
Viktória Cesneková

Jozef Červenec, 93-ročný
Ján Klokner, 79-ročný
Ivan Vinci, 64-ročný
Mária Ondrejíčková, 95-ročná
Milan Bako, 46-ročný

Kam za kultúrou

Tamáši (Thomassi), Michal
*1600 – Budmerice † 19. 3. 1662 - Olomouc (Česko).

Hermína Gašparovičová, 89
Ladislav Baxa, 668
Bohumil Fajnor, 61
Otília Kuglerová, 547
Štefánia Talapková, 188
Mária Michalková, 517

75-roční
Ľudmila Lehnertová, 279
Eva Sokolovičová, 85

DEC.

Duša, Miroslav *11. 2. 1960, Banská Bystrica

Spoločenská kronika

Január

Kalendárium

12.
12. – 13.

Batôžkový Silvester
Kultúrny dom
Poľovníctvo a oddych
ITF Slovakiatour veľtrh cestovného ruchu
Wellness a fitness
Incheba Expo aréna
27. reprezentačný fašiangový ples MS
Kultúrny dom
Ples seniorov 2016
Incheba Expo aréna
Svadobný veľtrh
Veľtrh služieb pre dieťa a rodinu
Incheba Expo aréna
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Kalendár vývozu netriedeného odpadu (nádob) a plastov v roku 2016
1. polrok
Mesiac
Netried. odpad
Plasty

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

6. 20.

3. 17.

2. 16.

13. 27.

11. 25.

8. 22.

21.

18.

17.

14.

12.

9.

Júl

August

September

Október

November

December

6. 20.

17. 31.

14. 28. 30.

12. 26.

9. 23.

7. 21.

7.

4.

1. 29.

27.

24.

22.

2. polrok
Mesiac
Netried.odpad
Plasty

DOČASNÝ ZBERNÝ DVOR – OTVÁRACIE HODINY
Zimný čas (november – marec):

streda, sobota 9:00 hod. – 15:00 hod.

Poverený pracovník: Lenka Chovancová, tel. č. 0917/147 310

Nakladanie s odpadmi:

Zmesový komunálny odpad: do smetných nádob, veľkoobjemový do kontajnerov
• Plasty do vriec: zošľapané PET fľaše, fľaše od nápojov, fólie, obaly od čistiacich prostriedkov, drogérie, igelitové tašky
• Separovaný zber v Dočasnom zbernom dvore: tvrdé a ostatné plasty, papier a lepenka, sklo, použitý jedlý olej, elektrospotrebiče, elektronika, žiarivky, kovy, drevo, drobný stavebný odpad, biologicky rozložiteľný odpad • Šatstvo, sklené fľaše: do kontajnerov v uliciach • Tužkové batérie: do zbernej krabice na Obecnom úrade
BUDMERICKÉ ZVESTI
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