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Vážení čitatelia!
Po roku plnom povinností a každodenných starostí prichádzajú Vianoce, príležitosť na otváranie
ľudských sŕdc. Čas radosti, veselosti, lásky a pokoja. Pripomíname si narodenie Mesiáša – Ježiša Krista, ktorý je našou nádejou. S úctou k nemu
sa na chvíľu zastavme, zabudnime na každodenné povinnosti a popremýšľajme nad zmyslom Vianoc. Tieto sviatky by mali byť plné láskavosti, spolupatričnosti, porozumenia, spokojnosti a srdečnosti, plné dobra, ktoré je v nás.
Pre každého, kto sa nepozerá iba očami, ale
i srdcom majú neopísateľné čaro. Sú príležitosťou
nazrieť do hĺbky svojej duše, upevniť základné ľudské hodnoty. Tie by sme mali udržiavať v každodennom živote, v tolerancii i poučení z múdrostí našich
starých otcov a materí, aby sa kresťanské i občianske zásady morálky prejavili v úcte človeka k človeku
každý deň, doma i v spoločnosti ľudí v našom okolí.

K tomu chcú prispievať aj naše noviny s cieľom naďalej sprostredkovávať dobré správy o pestrých obecných a cirkevných podujatiach, príkladných ľudských činoch, rozhodnutiach obecného zastupiteľstva, informácie o doteraz nepoznaných osobnostiach Budmeríc
aj o málo známych udalostiach z minulosti našej obce. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na skvalitňovaní obsahovej aj technickej úrovne
Budmerických zvestí a pričinili sa na ich dobrom
hodnotení na celoslovenských stretnutiach vydavateľov obecných novín. Veríme, že ste v nich
našli, čo ste hľadali a o témach, ktoré Vás zaujímajú, nám napíšte.
Milí naši čitatelia, želáme Vám, aby ste vianočné
sviatky strávili v radosti, pokoji, porozumení, v novej nádeji a nech Vám nový rok 2017 prinesie pevné zdravie, rodinnú pohodu, mnoho pracovných,
študijných a osobných úspechov!
Redakcia

Spokojné Vianoce prichádzame priať,
aby človek človeka mal stále rád, aby jeden druhému
viac šťastia prial, aby nový rok za to stál.
Zdravie a veľa lásky v ňom Vám všetkým praje
starosta obce, poslanci obecného zastupiteľstva
a zamestnanci
obecného úradu.

Čo zobrali na vedomie a odsúhlasili
poslanci obecného zastupiteľstva
OZ 14. júna 2016

Starosta okrem iného informoval o schválenom investičnom zámere
obce na stavbu „Zberný dvor – stavebný odpad – zmena využitia územia“,
o ktorom sa začalo správne konanie
vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie.
Poslanci schválili záverečný účet
obce Budmerice za rok 2015 a celoročné hospodárenie obce za rok 2015
bez výhrad s použitím rezervného fondu vo výške 54 412,48 EUR na kapitálové výdavky.
Zmeny v rozpočte obce za rok 2015
vo výdavkovej časti (Centrum sociálnych služieb v Budmericiach, údržba
penziónu Lindava, dobudovanie parkoviska pre autobusy na Lindave, prípojka
plynu na futbalovom ihrisku). Zmeny
v rozpočte obce za 1. štvrťrok 2016
(presun finančných prostriedkov medzi
jednotlivými položkami na rekonštrukciu sociálnych zariadení v kultúrnom
dome, odkanalizovanie dažďovej vody
pri obecnom úrade, opravu havarijného stavu striech, zakúpenie malotraktora s príslušenstvom na údržbu verejných komunikácii a verejnej zelene).
Poslanci schválili Všeobecne záväzné nariadenie obce Budmerice č.
1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Budmerice.

Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2014 obce
Budmerice o poskytovaní sociálnych
služieb, o spôsobe a výške úhrad za
sociálne služby rieši prepravnú službu poskytovanú obcou. Je to sociálna
služba pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaných na individuálnu dopravu alebo pre osoby s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu.
Starosta informoval o výsledku druhého kola výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ
s MŠ Budmerice a odovzdal prítomnej
PaedDr. Márii Kubovičovej menovací dekrét. OR HaZZ v Pezinku súhlas k prevádzkovaniu materskej školy
a penziónu Lindava podmienilo vybudovaním prístavby požiarneho schodiska k penziónu Lindava.
Podľa dohody obcí Mikroregiónu
Červený Kameň sa obec Budmerice
zapojí do projektu vysúťaženia nového
vývozcu komunálneho odpadu v rámci
verejného obstarávania. Z dôvodu rozmáhania sa krádeží plánuje obec Budmerice umiestniť kamery a fotopasce
v uliciach obce. Pred bytovými domami na ulici J. Holčeka bude vybudované parkovisko.

OZ 8. septembra 2016
Pri príležitosti nedožitých 80 rokov
bývalého dlhoročného starostu Milana

Hegera poslanci rozhodli udeliť Cenu
obce Budmerice In memoriam za jeho
dlhoročný prínos obci pri vykonávaní
funkcie starostu obce. Obec Budmerice
uzatvorila Zmluvu o dielo so spoločnosťou HYCOPROJEKT, a. s. predmetom
ktorej je geodetické zameranie pre projekt odkanalizovania obce. Spoločnosť
bola vybratá vo verejnom obstarávaní. Dohodnutá celková cena je 9 480,00
EUR. V obci vznikol Petičný výbor, ktorého úlohou je zbierať podpisy na zákaz
prevádzkovania hazardných hier na území obce Budmerice. Petíciu musí podporiť 30 % obyvateľov nad 18 rokov.
Popri štátnej ceste Budmerice
– Modra spoločnosť IKEA vysadila
rýchlorastúce dreviny – americké topole po pravej strane štátnej cesty smerom z Budmeríc do Modry na pozemkoch Poľnohospodárskeho družstva
Budmerice. Potom ich spracuje na
drevoštiepku. Druh sadených topoľov
sú len samce, ktoré nie sú alergénom.
PD má prenajaté od obce Budmerice
pozemky v lokalite Biely vŕšok.

OZ 11. októbra 2016

OZ zobralo na vedomie zánik mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva v Budmericiach Mariána Oscitého, zložením sľubu ho nahradil Roman
Botťánek, poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fon-

Pribudol informačný
systém v obci
Vybudovanie informačných a smerových tabúľ v obci Budmerice v celkovej sume 5 985,70 € bolo ďalším projektom, ktorý podporil Bratislavský samosprávny kraj sumou 4 000,00 € formou dotácie. Ďakujeme. Smerové a informačné tabule tak budú slúžiť domácim i turistom na lepšiu orientáciu v obci a tiež na spoznávanie okolia, zaujímavostí, dejín a historických pamiatok v našej obci.
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du pre rok 2016 na projekt: „Sanácia
miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Budmerice“.
Nesúhlas obce vo veci vydania
zmeny č. 10 integrovaného povolenia
pre prevádzku „Biodegradačná plocha Budmerice“ prevádzkovateľom DEKONTA Slovensko, spol. s r. o. Bratislava. Prerokovanie a určenie podmienok
obce s Poľnohospodárskym družstvom
Budmerice a spoločnosťou IKEA,
vo veci žiadosti Poľnohospodárske-

ho družstva Budmerice ako nájomcu,
o udelenie súhlasu vlastníka pozemkov
s pestovaním rýchlorastúcich drevín,
za účelom podania žiadosti o registráciu pozemkov do registra plôch rýchlorastúcich drevín. Vypracovanie projektu – architektonickej štúdie na rozšírenie kapacity MŠ v penzióne LINDAVA
a projektu na odkanalizovanie obce.
Schválilo odkúpenie pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Budmerice, použitie finančných prostriedkov najmenej

5 %, t. j. vo výške 3 684,22 EUR na spolufinancovanie projektu „Sanácia miest
s nezákonne umiestneným odpadom
v obci Budmerice“ z vlastných zdrojov obce. Zmeny v rozpočte obce za 4.
štvrťrok 2016 – presun finančných prostriedkov medzi jednotlivými položkami
v rámci rozpočtu obce. Za predsedu komisie kultúry a športu poslanci schválili
Mgr. Marcela Olšu.
Úplný záznam rokovaní OZ je na webovej
stránke www.budmerice.sk

Zveľaďujeme
obecný majetok
Výmena starej strechy sa uskutočnila počas dvoch jesenných mesiacov podľa projektu Rekonštrukcia strechy na budove obecného úradu
v celkovej sume 21 321,00 €. Okrem nutných stavebných prác, demontáži starej a montáži novej betónovej strešnej krytiny sa súbežne likvidoval nebezpečný azbestový odpad. Projekt finančne podporil Bratislavský
samosprávny kraj formou dotácie v sume 12 500,00 €, za čo obec vyslovuje poďakovanie.

Nové, krajšie, zdravšie
Tak možno nazvať po technických úpravách priestory materskej školy v objekte prevádzkovej budovy Lindava, ktoré
začiatkom novembra boli slávnostné odovzdané do trvalého užívania.
Mohlo sa tak stať aj s účelovou finančnou dotáciou z Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len BSK). Prítomný predseda BSK Pavol Frešo vo svojom príhovore zdôraznil pozitívum, že v našej obci stúpa počet detí napriek všeobecnému trendu
v kraji. Z toho vyplýva potreba zriadenia ďalších tried, odborných učební a príslušných
priestorov. Je predpoklad, že postupne sa do týchto priestorov presunie celá materská škola z dnešnej lokality.
Po príhovore starostu obce Budmerice Jozefa Savkuliaka a riaditeľky Základnej školy s Materskou školou Budmerice Márie Kubovičovej sa v kultúrnom programe predstavili škôlkari pod vedením svojich učiteliek. Zaspieval a zatancoval folklórny súbor Lindavienka, s pásmom recitácií a piesní vystúpila tanečná skupinka moderného tanca Dračice.
Medzi hosťami nechýbali starostovia z Báhoňa Ivan Patoprstý a Ľubomír Jelínek z Vištuka, správca našej farnosti vdp. Branislav Trubač, riaditeľka Základnej školy Jablonec Štěpánka Oscitá, zo školského portálu Raabe Jarmila Braunová a zo Spoločného školského úradu v Častej Agnesa Mokráňová. Zástupkyňa riaditeľky pre materskú školu Ingrid Lehnertová previedla hostí priestormi
materskej školy v objekte budovy Lindava, ktoré boli vyzdobené prácami detí aj
tvorivými nápadmi ich učiteliek. 
Zuzana Fialová
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Zážitky, na ktoré sa nezabúda
Cyrilo-metodské dni – 5. júl 2016 v Budmericiach

Pod záštitou Bratislavského samosprávneho kraja, Malokarpatského osvetového strediska v Modre a v spolupráci s obcou Budmerice sa v Kostole povýšenia Sv. kríža v Budmericiach uskutočnilo podujatie Prehliadka speváckych zborov – Cyrilo-metodské dni. Predstavilo sa tu osem speváckych zborov.

Hudbu zachytí dobré ucho a ocení dobré srdce. Tú krásu chvíle, ten nádherný súlad hudby v zmesi ženských i mužských hlasov v zborovom speve aj sólach, v basoch aj malebných sopránoch. Preplnený kostol svedčil o vysokom záujme.
Počas troch hodín sme takmer ani nedýchali. Prevažovali piesne náboženské, niektoré zbory, napríklad Nevädza zo Stupa-

vy, spievali aj mnohé vlastenecké zborové piesne. Náš Spevácky zbor Chorus Angelicus pod vedením Janky Neščákovej
bol ako vždy úžasný, dával znieť čistým a velebným tónom, podobne ako Spevácka skupina Loza z Lozorna či Cirkevný spevácky zbor Gloria zo Zohora. Prekvapil Spevácky zbor Stella zo Senca svojou razanciou, mocou tónov a hlasov i zbor sv.
Ondreja z Vysokej pri Morave. Mužský spevácky zbor z Marianky zaznel krásnymi mohutnými hlasmi a prehliadku zborov
zavŕšil zmiešaný Spevácky zbor Cantus z Bratislavy s viac ako
štyridsiatimi piatimi členmi. Napĺňajúce a krásne piesne v podaní dobre znejúcich hlasových zoskupení navodili krásnu atmosféru. Tú umocnila v závere podujatia ako vzácny hosť speváčka Anna Servická odetá v ľudovom kroji v sprievode štyroch hudobníkov hrajúcich na husle i na harmonike. Slovom
svedčiacim aj velebiacim, spevom mocným, veľmi príjemným,
citlivým s typicky východniarskym otvoreným srdcom zaspievala piesne velebiace Pannu Máriu a čistú vieru.
Ďakujeme všetkým organizátorom za hodnotné, krásne
podujatie.
(dd)

Vlastnou krvou zachraňujú životy
Je stále živá a stále rovnako životodarná Budmerická kvapka krvi – veď
„kvapkala“ už 28-krát na kolektívnych odberoch krvi pod patronátom občianskeho združenia Budmeričania deťom. Odber zabezpečujú pracovníci
Národnej transfúznej služby – Trnava a občerstvenie chlebíčkami, koláčikmi,
nealkoholickými nápojmi a pre doplnenie krviniek i červeným vínkom vždy
pripravia obetavé členky združenia.
K pravidelným darcom patrí držiteľka Janského plakety Eva Nemcová,
Vlasto Sasko, Peter Vrábel st. a i. Prvýkrát prišla darovať krv poverená pracovníčka Centra sociálnych služieb v Budmericiach Štefánia Rampachová.
K odberom krvi sem prichádzajú už viac rokov darcovia aj z okolitých dedín. Teší nás každý darca a najmä mladí ľudia, ktorí podporujú takéto vysoko humánne akcie.

Pridajte sa k nám aj Vy, radi Vás privítame
v roku 2017 v termínoch: 2. marec, 22. jún, 24. október.
OZ Budmeričania deťom
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Deň venovaný starším i mladším
Dvere v Centre sociálnych služieb v Budmericiach sa pre verejnosť otvorili už po druhý raz. Hlavným cieľom
bolo zvýšenie informovanosti o živote klientov, ich aktivitách, ale tiež o poskytovaní sociálnych a zdravotných
služieb v zariadení. Pritom však rovnako dôležitou náplňou podujatí podobného charakteru vždy býva bohatý
kultúrny program pre spestrenie života klientov, ich príbuzných a návštevníkov aj zo širokého okolia.
Deň otvoril odslúžením omše vdp. Branislav Trubač v kaplnke zariadenia. Poverená
pracovníčka CSS Štefánia Rampachová postupne vítala starostov Budmeríc, Báhoňa,
Jablonca, zamestnancov z Mestského centra
sociálnych služieb Modra a personál s klientmi zo zariadenia Bohunka z Jaslovských Bohuníc. Samozrejme, srdečne vítaní boli účinkujúci z folklórneho súboru Dudváh z Križovian
nad Dudváhom, ľudoví speváci a harmonikári Backovci z Jablonca, hudobná a spevácka
skupina klientov z Domova sociálnych služieb
v Báhoni. Po roku sme sa opäť započúvali do
krásnych melódií vážnej hudby v podaní sláčikového tria súrodencov Petrášovcov. Na fujare zahral a zaspieval Roman Kuchta. Pohodu umocnili vtipy miestnej divadelnej ochotníčky pani Anny Olšovej a poéziu z tvorby slovenských básnikov zarecitovala počas moderátorských vstupov Dagmar Dugovičová.
Vyvrcholením pestrého zábavného programu bolo vystúpenie najlepšej slovenskej heligonkárky z Kysúc Vlasty Mudríkovej.
Počas dňa nechýbalo kvalitné občerstvenie – guláš od Bačovho tímu, slané aj sladké
koláčiky od klientov Centra sociálnych služieb
v Budmericiach, ich rodín a zamestnancov,
obecných organizácií či návštevníkov.
Ďakujeme všetkým, ktorí finančne, materiálne i svojou účasťou podporili toto podujatie.

(dd, foto mb, css)
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Hviezdy svietili a budú svietiť...
Tak ako v spomienkach našej pani učiteľky Žofie Gašparovičovej a jej žiakov.
Keď som mala nastúpiť ako nová učiteľka do školy
v Budmericiach, išla som si ju prvýkrát pozrieť cez prázdniny v roku 1960 cestou z Galanty so svojím otcom na motorke. Prihlásila som sa u vtedajšieho riaditeľa Juraja Kalláya.
Poukazoval mi triedy školy rozmiestnené vo viacerých starých budovách, tuším na štyroch miestach. Ich vybavenie
pripomínalo dávno zašlé časy.
V tom istom roku sa začala stavať nová budova školy
a do jedného roka bola postavená. Druhý stupeň osemročnej strednej školy bol odvtedy v tejto novej budove, ktorej
sme hovorili „horná“ a prvý stupeň v budove „dolnej“, postavenej skôr (dnešné Centrum sociálnych služieb v Budmericiach). Tešili sme sa, že všetky triedy druhého stupňa
boli spolu.
Čas letel, jeden školský rok striedal druhý. Na miesto ria-

diteľa v roku 1974 nastúpil Štefan Javorský. Učila som zemepis a dejepis. Spočiatku sme mali veľa žiakov rozdelených
do dievčenských a chlapčenských tried po tridsať až štyridsať detí. V jednom ročníku boli aj tri triedy označené A, B, C.
Už hrozilo, že nám nebude stačiť ani nová škola, no v osemdesiatych rokoch sa počet žiakov znižoval.
Na každú vyučovaciu hodinu sme si povinne písali prípravy, v ktorých dominoval výchovný cieľ. Občas nás navštívili aj inšpektori. Teraz, keď som už na dôchodku a prechádzam okolo „mojej školy“, vynára sa mi množstvo spomienok. Dnes sa mi už aj tá nová škola zdá stará, hoci bola
postavená len pred pár desaťročiami. Tak si už len pomyslím na verše klasika: „...ale tie hviezdy predsi svietili a pekný
život tie kvety žili, a diamant v hrude nezhnije!“ (A. Sládkovič – Marína) 
Zaznamenala (dd)

Lákavá
vôňa rýb
Druhý ročník súťaže vo varení halászlé, rybacej polievky sa konal pod záštitou poľovníckeho združenia Topoľ Budmerice v prírodnom areáli na Barine. Keďže najväčší kuchárski majstri vo varení
tejto špeciality sú na južnom Slovensku, medzi dvanástimi súťažnými družstvami sme privítali tri tímy z obce Lehnice. S nimi prišiel
šampión Ján Sarközy, ktorý podobnú súťaž v Maďarsku pri Balatone vyhral sedemnásťkrát.
Usporiadatelia pod vedením neúnavných organizátorov Lacka
Nagya a Jožka Micháleka však podujatie okrem bublajúcich polievok v kotloch naplnili aj všeličím iným.
Počas varenia sme nakukli pod pokrievky kotlov a vyzvedali tajné
recepty a prísady. Urobili sme aj súťaž, kde každý z tímov musel na
mieste vymyslieť slogan alebo básničku vystihujúcu charakter tohto
podujatia. Hoci to niektorí ofrflali, že oni sú kuchári a nie spisovatelia, vzniklo nemálo vtipných dielok. Najlepšiu rybaciu polievku navaril Hu-Hu team z Pezinka.
Veľmi poučná bola malá výstava o rybách, rybárskom náčiní s rôznymi pomôckami, časopismi. V detskom kútiku prebiehali súťaže, hry korunované sladkými odmenami aj medailami. Dospelí návštevníci si mohli vyskúšať kapacitu svojich pľúc pri ťahaní vína
heverom – tu preukázala svoje vinárske vlohy Anna Olšová. Milovníkov sladkostí potešili sladké i slané dobroty, koláčiky od sympatizantov z Centra sociálnych služieb v Budmericiach.
Bol to opäť jeden z pekných budmerických dní, ktorý sa niesol
v znamení radosti a priateľstva, dobrého jedla, občerstvenia pripraveného našimi poľovníkmi a skvelej hudby.
(dd)
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Vianočné charitné trhy 2016

Spolucítime
a pomáhame
Hlavným poslaním občianskeho združenia Charitas Budmerice, je najmä pomoc a podpora starým, opusteným, chorým alebo bezvládnym ľuďom, a to bezodplatne v duchu kresťanskej lásky a milosrdenstva. Tento
cieľ už tradične napĺňajú aj organizovaním Vianočných charitných trhov.
Druhú adventnú nedeľu sa sála kultúrneho domu opäť zaplnila predajnými stánkami so širokým sortimentom najmä vianočného
tovaru. Podujatie otvorila pani Marta Baxová uvítaním všetkých návštevníkov aj zástupcov spriaznenej organizácie z Komárna a Spišskej katolíckej charity z Liptovského Mikuláša. Veľmi hodnotným
sprievodným programom umocnili predvianočnú atmosféru žiaci
Základnej umeleckej školy v Modre pod vedením Janky Neščákovej
a študentka konzervatória Veronika Čambalová.
Zatiaľ čo si rodičia prezerali oplátky, medovníčky, syry, pletené
výrobky, náušnice, zdobené vankúšiky či katolícke publikácie a kalendáre, deti pod dohľadom Márie Škodovej zdobili medovníky.
Šikovné ruky a dobré srdcia členov občianskeho združenia Charitas Budmerice pripravili kapustnicu i ďalšie dobroty, všetko rozdávali bezplatne. Návštevníci sa odvďačili finančnými príspevkami na
(dd)
charitné ciele pre tých, ktorí pomoc najviac potrebujú. 

Kalendárium
Urbánek, Karol
 1. 11. 1925, Budmerice  26. 7. 1996 Modra
Ekonóm, vysokoškolský pedagóg. Rodák z Budmeríc.
20. výročie úmrtia

Ondrejov, Ľudo
 19. 10. 1901, Slanje (Srbsko)  18. 3. 1962
Bratislava Básnik, prozaik, autor próz pre deti a mládež.
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Bol správcom Domu spisovateľov v Budmericiach.
115. výročie narodenia

Haas, Jozef
 8. 12. 1906, Lednické Rovne  24. 3. 1979, Trnava
Šľachtiteľ, autor odborných prác. Podieľal sa na zriadení
šľachtiteľskej stanice v Budmericiach.
110. výročie narodenia
Prameň: Kalendárium 2016, Malokarpatská knižnica Pezinok
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Zabávali nás divadelníci
aj hudobníci
Počas dvoch júlových dní sa uskutočnil už štvrtý ročník
najväčšieho divadelného festivalu na Slovensku nazývaný
Kasiopeafest. Tento rok sa však pre nepriazeň počasia odohral iba prvý deň v areáli Budmerického kaštieľa a po veľkom sťahovaní festival pokračoval v kultúrnom dome. Napriek tomu nás návštevníci nesklamali a prišli nás podporiť
v hojnom počte a pozrieť si inscenácie v podaní 14 divadelných súborov z celého Slovenska. Okrem divadelných vystúpení bola lákadlom aj kapela Michal Tučný revival band.
Členovia Budmerického divadla Kasiopea boli prezentovať Kasiopeafest aj v TV Markíza v programe Teleráno
v spolupráci s členkami Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Budmericiach. 
OZ Kasiopea

Biela pani v strašidelnom dome
V sobotu 5. novembra 2016 v Budmericiach strašilo. Budmerickí divadelníci za pomoci svojich priateľov pripravili podujatie pod názvom Strašidelný dom na námestí v Budmericiach. Deti s rodičmi už od poobedia vyrezávali svetlonosov, ktorí neskôr osvetlili celé námestie. Po zotmení začala hraná prehliadka strašidelného domu, ktorá sa niesla v duchu príbehu
o bielej panej. Našlo sa veľa odvážnych detí, ktoré zvládli celú prehliadku až do konca, no napriek tomu boli aj takí, ktorým
strach nedovolil pokračovať ďalej. Prekvapujúca bola veľká účasť detí aj dospelých.
OZ Kasiopea
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Vitajte v rozprávke!
Princezné, ich komorné, zajatkyňa a ježibaba, drak v zázračnom hrade, záhadné pavúky, Pat a Mat, rodinka
Flinstonovcov... Tí všetci čakali na svojich detských návštevníkov aj tento rok poslednú prázdninovú sobotu
v budmerickom parku. Cestu rozprávkovým lesom pre nich zorganizovalo občianske združenie Budmeričania deťom v spolupráci s obcou Budmerice.
Deti s rodičmi, ktoré sa prišli zabaviť a rozlúčiť hravou formou s prázdninami, sme rátali na stovky. V tieni stromov si
na stanovištiach, ktoré „ovládli“ rôzne rozprávkové bytosti,
vyskúšali svoju šikovnosť, športového ducha, ale aj umeleckú tvorivosť. Deťom sa prihovárala a sladké slivky rozdávala krásna dobrá ježibabka v podaní Anny Olšovej, v Pavúčej doline im Gabika Pútecová s Barborkou Pútecovou
a Luckou Baxovou pripravili labyrint zo špagátov a rôzne súťaže. Na návšteve u Flinstonovcov, za ktorých sa prezliekli
Svetlana Liptáková, Adam Potočný a Monika Cisárová, triafali do terča magnetickými šípkami a guličkami. Ak pri tom
vysmädli, postarala sa o ne Anastázia Baxová so zásobou
nápojov. Veď ona už vie, čo našim deťom chutí.
V kráľovskom hrade so strašidelným kartónovým drakom sa mohli stretnúť s kráľovnou Lenkou Krátkou, princeznou Kajkou Machalovou, ich lokajkou Monikou Machalovou, komornou Inkou Lehnertovou a ich orientálnou zajatkyňou Zuzkou Fialovou. V kráľovstve súťažili na prekážkovej dráhe, hojdali sa na lane, hádzali, behali. A keď sa unavili, mohli si sadnúť k stolu a vyrobiť papierovú korunu s diamantom či s pirátskou smrtkou. Po stretnutí so šikovníkmi Patom a Matom v prevedení Darinky a Stana Matúškovcov už boli radi, že si mohli sadnúť k ohňu a opiecť špekáčik, o čo sa postarala obec zastúpená starostom Jozefom
Savkuliakom spolu s Gabikou Somorovskou, Majkou Hlava-
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tou a s Vladom Gbelcom. O tom, že boli malí aj veľkí hostia riadne hladní, svedčí viac ako 600 špekáčikov, ktoré im
padli na úžitok.
Ukázalo sa, že tento rok sme vďaka popularite otvoreného kaštieľa pohostili okrem našich aj množstvo návštevníkov
z blízkeho či ďalekého okolia. Mnohí z nich boli zaskočení,
keď sa dozvedeli, že takéto podujatie organizujú dobrovoľníci. No, milí návštevníci, nie všetko v živote je za peniaze. Deti
aj dospelí, všetci sme sa v tento horúci letný deň skvele bavili. Vitajte v rozprávke aj v budúcnosti!
Zuzana Fialová, foto mc
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Ukrajinci nazvali Budmerice
maličkým rajom v Európe
„Zdanlivo obyčajná dedina na západe Slovenska, kde ľudia milujú svoju zem, kde cítiť teplo a lásku už vo
vzduchu, kde stisky ženských rúk sú rovnako plné energie ako tie mužské a deti sú rovnako vnímavé a starostlivé ako dospelí, kde starčekovia a starenky žiaria slnečným úsmevom a kde aj mládež ctí svoje tradície
a venuje sa umeniu.“
Takto sa začína článok o Budmericiach jedného zo skupiny návštevníkov z Ukrajiny, ktorú sme privítali v našej obci posledný deň septembra 2016. Skupina predstaviteľov občianskych združení z rôznych
miest Ukrajiny navštívila Slovensko v rámci medzinárodného projektu organizácie Partners for Democratic Change Slovakia (PDCS)
„Škola aktívneho občianstva“, ktorý je zameraný na odovzdávanie
skúseností v oblasti spolupráce medzi samosprávou a občanmi. Návštevu sme začali prehliadkou kaštieľa, v rámci ktorej im starosta Jozef
Savkuliak poskytol základné informácie o našej obci.
V priestoroch Budmerickej izbičky, kde ich členky Miestneho odboru Matice slovenskej pohostili domácimi koláčikmi, mali hostia vďaka pani Alene Kadlečíkovej možnosť zoznámiť sa s našimi ľudovými
tradíciami. Keďže Ukrajina práve prechádza reformami samosprávy,
stretnutie so starostom obce Báhoň a poslancom VÚC Ivanom Patoprstým, ako aj so starostom Jablonca Slavomírom Pociskom bolo
tiež veľmi zaujímavé. Hovorili o kompetenciách obcí a VÚC a najmä
o tom, ako môžu podporovať kultúrne či záujmové aktivity občanov.
Marcel Olša predstavil divadlo Kasiopea a jeho tvorbu, ako aj festival Kasiopeafest. Ingrid Lehnertová ukázala aktivity občianskeho združenia Budmeričania deťom. Dámy z Matice Ružena Molnárová, Helena Baxová, Oľga Lukačovičová, Zdenka Oškerová a Eva Sokolovičová
nám všetkým vytvorili úžasnú domácu atmosféru. Svedčí o tom aj postreh jedného z návštevníkov, ktorý napísal: „Slovanské mamy sú všade rovnaké, aj v Budmericiach ako u nás rady vyšívajú, pečú fantastické koláče a robia voňavú kávu, ale na rozdiel od našich, budmerické
mamy sú moderné, nosia nohavice a vyzerajú elegantne ako z mesta.“
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Na prehliadke školy a materskej školy najviac zaznievali
otázky o slobode škôl rozhodovať o učebnom pláne, na ktoré ochotne odpovedala riaditeľka ZŠ s MŠ Budmerice Mária Kubovičová a zástupkyňa Ingrid Lehnertová. Okrem rozhovoru s poverenou pracovníčkou Centra sociálnych služieb
v Budmericiach Štefániou Rampachovou bolo silným zážitkom aj stretnutie s klientkami zariadenia. Dobré rady stareniek o tom, že „mladí musia veľa robiť a nečakať, že za nich
niekto niečo urobí“, sa neskôr niesli internetom a ukrajinskými sociálnymi sieťami.
Aby sme vzdali hold aj tradíciám nášho regiónu, návšteva sa
nezaobišla bez pohára vínka, mastnej lokše, ale aj budmerickej
paštéty. Na počesť podľa nich vtipného slovenského slova „rajčina“ naši priatelia nazvali našu obec maličkým rajom, na ktorý budú dlho spomínať. Hoci ukrajinské mestá nad slovenskými v mnohom víťazia nielen veľkosťou, ale aj rozvojom kultúry či
občianskych aktivít, v obciach je stále málo života a veľa chudoby. Sme radi, že sme mohli inšpirovať susedov k tomu, aby
si také maličké raje urobili aj vo svojich dedinách.
Zuzana Fialová, PDCS
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Naši škôlkari
idú s dobou
Už prvé mesiace tohoto školského roku boli v znamení celého radu podujatí spojených s úctou k prírode
a k zdraviu. Hoci začínal už tradične v súlade s jesenným počasím trochu usmoklený, ale predsa plný prekvapení, učenia a zábavy. Upriamili sme pozornosť na významné pamätné dni (Deň zeme, Deň stromov a i.), na
boj proti obezite i na rozvoj kultúrnej a predčitateľskej gramotnosti.
V septembri navštívili naši predškoláci dopravné ihrisko v Trnave, kde si
vyskúšali pravidlá cestnej premávky
formou jazdy na motokárach pod dozorom inštruktorky. V teoretickej časti prezentácie sa deti dozvedeli dôležité informácie o správaní na ceste, dopravných značkách a bezpečnosti.
Nadšené a plné zážitkov sa vrátili z výletu do bezpečia škôlky.

Menšie detičky z Lindavy mali alternatívny program s názvom Rozlúčka s letom. Absolvovali turistickú vychádzku k soche sv. Urbana v našich viniciach. V krásnom slnečnom,
i keď trošku veternom počasí pozorovali okolitú prírodu, občerstvili sa opekanými špekáčikmi a teplým čajíkom,
pozorovali našu dedinu z veľkého kopca Chríb a šantili na poli. Na spiatočnej
ceste spoznali sochu sv. Urbana – patróna vinohradníkov a v dobrej nálade
so spevom sa vrátili na Lindavu.
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Október sa niesol v znamení športu vo veľkej školskej telocvični. Pripravili sme pre deti Deň športu s olympijskými kruhmi, prekážkovou dráhou, strieľaním na bránku, behom a lezením po
rebrinách. Nechýbali ani ozajstné zlaté medaily. Na našich seniorov v Centre sociálnych služieb v Budmericiach
sme pamätali tiež a ich jesenné dni sme
spestrili pásmom básní, piesní a tancov.

V novembri nás navštívilo divadlo
Dúha s príbehom Abeceda zdravia.
Interaktívne predstavenie bolo pre
deti kultúrnym i náučným zážitkom.

O živote v Budmericiach

Zopakovali si, čo vedia o zdraviu prospešných potravinách. Posledný novembrový deň v priebehu dňa otvorených dverí predviedli predškoláci širokej verejnosti svoje schopnosti a zručnosti.

V predvianočnom období sme sa
tešili na zimné fotenie, športové hry
s loptou v projekte Zober loptu, nie
drogy, na stretnutie s Mikulášom, pečenie medovníkov a vianočné tvorivé
dielne s rodičmi, ako aj na dôstojné vystúpenie pre chorú kamarátku Andrejku na benefičnom koncerte. Pod krásnym vianočným stromčekom si spolu
s koledami a veselou zábavou nájdeme aj nové hračky. Do skorého videnia
v novom roku 2017.
(il, foto MŠ)
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Radosť z učenia i z vlastných
výsledkov tvorivej práce
V tomto školskom roku sme pre našich žiakov opäť pripravili pestrú ponuku záujmových krúžkov. Žiaci tak
môžu efektívne vypĺňať svoj voľný čas. Zábavnou formou nadväzujeme na výchovno-vzdelávací proces a snažíme sa u detí rozvíjať nielen vedomosti, zručnosti a návyky, ale usilujeme sa dospieť i k tomu, aby mali radosť z učenia a z vlastnej práce.
Prípravu na testovanie piatakov a deviatakov zabezpečujú
naši pedagógovia v krúžkoch slovenského jazyka a matematiky, kde priamo nadväzujú na vyučovací proces. Nie nadarmo sa hovorí: ,,Opakovanie je matka múdrosti.“ Naša škola
sa v týchto meraniach, vďaka našim učiteľom a šikovným žiakom, každý rok umiestňuje na popredných miestach.
Na vzdelávanie a bádanie sú zamerané krúžky Malý vedec a environmentálny krúžok. Naši malí vedci sa veľmi pútavým spôsobom oboznamujú s fyzikálnymi zákonitosťami
nášho sveta. K poznaniu sa dopátrajú zaujímavými pokusmi.
V environmentálnom krúžku sa venujú ochrane životného prostredia, recyklácii odpadového materiálu i oddychu v prírode.
V krúžkoch angličtina pre prvákov a druhákov hravým
spôsobom poznávajú nové slovíčka a učia sa najmä rozumieť
cudzej reči.
K budovaniu zdravého životnému štýlu a k rozvoju rôznych
pohybových zručností prispieva športový krúžok, vybíjaná,
roztlieskavačky a fitness. Žiaci sa tu učia dodržiavať pravidlá, hrať fair play, byť tímoví a najmä prekonávať sami seba.
V krúžku tvorivé nožnice si žiaci rozvíjajú nielen kreativitu, ale najmä jemnú motoriku, ktorá je základom úspešného
zvládnutia písania, ale aj iných činností.
Výtvarný krúžok sprostredkuje žiakom nové výtvarné
techniky a smery, zdokonaľujú sa v technikách, ktoré už poznajú. Pri mnohých iných činnostiach treba dodržiavať určité
pravidlá. Tu sa medze nekladú a žiaci sa učia, že pri výtvarnom vyjadrovaní je dovolené všetko.
Vo filmovom krúžku Filmárik a Filmuška sa žiaci oboz-
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namujú so zaujímavosťami zo sveta filmu. Pohodlne usadení ,,v triednom kine“ sa učia, aké boli prvé filmy, čo je to nemý
film, aký je rozdiel medzi animovaným a hraným filmom. Všetko je, samozrejme, sprevádzané pútavými ukážkami.
Čo by sme to boli za školu, keby sme nemali hudobne zameraný krúžok. Takýmto je spevácky krúžok, ktorý navštevujú naši malí speváci. Tí nám svojím spevom spríjemňujú každý začiatok a koniec školského roka a iné školské akcie. Svojimi vystúpeniami tešia aj našich dôchodcov.
Takéto široké možnosti účelného využitia voľného času
môže využiť každý žiak k rozvoju svojich schopností a záujmov.
Mgr. Simona Halešová
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Budmerická fazuľovica 2016
Príbeh jedného pubertiaka

Ach, zase vstávať – čo to tu mám za odkaz od starcov? Že sa na obed mám ísť najesť do parku na Fazuľovicu, že je tam aj cigánska a tak. No určite, tam ma nikto nedostane, nejaké starecké oslavy, radšej si pospím...

Hlad je však veľký. No dobre, smer
kaštieľ. Fíha, cesty sú riadne zapchaté. V kaštieľskom parku si naozaj zamakali. A to čo – desiatky stánkov
s kadečím, ešte aj moja obľúbená superkáva. Ale pekne poporiadku. Začínam s cigánskou, šup do bruška ako
základ. Na to kofolku aj sladučké koláče. Môžem nakúpiť darčeky, sú celkom originálne – a ejha, sladučké domáce koláče od matičiarok, senioriek
z Jednoty dôchodcov. Dámy ich vedia
fakt upiecť, klobúk dolu. Neohrdnem
ani pestrým výberom vína z budmerických pivníc od našich vinárov a fajnkoštérov.

Z dlhého radu stánkov, vraj v počte
dvadsaťjeden, cítiť nielen závan dymu,
ale najmä rôznorodé vône z varených
fazuľovíc. Ako môže jednu hlúpu fazuľovú polievku variť toľko ľudí, aj tak to
bude na jedno kopyto. Ani ju veľmi nemusím, ale keď už som tu, vyskúšam.
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Tu v nej majú slíže, vedľa veľkú bielu fazulisko, ďalej zase malú fialovú s kopou zeleniny. Ochutnám tú s údeným
mäskom – to je ale mňamka! Zahanbiť sa nedá ani slížová či mliečna. Čudná, ale fakt dobrá... táto je vraj východniarska, tu zase záhorácka, táto vonia
– čím to? Jaj, petrželka, a toho mäsa –
jedno lepšie ako druhé, no to je bomba.
A tie názvy tímov, že Kontra, Hasiči, Robi team, Pat a Mat, Moraváci, Východniari, Modrané, tu že Hu-Hu team,
Bačov tím... Stoly vyzdobené, kuchári vyfintení, všade vône, kotly normálne popri celom chodníku. Toľko ruchu, občas tlačenice či smiechu som
dávno nevidel a nepočul. Aha, tam je
aj tím akýchsi mlaďasov – čože, víťazov? O decká tu je fakt postarané, samé lopty, hrady, bábkové divadlo. V ohrade prítulné ovečky, aj dravých vtákov vidno. Laná vysoko až na
stromisko, hore-dole lezúci odvážlivci.
No pána, vyskúšam nervy – ale ten výhľad! A hen, ťava, tam kone s kočom.
Na pódiu beží Malokarpatský slávik,
potom Jadranka a Samo Tomeček.

Videl som nejakú kontesu na jednokolovom super starodávnom bicykli. A fakt, tu je aj týpek, ale vyzerajú
obaja coolovo. Pardon, to čo bolo, už
mi z tej fazule hrabe? Predsa len vidím ten kaštieľ v pozadí. Sú tu mašiny ako z vojny. A koľko je tu automobilových veteránov... a tie bicykliská staré, tie zbožňujem. Už som chcel
ísť zase do múzea... tu ho máš, múzeum prišlo za mnou. Majitelia v dobových kostýmoch jazdia na starodávnych bicykloch, motorkách. Čože, že
ma vezmú previezť sa na starej vojenskej mašinke? Tak to susedovi nezabudnem, to bol zážitok. Takmer neverím – to u nás, v zapadákove, takto?
To miestni starci až takto cool vymysleli? Keď pôjdem na rok na strednú
a Blaváci na mňa budú robiť ramená,
na jar ich sem vezmem, partiu – nech
gúľajú oči.
No usporiadatelia prekvapili. Ten
les okolo, výzdoba, vážne paráda.
Normálne som dojatý. Asi som fakt
rád, že žijem v Budmericiach.
(dd, foto mb)
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Kde sa výchova spája so zábavou
Aktivity v Školskom klube detí

„Nič nemá na deti lepší vplyv než chvála.“ Takéto motto sme si zvolili pre prácu s deťmi v školskom klube
detí, lebo sa nám v praxi veľmi osvedčilo. To, že výchova detí je proces dynamický, menlivý a tvorivý dokazuje aj naša práca v školskom klube detí, v čase strávenom mimo rodiny a mimo vyučovania.
Cieľom výchovno-vzdelávacieho
procesu ŠKD je pokračovanie v rozvoji kľúčových kompetencií v predškolskej výchove a vzdelávaní po nástupe do vzdelávacieho procesu ZŠ.
Oživením výchovného procesu sú
najmä príležitostné akcie a projekty. Tak ako po iné roky, aj tento školský rok nás čakajú tradičné, ale i netradičné akcie. Niektoré sme už s deťmi stihli absolvovať.

Keďže nás pani Jeseň obdarila
svojou krásou, pôvabom a babím letom, využili sme tento čas na „dlhú“
vychádzku do parku pri kaštieli, kde
sa deti mohli vybehať a vyšantiť. Zbierali sme aj zaujímavé prírodniny, ktoré
sme neskôr použili pri výrobe pozdravov pre starkých. V októbri si deti vyrobili papierové šarkany, ktoré potom
púšťali na školskom ihrisku. Spomienku na zosnulých sme si s deťmi uctili

návštevou miestneho cintorína a zapálením sviečok. Pamätali sme aj na starých rodičov a nacvičili pre nich tanečné pásmo na ľudové pesničky a recitovaním básničiek. Takto boli deti potešiť
starkých v Centre sociálnych služieb
v Budmericiach, kde im odovzdali aj
vlastnoručne vyrobené pozdravy. Odmenou im boli úsmevy a veľký potlesk.
Pekné a pokojné vianočné obdobie všetkým želá kolektív ŠKD.

Školčas

aj v tlačenej forme
Minulý školský rok sme založili internetový školský časopis – Školčas,
v ktorom sme uverejňovali vydarené
práce našich šikovných žiakov. Keďže nie každý je kamarát s počítačom,
rozhodli sme sa vydávať školský časopis aj v tlačenej forme. Dali sme hlavy dokopy, oslovili šikovných a kreatívnych žiakov našej školy a vytvorili sme
redakčnú radu. Tá od septembra zhromažďovala materiály a vytvárala články do prvého čísla tlačeného Školčasu,
ktoré uzrelo svetlo sveta začiatkom decembra. Každý z vás si ho mohol za
symbolickú cenu zakúpiť na tradičných
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vianočných dielňach našej školy. Výťažok z predaja školského časopisu bude
použitý na pomoc deťom v núdzi. Naša
škola bude prostredníctvom adopcie
na diaľku podporovať dieťa v Afrike.
Pri tejto príležitosti sa naši žiaci (4. – 7.
roč.) zúčastnili besedy s názvom Mýty
a fakty Afriky, ktorú viedol pán Lukáš Zorád z mimovládnej organizácie
pre vzdelávanie detí a dospelých u nás
a v zahraničí. Počas besedy sa žiaci
dozvedeli mnoho zaujímavých informácií nielen o Afrike, ale aj o možnostiach
pomoci ľuďom v núdzi.
Mgr. Nina Kulifajová
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Vyberáme z kalendária Základnej školy
s Materskou školou Budmerice
Školský rok 2016/2017 sme síce začali v uplakanom počasí, ale o to s väčším očakávaním. S novou pani riaditeľkou PaedDr. Máriou Kubovičovou prišli aj nové aktivity a podujatia. Škola posilnila hodiny anglického
jazyka a smeruje k vyučovaniu systémom CLIL. 1. stupeň sa postupne presúva do budovy materskej školy a materská škola rozširuje svoje priestory na Lindave. Napriek týmto zmenám nebola o udalosti v prvom
štvrťroku školského roka 2016/2017 núdza.

Čo sme zažili....
Letný duchovno-turistický
tábor v Podolínci
Pod vedením Ing. Šaturovej a Ing.
Baxovej v spolupráci s OZ Budmeričania deťom a so sponzormi OcÚ Budmerice a Jablonec zažili žiaci úžasné
výlety na zrúcaninu Likava pri Ružomberku, videli skanzen v Pribyline, vojenský tábor v Starej Ľubovni, raftovali na
Dunajci, jazdili na koňoch, zažili ozajstný výstrel z dela...
Široké spektrum aktivít
 na praktických účelových cvičeniach si žiaci oprášili vedomosti
z ošetrovania, prvej pomoci a mladší žiaci súťažili v prírode,
 počas Dňa zvierat sa žiaci obliekali do zvieracích motívov, tí menší sa
skrývali pod maskami obľúbených
zvieratiek,
 cez Deň školských knižníc sa čítalo v každej triede. Páni učitelia poinformovali žiakov o tomto dni prostredníctvom prezentácií. Hlavnou
myšlienkou bola podpora vzťahu
žiakov ku knihám a získavanie väčšieho množstva milovníkov kníh,
 Medzinárodný deň stromov bol

v každej triede naplnený programom k rozšíreniu vedomostí žiakov
o dôležitosti stromov pre zachovanie života na našej planéte,
 Triedy súťažili dva týždne v zbere papiera. Po jarnom zbere bol
aj tento jesenný úspešný, nazberali
sme 10 070 kg papiera,
 pre skrášlenie areálu školy sa veľa rodičov, učiteľov aj detí zapojilo do brigády pri hrabaní, a odvoze lístia, suchých konárov i vysádzaní stromov,
 poučná bola prednáška príslušníčky Okresného riaditeľstva policajného zboru Pezinok o bezpečnosti na
cestách. Žiaci si prakticky vyskúšali riadenie dopravy, dostali rady, ako
sa správať na komunikáciách v obci,
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 v Deň vojnových veteránov 11. novembra o 11. hodine a 11. minúte
členovia školského parlamentu za
hlaholu kostolných zvonov položili
s členmi Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Budmericiach kyticu červených makov
k pomníku padlých v 1. a 2. svetovej
vojne,
 v týždni boja proti drogám s názvom
Zober loptu, nie drogy sa žiaci zapojili do hier s loptou a streleckých
súťaží, oboznámili sa s pojmami šikana a kyberšikana. Účelom bolo upozorniť na zdravotné dôsledky drogových závislostí v spojení s páchaním
trestnej činnosti detí a mládeže.
Mgr. Ingrid Turčinová
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Ďalšie nálezy z dôb
dávno minulých
Archeológovia sa tento rok už po siedmykrát vrátili na významnú lokalitu v katastri obce Budmerice v polohe
Sušička. Čo priniesla tohtoročná výskumná sezóna?

Pozornosť vedcov sa dlhodobo zameriava na skúmanie pozostatkov rozsiahlej opevnenej osady ľudu maďarovskej kultúry z prelomu staršej a strednej doby bronzovej (asi pol. 18. – pol.
15. storočia pred n. l.). Jej dávni obyvatelia sa chránili vybudovaním viacerých
masívnych priekop a valov, ktorých
stopy sú dodnes viditeľné napríklad na
satelitných snímkach. Opevnená plocha bola široká asi 300 m a zaberala
približne 4,5 ha. Počas predchádzajúcich sezón archeológovia v osade objavili a preskúmali viaceré rozmerné
jamy, ktoré pôvodne slúžili ako zásobárne obilia a neskôr ako jamy na odpad. Našli tiež dôkazy vykonávania podivných rituálnych praktík s ľudskými
kosťami, kostru ženy pochovanej v zásobnej jame a časť pravekého obydlia.

merne málo známe. Predpokladá sa, že
na stavbu obydlí v Budmericiach sa používala spraš vykopaná priamo v osade.
Vzhľadom na dlhú dobu fungovania osady boli domy zrejme priebežne opúšťané, prípadne zničené napríklad požiarom, následne mohli byť splanírované
a na ich mieste postavené nové obydlia. Viaceré sprašové vrstvy nad sebou
by mohli byť stopami po dvoch domoch,
staršom a mladšom, ktorý stál na rovnakom mieste po jeho zániku. Vrstvy tmavej hliny medzi nimi pripomínajú planírku (vyrovnanie terénu), do ktorej sa dostal rôzny odpad, napríklad v podobe
črepov z rozbitých nádob. Na viacerých
miestach sa nachádzajú zhluky popola,
ktoré by mohli súvisieť s deštrukciou domov. Okrem zvyškov obydlia našli archeológovia aj stopy ďalších objektov, kto-

V tomto roku sa výskumníci presunuli do nového sektoru sondy, aby
mohli prebádať zvyšok domu z doby
bronzovej. Ten sa objavil na ploche asi
5 x 5 m v podobe hrubšej kompaktnej
vrstvy žltej až oranžovej sprašovej zeminy, ktorá by mohla byť zvyškom zrútených stien alebo dlážky. Ešte zaujímavejšie bolo, že nad domom sa nachádzalo niekoľko tenších vrstiev spraše
oddelených vrstvami sivej a hnedej hliny
bohatých na nálezy, najmä keramiku.
Domy maďarovskej kultúry sú po-

rých funkcia bude objasnená až po ich
preskúmaní v nasledujúcich sezónach.
Výskumníci objavili opäť veľké množstvo drobných nálezov. K najzaujímavejším patria miniatúrne keramické nádobky a kolieska alebo závesné ozdoby v podobe prevŕtaných mušlí a zvieracieho zubu. Okrem práce v sonde sa venovali aj prieskumu plochy sídliska. Vďaka nemu získali viaceré cenné predmety z doby bronzovej a mladších období. Pozornosť si zaslúži bronzová ihlica
s guľovitou hlavicou, ktorá sa používa-
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la na spínanie odevu či kruhová ozdoba odevu – puklička. Zaujímavý je nález
bronzového pracovného nástroja – šidla či dlátka. Mimoriadne cenný je tzv.
bochníkovitý idol, zvláštny a zriedkavý
keramický predmet, ktorému sa zvykne
pripisovať kultový význam. Z mladších
období je najhodnotnejší nález malej
striebornej keltskej mince – obolus s lýrovitým symbolom a s vyobrazením koníka pochádzajúci z prelomu 2. a 3. storočia pred n. l. Zaujímavosťou sú objavy
kovových predmetov z priestoru osady
a jej okolia v podobe novovekých mincí
(od 17. stor.), olovených guliek, železnej
delovej gule a iných, ktoré, ako sa zdá,
môžu priamo súvisieť s bitkou v Budmericiach v roku 1705 medzi kurucmi Františka II. Rákociho a cisárskym vojskom.
Aj tento rok mali záujemcovia možnosť oboznámiť sa s prácou a objavmi
archeológov priamo na lokalite počas
prehliadky výskumu. Návštevníci videli
študentov archeológie pri práci v sonde a prezreli si niektoré z najzaujímavejších nájdených artefaktov.
Na lokalite prebieha moderný multidisciplinárny výskum, ktorý by mal
vedcom umožniť lepšie zrekonštruovať
spôsob života v jednej z najvýznamnejších opevnených osád z doby bronzovej
v strednej Európe. Nálezisko si zasluhuje vysoký stupeň ochrany formou vyhlásenia za národnú kultúrnu pamiatku.
V tomto roku výskum realizovalo Malokarpatské múzeum v Pezinku
v spolupráci so SNM – Archeologickým múzeom a Slovenským archeologickým a historickým inštitútom (SAHI).
Projekt podporil z verejných zdrojov
Fond na podporu umenia a BSK.
Lenka Chomá Soročinová,
(Július Vavák), foto autorka
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Rybníky v okolí Budmeríc v novoveku
Vznik rybníkov na červenokamenskom panstve, teda aj v Budmericiach, úzko súvisí s vlastníckymi pomermi jeho majiteľov. V roku 1535 odkúpili panstvo Fuggerovci. S ich príchodom nastala konsolidácia majetkových, ale najmä hospodárskych pomerov na panstve. Neustále striedanie majiteľov v minulosti mu očividne neprospievalo, na čo poukázal i Ján Dubravius v spise O rybnících. Jeho príchod, iniciovaný novými majiteľmi, mal povzniesť hospodársku úroveň panstva predovšetkým stavbou rybníkov v nadväznosti na ich dlhšiu tradíciu v susednej Morave a v Čechách.
Červenokamenské panstvo bolo
zo severozápadu ohraničené hrebeňom Malých Karpát. V nich pramenili viaceré potoky, ktoré ho v určitých
rozstupoch delili do viacerých krajinných pásov. Viaceré z týchto potokov
sa na konci stredoveku, no najmä na
začiatku novoveku, začali využívať na
stavbu rybníkov. Ako najpríhodnejšie
sa v tomto smere ukázali potoky Parná, Podhájsky potok, Gidra, Štefanovský potok a Vištucký potok. Všetky z nich poslúžili na vznik niekoľkých
väčších či menších rybníkov. Asi najprepracovanejšia a najkomplikovanejšia rybničná sústava vznikla na potoku Gidra v bezprostrednej blízkosti
Budmeríc. Bolo tu vybudovaných až
päť rybníkov – tri Schönauské rybníky, Fančalský rybník a Dolný budmerický rybník.
Schönauské rybníky boli pomenované podľa zaniknutej dediny
Schönau v druhej polovici 15. storočia. Pod týmito názvami sa objavujú
v urbári červenokamenského panstva
z roku 1543 – Oberschonawer teűch,
Unnterschonawer, Newschönawer teuch. Už podľa názvov je zrejmé, že
najmladším z trojice rybníkov bol Nový
schönauský rybník. Podľa záznamov
v účtovnej knihe červenokamenského panstva z rokov 1539 – 1542 rybník v tomto čase budovali a dokončili ho v roku 1543. Rok vzniku ďalších dvoch rybníkov nepoznáme, je
však možné, že na panstve existovali už pred rokom 1535, kedy ho odkúpili Fuggerovci.
Existencia rybníkov na červenokamenskom panstve je už pred jeho kúpou uvedená v diele českého humanistu a budúceho olomouckého biskupa Jána Dubravia. Ako blízky priateľ Antona Fuggera bol pozvaný na no-

1735. Ich autorom bol Samuel Mikovíni. Na svojich mapách zobrazoval aj
tie najmenšie podrobnosti. Aj vďaka
tomu sú na tejto mape vidno v okolí Budmeríc dva rybníky – jeden na severozápad v tesnej blízkosti od Budmeríc, druhý na Štefanovskom potoku západne od Štefanovej. Kým druhý sa dá celkom bezpečne identifikovať ako Horný schönauský rybník, stotožnenie prvého s už existujúcim rybníkom je ťažšie – pravdepodobne však
ide o Nový schönauský rybník. V čase
realizácie 1. vojenského mapovania
v rokoch 1782 – 1784 už však neexistoval. Ako jediný relikt po ňom zostal
priehradný násyp, v tom čase dlhý približne 400 až 500 m.
V rovnakom období neexistoval
vonadobudnuté panstvo v Uhorsku za ani Dolný schönauský rybník ležiaObr. č. 2. Predpokladaná poloha rybníkov na potoku Gidra na mape 1. vojenského mapovania (1782účelom
jeho
zveľadenia.
Ján
1784):
1 – Horný schönauský
rybník,
2 – Dolný schönauský rybník,
3 – NovýDubraschönauský rybník, 4 –ci na bezmennom potoku medzi GiFančalský rybník, 5 – Dolný budmerický rybník
vius skutočne podnikol cestu do Uhor- drou a Štefanovským potokom. Oba
ska na hrad Červený Kameň, kde strá- sa nachádzajú v južnej časti chotávil štyri dni. Počas nich radil správcovi ra obce Častá na hranici s budmerichradu, akým spôsobom najlepšie po- kým katastrálnym územím. Určitú výzdvihnúť upadajúce panstvo. Ako naj- povednú hodnotu o veľkosti rybníka
viac zanedbaný zhodnotil práve stav by mohol poskytovať tvar a priebeh
miestnych rybníkov. Potvrdzujú to aj hranice katastra oboch spomínaných
slová v úvode jeho útleho diela Libellus obcí. Dlhý úzky výbežok budmericde piscinis et piscium, kde konštatoval, kého katastra smerom na sever može „... zvolil jsem si hlavně péči o ryb- hol kopírovať pobrežnú líniu Dolnéníky, protože jsem viděl, že při nich je ho schönauského rybníka, ktorý patril
nápravy nejvíce třeba“. Je teda možné do katastra obce. Zohľadniac približpredpokladať, že rybníky na červeno- ne 400 m dlhý priehradný násyp, vidikamenskom panstve existovali už pred teľný ešte na 1. vojenskom mapovarokom 1535.
ní, môžeme odhadovať plochu rybníZápis v urbári z roku 1559 posky- ka na 18 ha. Presné obdobie jeho zátuje len obmedzenú výpovednú hod- niku nie je známe. M. Skladaný však
notu o schönauských rybníkoch. Síce uvádza, že musel zaniknúť niekedy
sa tu nespomínajú pod svojím pôvod- v 2. polovici 16. storočia, nakoľko sa
ným menom, no v súvislosti s obcou v roku 1574 už nespomína.
Budmerice sa uvádzajú tri nemenoMartin Neumann, foto autor
vané rybníky. Po prvýkrát boli rybníPramene: Marián SKLADANÝ:
ky zachytené na mape Bratislavskej
Rybnikárstvo na fuggerovskom panstve ČK
v 16. storočí + 18 zdrojov
stolice v rámci Belových Notícií v roku
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Záhradkárstvo

Kto zodvihne
záhradkársku štafetu?
V našej obci žije viacero občanov s bohatými životnými skúsenosťami z rôznych odborov pracovných činností. K nim patrí aj pán Mikuláš Lipták, ktorý nám poskytol rozhovor.
nárskeho technika a po zlúčení štyroch družstiev s výmerou 4 500 ha
som bol poverený riadiť stredisko špeciálnych plodín. K tomu patrilo 120 ha
ovocných sadov, 40 ha viníc a ďalšie
špeciálne plodiny.
Keďže manželka pochádza z Budmeríc, rozhodli sme sa prisťahovať do
jej rodného kraja a na miestnom JRD
som odpracoval 17 rokov na vinohradníckom úseku.
Aké typy ovocných stromov a na
akom podpníku sú najvhodnejšie
na výsadbu v našej obci vzhľadom
ku kvalite pôdy?
Najvhodnejšími typmi ovocných
stromov na výsadbu sú nízkokmenné
typy stromov na slabo rastúcich podpníkoch. Tvar koruny jednoduchej palmety s maximálnou výškou 2,5 metra.
Optimálne je stenové usporiadanie výsadby v radoch. V Budmericiach odporúčam pestovať prakticky všetky
druhy ovocných stromov.
Boli ste špičkovým odborníkom
v ovocinárstve a sadovníctve. Čím
Vás práca napĺňala?
Moje prvé praktické skúsenosti v ovocinárstve som získal vo Výskumnom ústave rastlinnej výroby
v Piešťanoch v šesťdesiatych rokoch
minulého storočia. Na ovocinárskom
oddelení mojimi spolupracovníkmi
a zároveň učiteľmi boli profesor Fedor Malík ako vedúci oddelenia, Ing.
Ivan Hričovský – v súčasnosti vysoko uznávaný odborník, Pavol Cifranič
i ďalší. V sedemdesiatych rokoch som
viedol odborný výcvik žiakov Strednej
poľnohospodárskej technickej škole odboru záhradníckeho v Malinove.
Následne som vyhovel ponuke z JRD
Kuchyňa k obsadeniu miesta ovoci-
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Ktoré odrody jabloní, hrušiek, sliviek, prípadne viniča by ste nám
odporučili pestovať?
Z odrôd jabloní: Idared, Golden delicius, Topaz, Šampion a ďalšie. Z hrušiek sú najpopulárnejšie Boscova fľaša, Wiliamsova, Konferencia, Clappova. Zo sliviek Bystrická, Čačanská lepotica, Čačanská najbolija.
Na našom družstve vo viniciach
mali najväčšie odrodové zastúpenie Svätovavrinecké, Rizling vlašský
a hlavne Veltlínske zelené. Boli to všetko odrody, ktoré dávali vysoké úrody
hrozna, na základe ktorých sa určovala plocha výsadby. Záleží na vinohradníkovi, ktoré odrody si vyberie na spotrebu alebo komerčné účely.
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Ktoré druhy ovocných stromov
a viniča sa kedysi pestovali či pestujú v našej oblasti?
Staré a krajové odrody sú často odolné proti hubovým chorobám
a živočíšnym škodcom. Majú menšie nároky na stanovište, agrotechniku a môžu sa pestovať v ovocinársky menej významných oblastiach. Zo
starších druhov a odrôd môžeme spomenúť z jabloní napríklad Banánové,
Baumanovo, Bojkovo, Priesvitné letné; z hrušiek Hardyho maslovka, Lucasova, Parížanka; zo sliviek Ananásová česká; z broskýň Amsdenova,
Champion; z čerešní známe Srdcovky,
Chrupky; z viniča Malinger, Kadarka,
Izabela. To je len niekoľko príkladov,
sortiment krajových odrôd bol bohatý.
Ku ktorým z týchto starších odrôd
by sme sa mali vrátiť pre ich odolnosť, chuť, nutričnú hodnotu?
Pri voľbe odrody treba brať do úvahy rodivosť, veľkosť, šťavnatosť, vyfarbenie plodu, dobu zrenia, rezistenciu voči chorobám a škodcom, intenzitu rastu pre plánovaný pestovateľský
tvar, opeľovacie pomery (cudzoopelivá,
samoopelivá) a nároky na prostredie.
Máte záujem pričiniť sa o to, aby
sme v obci znovu rozvinuli organizované záhradkárstvo, ovocinárstvo?
Žiaľ, z vekových a rodinných dôvodov sa dnes nemôžem venovať verejnoprospešným prácam či spolkom
v obci a šíriť viac osvetu v oblasti záhradkárstva. Čas mi vypĺňa práca vo
veľkej záhrade i náročná starostlivosť
o manželku so zdravotnými problémami. Rád však poradím.
Ďakujem za rozhovor.
(dd, foto mb)
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Remeslo

Keď sa sila kováčskych dlaní
snúbi s umením a spevom
Vynikajúci majster kováč, hudobník a spevák v jednej osobe – to je Artúr Pretóry, ktorý v našej obci žije od
roku 1985. Vo svojej odbornej profesii sa celý život venoval kovu a čiernemu kováčskemu remeslu. Dlhé roky
na miestnom jednotnom roľníckom družstve okrem bežných kováčskych prác podkúval aj kone.

Keď postavil rodinný dom s kováčskou dielňou, začal
sa orientovať na umelecké kováčstvo a vyrobil nespočetné
množstvo drobných kovových predmetov – svietnikov, kvetináčov, podkovičiek, stojanov na víno a iných ozdobných
miniatúr. Jeho umelecké vlohy však prezentujú aj mnohé
okrasné ploty, brány, bráničky, zábradlia, balkónové kovania, držiaky na okná pre kvety v Budmericiach, v okolí i v Rakúsku.
Výroba jednotlivých druhov, napríklad brán podľa vlastných vzorov výplne, zaberie aj niekoľko týždňov. Pritom je
nutná dobrá spolupráca s klientom, fortieľ. Pán majster všetko hravo zvláda vďaka svojej vždy veselej, priateľskej a vtipnej mysli. V takejto poctivej a neľahkej kováčine je dôležité
urobiť prácu kvalitne, aby zákazníci boli spokojní. Veď kovové predmety sa nerobia na jeden rok, prežívajú pre ďalšie
generácie. Výsledky jeho zručnosti vidíme v Budmericiach
na oplotení cintorína, zábradlí na námestí, pri centre sociálnych služieb, benzínovej pumpe aj iných miestach.
Popri tomto ťažkom remesle je zároveň dušou a srdcom
hudobník a najmä spevák. Jeho obľúbeným je štýl country
a ľudové piesne. Hrával a občas hráva v kapelách Jano, Samorast, Trampské zvony a s kamarátmi na výletoch. Jeho
hlavné a najdlhšie hudobné pôsobenie je však v Speváckom
zbore Chorus Angelicus. Má cit pre hudbu a rytmus. Čistý,
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jasný tenor a krásne hlasy po ňom i manželke zdedili všetky tri dcéry a postupne aj vnúčatá. Dlhé roky s manželkou
a všetkými dcérami spievali v našom cirkevnom zbore, zúčastnili sa mnohých koncertov doma aj v zahraničí. Najväčší zážitok mali z Vatikánu, keď spievali na audiencii u Svätého Otca Jána Pavla II. Počúvali sme ich v kostole počas svätých omší a sviatkov, na slávení sviatostí svätého prijímania
a birmovania. Zúčastnili sa súťaží cirkevných zborov. Spievali aj pre Budmeričanov pri rôznych podujatiach, ktoré organizovala obec, Matice slovenská. Žiaľ, pred dvoma rokmi jeho
milovaná pani manželka Oľga navždy odišla a v srdci ostala
len spomienka na prežité chvíle a piesne, ktoré spolu spievali pri harmonike s krásne zladenými hlasmi.
V mladosti bol pán Pretóry preveľkým motorkárom. Na
motorkách značky Jawa brázdil cesty, nechýbal na zrazoch
motorkárov, mototuristov. Hoci je už na dôchodku, každú
voľnú chvíľku vypĺňa prácou v dielni, v záhrade a nikdy neodmietne pomoc tomu, kto ju potrebuje.
V Budmericiach ho vídame na spoločenských podujatiach pri vyhni ako reprezentanta kováčskeho remesla či
speváka s gitarou. Často stáva aj pri kotle ako člen Bačovho
tímu pri varení guláša, fazuľovice či kapustnice.
Prajeme pánovi Artúrovi Pretórymu pevné zdravie, aby
mohol svojou hrou, spevom a svojimi výrobkami potešiť ešte
veľa ľudí v dedine a okolí.
(dd, foto mb)

21

Neznáme príbehy

V ohrození života
Prenasledovanie židovských spoluobčanov za Slovenského štátu bolo zákonmi legalizované. Uvádzame doteraz neznámy príbeh židovskej rodiny, ktorá tie kruté časy prežívala priamo v Budmericiach a v blízkom okolí.
Lekár židovského pôvodu MUDr.
Ľudovít Feldmann v roku 1942 dostal príkaz opustiť Žilinu, kde žil s rodinou a kde pracoval. Služobne sa musel presťahovať do Nemeckého Grobu (dnes Veľký Grob v okrese Senec).
Usadil sa tam s manželkou Alžbetou,
šestnásťročnou dcérou Margitou a so
svojimi rodičmi. Miestne obyvateľstvo
dobre prijalo Feldmannovcov, a najmä evanjelický farár Dr. Pavel Teriansky. Vedel, že boli dislokovaní, pretože sú Židia. Naznačil im, aby sa v čase
tiesne neváhali na neho obrátiť. Okrem
toho celú rodinu pokrstil.
MUDr. Feldmann rozvinul za krátky
čas zdravotnú službu v Grobe i v okolitých dedinách. Vo funkcii dedinského lekára sa ho týkali všetky zdravotné
neduhy obyvateľov, medziiným aj pô-

rody a dentistické problémy. Pomáhala
mu dcéra Margita ako asistentka.
V roku 1943, na základe príkazu
vyšších autorít, dislokovali Feldmannovcov do Budmeríc, kde pokračovali
v poskytovaní zdravotných služieb. Rodičov MUDr. Feldmanna nechali gardisti v prenajatom byte, odkiaľ ich neskôr deportovali do Terezína.
Počas ich pobytu v Budmericiach
vypuklo Slovenské národné povstanie
a onedlho nastala okupácia Slovenska
Nemcami. Feldmannovci sa začali schovávať na povalách, v pivniciach i v blízkych lesoch pred prenasledovaním.
Chladné a daždivé noci pod holým nebom ich prinútili obrátiť sa na Dr. Terianskeho s prosbou o pomoc. Bez otáľania za nimi poslal svojho kostolníka, farského sluhu Michala Lantaja so synom

Jankom, ktorí ich za súmraku priviedli na
jeho faru. Feldmannovci vedeli z potuliek
v lesoch, že aj bratia Eugen a Ladislav
Kleinovci z Bytče potrebujú úkryt. Zo
strany Dr. Terianskeho bolo samozrejmé, že aj im otvoril dvere svojho domu.
Koncom februára 1945 prišli do
domu Dr. Terianskeho nemeckí dôstojníci, ktorí mu známili, že na druhý deň
sa do jeho domu presťahuje nemecký vojenský štáb. Kleinovcov previedol
sám k spoľahlivému miestnemu sedliakovi a Feldmannovci odišli do Báhoňa
a Smoleníc, kde sa dočkali oslobodenia.
Správne a zodpovedné konanie jedného človeka s pomocou ďalších statočných ľudí z Grobu, Budmeríc a Smoleníc
zachránilo päť ľudských životov.  (mb)
Zdroj: SNM – Múzeum židovskej
kultúry, zväzok 10388

Spomienky môjho deduška Milana Hegera
Posledný rok 2. svetovej vojny prežíval ako deväťročný chlapec. V pamäti mu zostali prvé slobodné dni, keď
po príchode motorizovanej jednotky Červenej armády pomáhali vojakom umývať raketomety – povestné
kaťuše. U jeho babky boli ubytovaní dvaja dôstojníci a tá sa o nich starala. V porovnaní s Nemcami sa správali oveľa lepšie, boli to “ohromní ľudia”, ako často hovorieval.
Hlboko do pamäti sa mu vryl jeden z
jeho najsilnejších a zároveň aj najťažších
zážitkov. Jedného dňa, krátko po oslobodení Budmeríc, sa spolu s jeho
tetuškou Matildou vybrali z Budmeríc
pešo do Nemšovej. Keďže prechádzali
vtedy ešte frontovú líniu, z Trenčianskej
Teplej ich sprevádzali dvaja partizáni.
Okolie bolo posiate mŕtvolami a bol to
hrozný pohľad. Prechádzali okolo kanálu, kde bol predtým most. Ten vyhodili do vzduchu Nemci, keď ustupovali.
Všade sa nachádzali nášľapné míny,
nebezpečenstvo hrozilo pri každom
kroku. Most nahradili položené pontóny
cez vodný tok, cez ktoré sa dalo prejsť
na druhý breh. Jeho teta sa doma ve-
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novala rôznym ručným prácam z drôtikov, a keď chcela prejsť cez pontón,
zbadala drôtik, ktorý pri ňom vytŕčal.
Pokúsila sa ho vytiahnuť, no žiaľ, to sa
jej stalo osudným. Nastražená mína vybuchla, zabila ju i jedného partizána.
Deduška zasiahol úlomok do krku a ostal nehybne ležať v bezvedomí.
Keď na bojisku odpratávali telá,
mysleli si, že aj deduško je mŕtvy. Naložili
ho na rebrinák s kravami medzi ostatné
mŕtvoly. Prebral sa na hrozný zápach,
prišlo mu nevoľno a to mu zachránilo
život. Všimol si to jeden vojak a hneď
ho odtiaľ vytiahli. Ako spomína, hlava
sa mu kývala na všetky strany a kým
sa spamätal, čo sa vlastne stalo, bol v
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poľnej nemocnici. Tam sa ho ujal jeden
kapitán – ruský chirurg. Vytiahol mu
črepinu a ošetril ho. Na cestách s nemocnicou strávil 14 dní, neskôr sa už
liečil doma. Táto tragická udalosť ho
poznačila na celý život, neodvratne spôsobila zníženú ostrosť zraku ľavého oka.
Ostatné rany sa zahojili okrem smutných
spomienok, ktoré bolieť nikdy neprestali.
Po vojne to bolo ťažké, paradoxne
bol väčší hlad ako počas okupácie,
ale doma napokon všetko zvládli. Rodina držala spolu a ľudia si navzájom
pomáhali. Dedina sa zomkla, každý
pomáhal každému a to najhoršie obdobie predsa len prekonali.
Henrieta Hegerová
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Cirkev

Pre dobro cirkvi
a národa
Postupne v našich obecných novinách uverejňujeme menej známe udalosti či životné príbehy ľudí, ktorí sa v obci
narodili alebo pôsobili. Priblížme si opäť jednu osobnosť, kňaza, o ktorom ani najstaršia generácia veľa nevie.
Koncom 19. storočia pôsobil v budmerickej farnosti kaplán Ján Boll. Narodil sa 6. septembra v roku 1860 v Trnave. Mladý Ján Boll mal ťažký život
ovplyvnený zdravotnými problémami,
chorľavosťou, čo mu sťažovalo štúdiá
a neskôr aj pastorizáciu. Svoju dráhu
duševného pastiera začal v Budmericiach. Práve tu sa dozvedel o donovi
Boscovi, ktorý na svojich cestách po
Francúzsku v roku 1883 vyprosil viacerým chorým zdravie telesné i duševné. Keď videl, čo všetko o ňom
píšu noviny, rozhodol sa, že mu napíše aj on. Prosil ho o príhovor u Panny Márie Pomocnice. Don Bosco i vo
veľkom návale práce, náročných cestách a tisícorakých starostiach si našiel
čas na odpoveď chorému neznámemu
bratovi do cudzej, pre Talianov neznámej krajiny. K listu pripojil malý obrázok
Panny Márie Pomocnice a na jeho druhú stranu po latinsky napísal:
Mária nech ti je Pomocnicou v živote,
podporou v nebezpečenstve,
útechou v hodine smrti a radosťou
v nebesách.
Máriu maj stále na mysli,
Máriu často vzývaj o pomoc.
Pôst a modlitba ti budú osožiť
nadovšetko.
V Turíne 23. júna 1883. Ján Bosco,
kňaz.

List aj s obrázkom prijal s veľkou
radosťou a zachoval si otcovské rady
dona Bosca. Jeho slová si vštepil hl-

boko do srdca. Obrázok, na ktorom
boli napísané tie zlaté rady, uchovával
ako drahocennú pamiatku a relikviu
vo svojom breviári po celý život. Ján
Boll sa uzdravil a pri stálom dobrom
zdraví ešte dlhé roky horlivo pracoval
ako kaplán, administrátor a farár v Trnave, Starej Lehote, Šuriankach, Bojnej, Veľkých Levároch a od roku 1915
ako farár v obci Závod na Záhorí. Mal
zaužívaný denný program – v zime i
v lete vstával o piatej hodine, aby sa
mohol pomodliť svoj breviár a venovať sa povinnostiam, ktoré si vždy
svedomite plnil. Pritom sa neobyčajne skromne stravoval. Všade bol veľmi aktívny a medzi ľuďmi mimoriadne
obľúbený. Zaslúžil sa o veľký rozvoj
náboženských spolkov, dokázal ľudí
prebudiť z ľahostajnosti a nečinnosti.
Druhá polovica jeho služby Bohu
bola veľmi náročná. Po osemnástich
rokoch strávených v ťažkej pastorizácii
v Bojnej zaďakoval v roku 1913 za farárstvo. Jeho bývalý profesor, arcibiskup
a ostrihomský prímas Dr. Ján Černoch
ho chcel poslať do Hamburgu, aby tam
poskytoval duchovnú útechu rakúskouhorským vysťahovalcom prechádzajúcim tadiaľ do Ameriky. Hoci mu bol
sľúbený honorár štyritisíc zlatých ročne
a k tomu cirkevné povýšenie, ponúknuté miesto neprijal. V januári 1915 odišiel
za katechétu do Budína. Vypukla vojna, na bojiská spolu s vojskom odišlo aj
veľa kňazov. Pre nedostatok kňazov prinútili v ostrihomskej arcidiecéze aj Jána
Bolla vrátiť sa k pastorizácii. Poslali ho
do Veľkých Levár k nemeckým habánom a po uvoľnení miesta na fare v blízkom Závode sa stal na žiadosť veriacich
farárom. Na tomto poslednom pôsobisku sa naplnila jeho životná púť a po troj-
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Don Bosco
týždňovej nemoci zomrel na poludnie
24. decembra 1934 ako 75-ročný bohabojný a zaslúžilý kňaz, dekan. Rozlúčiť sa s ním prišlo cez päťtisíc vďačných veriacich.
Vo februári 2011 sa našiel originál
unikátneho listu vlastnoručne napísaný 23. júna 1886 donom Boscom inému dobrodincovi na Slovensku, uložený je v saleziánskom archíve. List súkromného charakteru odzrkadľuje pohľad na dobu a svet, v ktorom autor žil,
i jeho skromnosť. Nikdy sa nepodpisoval s titulom don, ale vždy používal slovo kňaz. Tento list je prvým originálnym
dokladom preukazujúcim, že don Bosco bol počas svojho života v duchovnom kontakte s našou vlasťou.
Preto si pri návšteve kostola či inej
príležitosti s láskou spomeňme nielen
na sv. dona Bosca, ale i na človeka,
ktorý napĺňal jeho odkaz útechy a milosrdenstva v našej obci.
(mb)
Pramene: Don Bosco, marec –
apríl 1935, č. 3 – 4, ročník VI., ThDr.
Zlatko Kubanovič, PhD., SDB

23

Hudobná skupina
Lesný šramot
Pamätáte si na legendárne stavania a potom snímania mája na Podháji? Tu vždy vyhrávala hudobná skupina
piatich muzikantov s názvom Lesný šramot.
Predtým sa však previezli na dvojkolesovej káre v záprahu niekoľkých dobrovoľníkov po dedine. Spoluzakladateľom
skupiny je František Gašparovič, ktorý pár rokov pred svojou päťdesiatkou dostal bielu koncertnú basu a rodine sľúbil,
že na svoje jubileum na nej zahrá. Naučil na nej hrať počúvaním najmä rytmických cigánskych piesní. Skupina vznikla
v roku 1987 v obsadení: František Gašparovič – basa, Štefan
Pajger – ozembuch, Ján Rašlík – harmonika a Marián Strážay – gitara. Keďže „basista“ je zároveň najstarším členom
poľovníckeho združenia, ich hudobný repertoár je rovnako
spätí s poľovníctvom. Hrajú však aj slovenské a moravské
ľudové pesničky. Neskôr sa popri nich vyformovala aj naša
známa skupina Jano. Spomínajú, že kedysi bývalo na dedine veselšie – na jednom konci sa spievalo, na druhom hrala hudba a naopak.
Pozývali ich hrať na oslavy narodenín a na svadby až do

Senca. Dnes majú „medziobecnú kapelu“ a tvoria ju traja hudobníci z Budmeríc – 79-ročný František Gašparovič,
Ján Rašlík, Štefan Pajger, z Dubovej Alojz Valentovič a zo
Šenkvíc Matej Somorovský. Hrávajú v klube dôchodcov, pre
Miestny odbor Matice slovenskej v Budmericiach, pri večeroch pre sponzorov či poľovníkom. Pozývajú ich tiež do Blatného, Šenkvíc, Štefanovej, Pezinka. Často vyhrávajú zadarmo, mimo Budmeríc, iba za úhradu benzínu na dopravu.
Štefan Pajger založil popri Lesnom šramote skupinu Diana, ktorá sa zameriava výlučne na poľovnícke akcie – začiatok, ukončenie, hrávajú lesnice, poľovnícke signály. Členom
je aj jeho syn Štefan, Matej Somorovský zo Šenkvíc a na záskok chodí Jozef Vydra.
Týchto muzikantov teší dobrý pocit zo spoločného hrania
pekných pesničiek, ktorými rozveselia svojich poslucháčov.
(dd)

Aktivita sa nemeria vekom
Žiarivým príkladom činorodého života od mladých rokov až do
seniorského veku pre nás môže
byť naša spoluobčianka Anna Olšová. Vídame ju na doskách, ktoré znamenajú svet – ako ochotníčku v inscenáciách divadelných hier,
v postavách rozprávačiek s nenapodobiteľnou iskrou a s typickým
dedinským dialektom. Deti fascinuje v čarovných kostýmoch starých ježibabiek či ufrflaných susediek. Jej neopakovateľný prednes
zaujal aj televíznych tvorcov.
Za zmienku však stojí aj druhá, obrátená tvár tejto všestrannej ženy – celý život aktívne športovala, súťažila, vedela sa pobiť aj
so svojím neľahkým osobným životom. V posledných rokoch zberá
diplomy a medaily najmä na športových hrách seniorov, kde reprezentuje našu Základnú organizá-
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ciu Jednoty dôchodcov Slovenska
v Budmericiach a tým aj obec. Práve tu sa názorne prejavuje jej neutíchajúci optimizmus a vitalita. Cieľavedomým trénovaním jednotlivých
športových disciplín počas celého
roka pravidelne dosahuje popredné umiestnenia v pretekoch a súťažiach.
Svedčí o tom 32 diplomov
a 14 medailí počas športovej kariéry, seniorské ocenenie Najlepší športovec roku 2016 Bratislavského samosprávneho kraja i zlatá medaila Najlepšej športovkyne Krajských športových hier a TS
2016. V tomto roku za dosiahnuté
výsledky v streľbe zo vzduchovky
a v hode granátom získala 8 medailí a diplomov. Pre ňu jednoznačne platí príslovie V zdravom tele,
zdravý duch.
(dd, foto mb, bsk)
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Upršané Budmerice v pohybe
Organizátori tohto podujatia už tradične vsadili na beh a turistiku s cieľom poznávania lokalít prírodnej rezervácie Lindava.
Trasa viedla cez Lindavský háj s občerstvovacími a náučnými stanovišťami s informáciami o našom chotári, faune a flóre Lindavy, rybolove a živočíšstve v povodí Gidry.
12. novembra 2016 bolo počasie, ako sa hovorí, „pod psa“.
Celú noc pršalo, počas dňa tomu nebolo inak. Mrholenie
so snehovými vločkami však neodradilo milovníkov prírody od zámeru úspešne prejsť celú trasu v mokrom jesennom lesoparku. Oboznámili sa s krmelcami pre poľnú zver,
posedmi, novými cestičkami v našom háji. V cieli ich čakal teplý čaj, vynikajúca cigánska od miestnych poľovníkov.
Pripravené náučné dokumenty presunuli spod prístreškov
do kaštieľa, kde pani učiteľka Oľga Baxová, pán učiteľ Milan Drgoň a za poľovnícke združenie Topoľ Petra Haviarová priblížili deťom prostredníctvom exponátov a obrázkov prírodu nášho chotára. Následné otázky vtipných kvízov správne zodpovedali tí, ktorí si prečítali vopred pripravené materiály.
Súbežne sa bežci pripravovali na štart desaťkilometrového behu. S najlepším časom sa na 1. mieste umiestnil v kategórii muži do roku 1975 Andrej Polák a v kategórii muži od
roku 1976 Matúš Kostický.

Veľké poďakovanie za organizačnú pomoc na tejto chvályhodnej akcii si zaslúžia členovia pedagogického zboru Základnej školy s Materskou školou Budmerice, pracovníčky
Obecného úradu Budmerice, členovia OZ Budmeričania deťom i PZ Topoľ.
(dd)

Spolu cvičia, učia sa karate a tešia sa z výsledkov

Tento rok si karatisti z nášho klubu Karate tím NALÍ Budmerice boli opäť niekoľkokrát zmerať sily na súťažiach s cvičencami z iných klubov. Medzi reprezentantov klubu a obce
Budmerice v roku 2016 patria: Sonka Študencová, Jurko
Strna, Lukáš Pavčo, Adam Uhrovič, David Pury A Martin Bekovský. Takmer na každej súťaži boli niekoľkí z nich
úspešní a umiestnili sa medzi najlepšou trojkou. Najúspešnejšou reprezentantkou klubu je Sonka Študencová.
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Zo zmeny farby opasku má každý karatista veľkú radosť.
Väčšina našich karatistov si v júni, po úspešne zvládnutých
skúškach, zvýšila technické stupne a menila opasky.
V auguste sa takmer všetci členovia klubu stretli na Liptove v Žiarskej doline, kam veľmi radi chodíme. Spoločne sme
absolvovali už piate letné karate sústredenie v lone prekrásnej liptovskej prírody.
Nedá mi nespomenúť niečo, na čo sme veľmi hrdí a o čom
sme na stránkach Budmerických
zvestí v súvislosti s naším klubom
ešte nepísali. Náš karate klub ponúkol možnosť cvičiť dvom výnimočným a vzácnym ľuďom, dvom
chlapcom, a to Rudkovi Ochabovi a Peťkovi Kučerovi. Rudko
a Peťko sú veľmi radi, že majú možnosť pravidelne cvičiť medzi deťmi a zároveň sa učia s nimi karate. My všetci sa od
nich učíme oveľa viac.
Ďakujeme Obecnému úradu Budmerice za finančnú pomoc pri realizácii aktivít klubu a ZŠ s MŠ Budmerice za možnosť využívať telocvičňu školy na tréningy, skúšky a súťaže.
(gs)
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Hasičstvo

Sviatky bez požiarov
Určite také si želá každý z nás. Preto pamätajme na
opatrnosť pri žiarivej idylke sviečok, používaní vianočných prskaviek a inej zábavnej pyrotechniky. Pri odchode z domu vždy vypnime všetky elektrické rozvody na vianočnom stromčeku a na svetelných dekoráciách. Aj klasické sviečky spôsobujú vysoké percento požiarov v domácnostiach. Horiace sviečky či iný otvorený oheň nenechávajme ani na chvíľu bez dozoru. Žiadna
po domácky vyrobená svetlica alebo delobuch nepat-

rí do rúk dospelým a najmä deťom. Pri odpaľovaní svetlíc alebo prskaviek vzniká otvorený oheň, ktorý sa veľmi často stáva iniciátorom vzniku požiaru a mnohokrát
aj ťažkých zranení.
Prajeme Vám, aby tohtoročné sviatočné dni priniesli pohodu a oddych do Vašich príbytkov a aby ste sa vyhli
požiarom. Zároveň Vám hasiči prajú príjemné vianočné
sviatky a krásneho Silvestra.
pplk. Ing. J. Bartošová, OR HaZZ v Pezinku

Najväčší
Čo robiť
vianočný v prípade požiaru?
stromček
Už celých deväť rokov, každé Vianoce svieti na ulici Jána Rášu stromček, ktorý je zo všetkých budmerických súkromných vianočných stromčekov beznádejne najväčší. Meria približne desať metrov a nachádza sa na
ňom až 1800 LED diódových žiaroviek. Tento stromček rastie v predzáhradke bratov Milana a Daniela Kulifajovcov, ktorí sa o neho každoročne
starajú, a tak prostredníctvom stromčeka spríjemňujú okoloidúcim vianočné sviatky.
Mgr. Marcel Olša
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Všetko závisí od okolností. Ak
požiar vypukol v byte a nie je možné ho uhasiť, treba odtiaľ rýchlo ujsť,
no nie bezhlavo. Pri opúšťaní bytu
urobte ohňu prekážky. Pozatvárajte
za sebou pri odchode dvere, vchodové tiež, ale nechajte v nich kľúč.
1. Ak je to možné, uhaste požiar vlastnými silami. Ak to nie
je vo vašich silách, telefonicky volajte HASIČOV na tiesňovú linku 150 alebo 112! (158
– POLÍCIA, 155 – ZDRAVOTNÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA).
2. Opustite priestor a budovu
ohrozenú požiarom a dymom
po únikových cestách. Nevstupujte do zadymených priestorov, na zadymené schodisko.
Ostaňte v priestore, ktorý je nezadymený.
3. Keď sa vám nepodarí evakuovať, uzavrite sa v miestnosti čo
najďalej od ohniska požiaru.
4. Zachovajte kľud. Skúste sa opatrne dotknúť kľučky na dverách

O živote v Budmericiach

miestnosti, v ktorej predpokladáte požiar. Pokiaľ je horúca,
dvere neotvárajte. Pred prienikom dymu ich utesnite najlepšie namočeným uterákom, závesom a pod. Ak sa dá, oblepte
ich lepiacou páskou.
5. Upozornite na seba – najlepšie
volaním či mávaním z okna, ale
aj vyvesením plachty alebo časti odevu z okna. Upozorníte tak
na seba hasičov i v prípade, že
stratíte hlas alebo vedomie.
6. Pri pohybe v zadymenej miestnosti sa držte pri zemi, pretože
dym stúpa hore.
7. Dýchajte cez improvizované rúško, napr. cez namočenú
vreckovku.
8. V prípade silného zadymenia si
ľahnite na zem a kryte si ústa
rúškom, pričom sa snažte kľudne dýchať. Nadýchanie splodín
horenia je životu nebezpečné.
Po troch až štyroch vdychoch
človek upadá do bezvedomia.
9. V žiadnom prípade sa neschovávajte pod skriňu alebo pod
posteľ.
10. Hasiči vždy dorazia k požiaru za
par minút, takže nezúfajte, pomoc príde čo najskôr.
plk. Ing. Emil Moťovský,
riaditeľ OR HaZZ v Pezinku
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Zanechal športový
odkaz

Odišiel náhle a nečakane. Človek s otvoreným srdcom pre každého, kto pomoc potreboval. Pán Milan Heger, bývalý predseda
miestneho národného
výboru (ďalej len MNV)
a starosta obce Budmerice. V týchto verejných funkciách prežil
takmer celý svoj aktívny život aj časť dôchodkového veku – neuveriteľných
40 rokov v prospech Budmeričanov.
Od detstva mu učaroval svet techniky, stavbárčiny.
Z finančných dôvodov rodiny sa nedostal na stavebnú priemyslovku, a tak ako náhradu si zvolil spoznávanie vojenskej techniky. Po absolvovaní Vojenskej školy Jána Žižku v Bratislave a vojenského učilišťa nastúpil
v hodnosti poručíka v roku 1956 do vojenského útvaru
v Čechách. O dva roky využil príležitosť znižovania počtu profesionálnych vojakov a požiadal o preradenie do
zálohy. Vrátil sa do Budmeríc a už počas zamestnania
v Pezinských tehelniach sa angažoval vo verejnom živote v obci, najmä u požiarnikov a športovcov.
V štátnej a verejnej správe začínal v roku 1962 ako
tajomník MNV, o tri roky neskôr pôsobil už ako predseda MNV nepretržite do roku 1989. Súbežne s tým bol
viac rokov poslancom Okresného národného výboru
Bratislava – vidiek a členom Rady ONV, členom a funkcionárom viacerých spoločenských organizácií. Zásluhou jeho pracovitosti a záľuby v tvorivých technických
činnostiach sa obec rozvíjala v budovaní infraštruktúry,
vyrástli mnohé obecné stavby, vybudovalo sa verejné
osvetlenie a plynofikácia obce. Pritom ochotne pomáhal
stavebníkom pri stavbách a rekonštrukciách rodinných
domov bez nároku na odmenu. Veľa stavieb má rukopis
podľa jeho architektonických plánov a projektov.
Verejné funkcie mu zaberali množstvo voľného času
na úkor rodiny. Mohol ich robiť v prospech iných vďaka porozumeniu manželky Tinky, dvoch synov a dcéry.
V poslednom období sa viac venoval rodinným príslušníkom, najmä vnúčatám, prácam okolo domu a v záhrade.
Na poslednej rozlúčke mu prišli vzdať úctu stovky občanov, známych, priateľov z Budmeríc aj širokého okolia. Obecné zastupiteľstvo ocenilo jeho zásluhy
udelením Ceny obce Budmerice In memoriam.
Česť jeho pamiatke!
(mb, hh)

V rozpätí iba niekoľkých májových dní
sme sa na budmerickom cintoríne rozlúčili s dvomi aktívnymi občanmi našej obce. Jedným z tejto dvojice bol
pán Ján Žiačik. Poznali sme ho ako všestranne obetavého človeka pri rôznych spoločenských podujatiach.
Nikdy neodmietol manuálnu pomoc tam, kde sa pripravovalo niečo zaujímavé pre iných ľudí.
Popri zodpovednej práci vodiča venoval svoj voľný čas najmä mladým športovcom, futbalistom. Od
roku 1983 až do posledných chvíľ svojho láskou k ľuďom naplneného života sa snažil mládeži odovzdať
čo najviac vlastných skúseností počas stoviek tréningových hodín na futbalovom ihrisku. Tam sa cítil ako
doma, a preto ho aj organizovaním brigád pravidelne
zveľaďoval. Okrem rodiny mu bolo ihrisko druhým domovom. Svojou skromnosťou a pracovitosťou si vytvoril u funkcionárov a hráčov futbalového klubu rešpekt
a uznanie. Svojím optimizmom so zápalom športovca
a jemu vlastnou šikovnosťou zvládal ťažké situácie, ktoré sa občas v kolektíve vyskytli. Nežil len pre seba, žil
pre tých, ktorí ho obklopovali, žil pre ciele, ktorých veľkosť môžeme chápať iba s veľkým časovým nadhľadom. Jeho životná púť, naplnená statočnou a poctivou
prácou, sa zavŕšila vo veku 68 rokov.
S istotou môžeme povedať, že dedičstvo športového odkazu mládeži, ktoré pán Ján Žiačik zanechal
v našej obci, bude užívať k svojej spokojnosti ešte veľa
generácií. Osud nevracia, čo raz vzal, nám zostávajú
spomienky a nehynúca vďaka za všetko, čo pre rodinu,
obec a spoločnosť vykonal. 
(mb)
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Spoločenská
kronika

Poďakovanie za život
venovaný Budmericiam

Opustili nás
Ján Žiačik – 68-ročný
Milan Heger, st. – 79-ročný
Pavel Ivičic – 83-ročný
Dušan Vlník – 64-ročný
Jozefa Šebová – 94-ročná
Magdaléna Uhlárová – 88-ročná
Jozef Somorovský – 71-ročný
Karol Pastucha – 90-ročný
Lenka Sobolová – 41-ročná
Jozef Lošonský – 65-ročný
Karol Chynoradský – 91-ročný
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POZVÁNKA
V sobotu 31. decembra sa bude
konať v Kultúrnom dome
v Budmericiach tradičný

BATÔŽKOVÝ
SILVESTER.
Oslavy rozlúčky so starým
rokom začnú pre deti už
o 16.00 hod. s pokračovaním
pre zábavychtivých až
do novoročného rána.

Víchrica ani u nás nešetrila
staré stromy
Pranostika zo starého Valašského kalendára určená pre 3. december hovorí: „O svätom Františku
Xaveru, ľadový vietor fičí od severu.“ V tomto roku
sa potvrdila jej pravdivosť. Následkom nepriaznivého počasia sa vyvrátil veľký strom v areáli kaštieľa
(nie prvý prípad). Je šťastím, že nebol ohrozený ľudský život, no búrlivý víchor vyvrátil aj mohutný topoľ,
ktorý spadol rovno na cestu vedúcu ku kaštieľu.
Niektoré polámané konáre visia ešte aj teraz z korún stromov ako Damoklove meče. Upozorňujeme, že je nebezpečné pohybovať sa v blízkosti
stromov (najmä topoľov) na aleji!
(ak)

Rezervácia stolov vopred nie je
možná. Srdečne Vás všetkých
pozývame!

Spoločenská kronika
Narodili sa
Lea Fiľová
Alica Spálová
Alexander Botló
Zdenko Krč
Petra Horváthová
Mia Matúšková
Michaela Minaričová
Andrea Balážová

Simona Boďová
Karolína Školníková
Daniela Chobotová
Matthias Roy McCauley
Michal Kain
Sofia Augustiničová
Tamara Polakovičová
Lesana Slováková

Vivien Vnoučková
Peter Glod
Dávid Karahuta
Pavol Noga
Lukáš Šalat

Milovníci prírody,
turisti! V sobotu
31. 12. 2016 si užite
tradičný spoločný
výstup na Keltek.
Zraz o 9.00 hod
pred Základnou
školou v Doľanoch.
Foto DN

Pre bezpečné zimné cesty
Každoročne v zimnom období spôsobujú komplikácie pri udržiavaní miestnych komunikácií
a chodníkov autá stojace na okraji ciest. Obecný
úrad žiada vodičov, aby v tomto období parkovali
svoje motorové vozidlá vo dvoroch či prístupových
vjazdoch do domov, a tak umožnili bezproblémovú
prevádzku mechanizmov zapojených do odstraňovania snehu a poľadovice. Je vo vlastnom záujme
každého vodiča, aby sa predišlo poškodeniu áut
a zraneniam chodcov. Ďakujeme za porozumenie.

Vianočný
koncert
Spevácky zbor
Chorus Angelicus Vás srdečne
pozýva na vianočný koncert
dňa 26. decembra
(sviatok sv. Štefana) o 15.00 hod.
v Kostole povýšenia
Sv. kríža v Budmericiach.
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