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Vážení spoluobčania,
teší ma, že sa k vám môžem opäť prihovoriť. Preklenuli sme zimné obdobie, ktoré však až dňom sv. Mateja
(24. február) ukázalo svoju silu. Potvrdila to i známa pranostika, že „Matej ľady láme, ak ich nenájde, tak ich urobí“, alebo „Svätý Matej zimu tratí, keď netratí, obohatí“.
Už v minulosti gazdovia sledovali počasie, sv. Matej bol
uctievaný ako patrón dobrej úrody ovocia. Potriasali stromy v záhradách a pobádali ich, aby sa zobudili zo zimného
spánku. Od Mateja sa zintenzívnili prípravy na jarné práce.
Pribúdajúce denné svetlo a prví jarní poslovia nám už signalizujú, že je tu – jar.
S príchodom jari sa v minulosti rodiny zaoberali nielen
poľnými prácami, ale tiež potrebou dať po zime do poriadku domácnosť a nachystať ju na sviatky Veľkej noci. Vo
viacerých regiónoch si ľudia natierali chalupy, vymazávali
hlinené podlahy, umývali okná na domoch, čistili postele...
Pridŕžali sa tiež prísneho štyridsaťdňového pôstu, kedy sa
vyhýbali jedeniu mäsa, dokonca nejedli ani mlieko a syr.
V období pôstu sa má uskutočniť v živote kresťana
predovšetkým naša vnútorná premena. Je to príprava na
oslávenie najväčšieho sviatku kresťanstva – Veľkej noci.
Tak, ako sa v minulosti ľudia starali o svoje hospodárstvo, aby ho po dlhej a väčšinou krutej zime prebudili k novej
sile a obnovili, tak aj my dnes majme snahu obnoviť sa, ale
nielen po materiálnej stránke, ale najmä osobnostnej a duchovnej. Preukážme lásku i pomoc blížnym, susedom či pocestným, buďme príkladom pre svoje deti, aby i ony mali ten

správny vzor, tú silnú oporu v správnych názoroch, ktoré ich
budú ďalej formovať až do dospelosti. Aby z nich vyrástli
čestní ľudia a generácia, ktorá sa nebojí povedať svoj názor,
stáť si za pravdou a v núdzi podať pomocnú ruku.
V roku 2018 chce obec Budmerice i naďalej zveľaďovať prostredie, v ktorom žijeme. Plánujeme pokračovať
v rozpracovanom projekte vybudovania centrálnej zóny
obce, konkrétne vysadení zelene, umiestnení mobiliáru
a i. Rovnako plánujeme výkup pozemkov a budovanie kanalizácie, riešenie verejného osvetlenia, budovanie hokejbalového ihriska, realizovanie prístavby materskej školy za
podpory eurofondov.
Nedá mi nespomenúť a poďakovať poslancom obecného zastupiteľstva, redakčnej rade nášho občasníka i zamestnancom obecného úradu za spoluprácu počas celého uplynulého roka. Tiež organizáciám pôsobiacim v našej
obci ako Základnej organizácii Jednoty dôchodcov Slovenska v Budmericiach, Miestnemu odboru Matice slovenskej, Dobrovoľnému hasičskému zboru Budmerice, Spolku
vinárov a fajnkoštérov Budmerice, oz Aktív, oz Kasiopea,
oz Budmeričania deťom a podnikateľom, ktorí úzko spolupracujú s obcou. Tiež chcem poďakovať pani riaditeľke
ZŠ s MŠ Budmerice PaedDr. Márii Kubovičovej a celému
kolektívu pedagogických i nepedagogických pracovníkov.
Na záver mi dovoľte popriať vám, milí spoluobčania,
svieži štart do jarného obdobia, aby naše záhrady i medziľudské vzťahy prinášali len tú najlepšiu úrodu.
Jozef Savkuliak, starosta obce

K novej jari veľa sily,
by ste zdraví dlho žili.
Starosta a redakcia Budmerických zvestí

ObecnéZo
zastupiteľstvo
života obce

Intenzitu rozvoja obce aj
v roku 2018 limitujú financie
17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Budmericiach dňa 24. augusta 2017
V programe rokovania obecného zastupiteľstva boli
dva dôležité body rokovania týkajúce sa ďalšieho zveľadenia obecného majetku. V prvom poslanci schválili žiadosť o poskytnutie dotácie na realizáciu projektu s názvom Obnova hasičskej zbrojnice Budmerice k výmene okien, podláh, k oprave strechy a interiéru budovy.
Z predpokladaných výdavkov 36 000 € sa bude obec
podieľať spolufinancovaním v sume 2 000 €.
Pre zvýšenie počtu žiakov Základnej školy s materskou školou Budmerice bolo nutné rozšíriť počet tried
formou prestavby budovy materskej školy pri základnej
škole. Odstránil sa havarijný stav podláh, dverí, rozvodov
elektrickej energie, vodovodu a splaškovej kanalizácie.
K úhrade navýšených výdavkov sa použijú finančné prostriedky rezervného fondu presunom kapitálových výdavkov do bežných v sume 110 000 €.
Poslanci odsúhlasili odpredaj pozemku vo výmere
177,13 m2 Jane Zelenákovej a Mgr. Jozefovi Zelenákovi.
Kupujúci pozemok dlhodobo užívajú.
Starosta informoval prítomných o ďalších aktivitách
v obci a zodpovedal otázky diskutujúcich:
 Pripravuje sa rekonštrukcia dažďovej kanalizácie z dôvodu zvýšenia ochrany pred povodňami a uloženie
splaškovej kanalizácie smerom od Bariny po ul. J. Holčeka na pozemkoch rodiny Šumských a Pavla Palatického. Uvedený úsek bude tvoriť hlavnú vetvu napájania kanalizácie na zbernú trasu k čistiarni odpadových
vôd. Pre lepšiu orientáciu sa dočkáme konečného
pomenovania ulíc, verejných priestranstiev a určenia
orientačných čísel k stavbám v obci.
 V porovnaní s okolitými školami máme nízke poplatky
v škole a školskom zariadení. Náklady na pobyt dieťaťa v materskej škole a čiastočná úhrada nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí nepostačujú
z dôvodu navýšenia počtu detí v triedach. Pre bezpečnosť a komfort detí škola neplánuje spájať triedy. Je
potrebné vytvoriť ďalšiu triedu, s čím súvisí aj navý-









šenie o jedného pedagóga. Škola pripravuje návrh na
zvýšenie poplatkov, v ktorom zohľadní deti zo sociálne
slabých rodín. Poplatok sa zvýši aj v zariadení školského stravovania.
O zlom zdravotnom stave drevín – topoľov, rastúcich
pri vodnom toku Gidra smerom od čistiarne odpadových vôd do obce, bolo informované Povodie Váhu.
Rozširovanie kanalizácie je závislé od získania finančných prostriedkov z fondov. Voči osadeniu lavičiek
a smetných nádob popri chodníkoch môžu mať niektorí obyvatelia výhrady.
Náklady spojené s vývozom komunálneho odpadu
v zmluvnom vzťahu so spoločnosťou HERMES sú
nižšie ako u veľkých spoločností. Obec má zriadené
skládky odpadu, bioodpadu a stavebného odpadu na
Bielom vŕšku, bioodpadu (okrem haluzoviny) aj v hnojovej jame smerom na Vištuk. Nedisciplinovaní sú však
tí obyvatelia, ktorí vysýpajú stavebný odpad do bioodpadu, čím sa zbytočne zvyšujú náklady obce na jeho
vytriedenie.
Od Ministerstva vnútra SR sme do majetku obce bezodplatne získali osobné motorové vozidlo striebornej
farby značky AUDI A6.

18. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Budmericiach 14. decembra 2017
Poslanci prerokovali a schválili zmeny v rozpočte
obce za rok 2017 – presun finančných prostriedkov medzi jednotlivými položkami v rámci rozpočtu obce, okrem
iného aj na navýšenie rozpočtu na originálne kompetencie
v roku 2017 o 11 300 € pre ZŠ s MŠ Budmerice. Dôvodom
navýšenia finančných prostriedkov je rekonštrukcia v bu-
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dove ZŠ 1. stupňa a nárast mzdových prostriedkov na
špeciálneho pedagóga – asistenta učiteľa.
Zmeny v rozpočte obce v roku 2017 je potrebné urobiť
aj z dôvodu vybudovania centrálnej zóny v obci z poskytnutej dotácie z Bratislavského samosprávneho kraj so
spolufinancovaním obce na projekte vo výške 11 500 €.
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Náklady si vyžiadala údržba Grelovej domu a okolia s
plánovaným otvorením Gazdovského dvora v roku 2018,
projekt Obnova budovy obecného úradu s dotáciou z Envirofondu so spolufinancovaním obce vo výške 55 000 €
a tiež zateplenie bytového domu 6 b. j. z prostriedkov
z fondu opráv. Plánované je zatepľovanie ďalších bytoviek
vo vlastníctve obce.
Dôležitým bodom programu bol návrh rozpočtu
obce vrátane programov a podprogramov na rok
2018 a viacročný rozpočet obce vrátane programov
a podprogramov na roky 2019 – 2020.
Poslanci schválili celkovú výšku príjmov 2 565 850 €,
výdavky spolu 2 563 940 €. V roku 2018 nie sú naplánované väčšie investičné zámery. V prípade potreby bude použitie finančných prostriedkov riešené zmenou v rozpočte
obce. Originálne kompetencie pre ZŠ s MŠ Budmerice vo
výške 298 090 €. Dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka v centre voľného času (CVČ) na území obce vo výške
14 000 €, na žiaka v CVČ na území obce v sume 110 € sú
stanovené vo Všeobecne záväznom nariadení č. 1/2017
Obce Budmerice o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy z rozpočtu obce na dieťa materskej školy, na
dieťa školského klubu detí, na dieťa školského stravovacieho zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti
Obce Budmerice a na dieťa súkromného centra voľného času v územnej pôsobnosti Obce Budmerice.
Finančná dotácia na činnosť organizácií a centier voľného času je v úhrne 18 900 €. Zostáva možnosť čerpania
dotácie v mimoriadnom prípade v zmysle VZN č. 1/2015
o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce
Budmerice.
Prijaté Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017
Obce Budmerice o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovaní služieb na trhových miestach na území
Obce Budmerice zachováva doterajšie predajné miesto.
V prijatom Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému
nariadeniu č. 3/2014 Obce Budmerice o poskytovaní
sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby sa mení spôsob a výška úhrady za poskytované sociálne služby – výška úhrady za pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby na základe stupňa
odkázanosti, v Centre sociálnych služieb v Budmericiach
v časti Zariadenie opatrovateľskej služby a v časti Zariadenie pre seniorov.
V Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2015 Obce Budmerice o poskytovaní jednorazovej finančnej pomoci sa vekové ohraničenie oproti
pôvodnému 95 rokov a viac mení na 90 rokov a viac.
Dodatkom č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2015 Obce Budmerice o miestnom poplatku
za komunálne a drobné stavebné odpady sa znižuje
poplatok za drobný stavebný odpad z 15 € na 5 €/t. Obec
stavebný odpad recykluje.
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Obecné zastupiteľstvo schválilo prevod majetku
obce na pozemkoch s výmerou 71 m2 pre Aurela Gregoríka k zabezpečeniu prístupu k nehnuteľnosti vo vlastníctve
kupujúceho. Taktiež odkúpenie pozemku o celkovej výmere 242 m² od terajšieho vlastníka Jána Brňáka s manželkou za kúpnu cenu vo výške 3 €/m2. Na dobu neurčitú obec prenajíma časť nebytového priestoru o výmere
22,55 m2 v budove so súpisným číslom 534 s mesačným
nájomným 120 € vrátane služieb súvisiacich s nájmom
a pozemky pod stavbou stánku na predaj tlače.
V prospech Obce Budmerice bezodplatne a na dobu
neurčitú Obecné zastupiteľstvo zriadilo vecné bremeno spočívajúce v uložení, prevádzke a správe dažďovej
a splaškovej kanalizácie na pozemkoch Pavla Palatického
podľa geometrického plánu na odčlenenie časti pozemkov, na ktorých je vedená trasa kanalizácie.
V závere zasadnutia starosta informoval prítomných
o ďalších aktivitách v obci s využitím premietania dokumentov na informačnej tabuli:
 Nastáva zmena v organizačnej štruktúre úradu z dôvodu nedostatku uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom projektov zameraných na podporu zamestnanosti. Obec prijala zamestnanca na úsek odpadového
hospodárstva a údržbára obecných budov a objektov.
V roku 2018 plánuje prijať zamestnancov do Centra
sociálnych služieb Budmerice a na terénnu opatrovateľskú službu.
 V súčasnosti je nedostatočná kapacita čistiarne odpadových vôd na čistenie dovážaných splaškových vôd
fekálnymi vozidlami. V prípade vyhlásenia výzvy na
poskytnutie podpory formou dotácie z fondov sa obec
bude uchádzať o finančné prostriedky na jej rozšírenie. Obec plánuje prijať zamestnanca aj na tento úsek.
Ani poplatok za stočné nie je postačujúci na pokrytie
nákladov na prevádzku, uvažuje sa o zvýšení sadzby.
 Oslovením vlastníkov pozemkov pod miestnou komunikáciou na Revolučnej ulici pokračujeme vo výkupe
pozemkov pod plánovanou trasou kanalizácie.
 Obec požiadala Ministerstvo kultúry SR o prevod
pozemkov pod miestnymi komunikáciami s názvom
Kaštieľska cesta a Lindavská s priľahlými pozemkami
s následným zápisom do majetku obce.
 Z dotácie Bratislavského samosprávneho kraja po
trase náučného chodníka sú umiestnené prístrešky
s informačnými tabuľami v chránenej oblasti Lindava
v pokračovaní cez Alúvium Gidra, Chránené vtáčie
územie Malé Karpaty.
 Je vybudovaná spevnená plocha pred I. stupňom Základnej školy na parkovanie osobných motorových vozidiel pedagogických zamestnancov.
 Využijeme Plánovanú výzvu na predkladanie žiadostí
o dotácie v oblasti rozvoja odpadového hospodárstva
na vybudovanie zberných dvorov a zhodnocovanie
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biologicky rozložiteľného odpadu. Z finančných prostriedkov (140 000 € a 360 000 € bez DPH na nákup
mechanizmov) máme zámer vybudovať zberný dvor na
Bielom vŕšku – spevnenú plochu, oplotenie, nákup mechanizmov, postavenie prístreškov na ich parkovanie
a nákup unimobunky. Vytvorilo by sa ďalšie pracovné
miesto. Predpokladané náklady na vypracovanie projektu 1 000 €, na verejné obstarávanie 3 000 €. Zberný
dvor by slúžil na uloženie spoplatneného odpadu aj pre
okolité obce Vištuk, Jablonec, Báhoň. Stavebný aj biologicky rozložiteľný odpad bude recyklovaný.
 Pri schválení finančných prostriedkov na projekt rozšírenia kapacity materskej školy vo výške 293 000 €
pri čerpaní dotácie z BSK bude priebeh verejného
obstarávania dodávateľským spôsobom kontrolovaný
poskytovateľom dotácie.

 Kúpime nový chladiaci box a dvere do Domu smútku.
 Vykoná sa oprava havarijného stavu kúpeľní v nájomných bytoch.
 Od spoločnosti DEKONTA Slovensko, spol. s r. o. obec
odkúpi kameň na podklad miestnych komunikácií
a hokejbalového ihriska.
 Prítomní poslanci a občania sa oboznámili s konkrétnym plánom postupnej rekonštrukcie námestia a verejnej zelene, s uskutočnenou asanáciou časti budovy
kultúrneho domu (vjazd do reštaurácie a posilňovne)
i presťahovaním obecného úradu do zrekonštruovaných priestorov kultúrneho domu.
Podrobné texty zápisníc a uznesení nájdete na webovej stránke obce: www.budmerice.sk
(mb)

Ciele modernizácie
sa naplnili
Nebola to ľahká úloha v rozpätí niekoľkých mesiacov
minulého roka rozsiahlymi remeselnými prácami rekonštruovať priestory troch obecných zariadení bez vážnejšieho prerušenia ich činností. Prestavba sa týkala stavebných i búracích prác, maliarskych prác, elektroinštalácií,
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lokálnej počítačovej siete, inštalácie kamerového systému, alarmu, klimatizácie, výmeny okien, dverí, podláh,
montáže nábytku, osadenia kazetových stropov a napokon náročného sťahovania. 
(ph)
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Novovybudovaný Náučný
chodník Budmerice
Cieľom projektu realizovaného v roku 2017 s názvom Náučný chodník Budmerice bolo vytvoriť vhodné podmienky pre rozvoj pešej a cyklistickej turistiky v katastrálnom
území obce Budmerice, ako aj vzdelávať deti a mládež prostredníctvom praktických informácií nachádzajúcich sa na
informačných tabuliach. Tie sa týkajú Prírodnej rezervácie
Lindava – fauny a flóry, Alúvia Gidry a Chráneného vtáčieho
územia Malé Karpaty. Podarilo sa nám osadiť celkom päť
informačných tabúľ v prislúchajúcich oblastiach. Pri každej

osadenej informačnej tabuli boli vytvorené podmienky pre
oddych, a to prostredníctvom vybudovania prístrešku s lavičkami. Každá z informačných tabúľ disponuje bohatým
fotodokumentačným materiálom s odbornými popismi.
Obec Budmerice ďakuje Bratislavskému samosprávnemu kraju za finančnú podporu tohto projektu sumou
5 000 EUR, ktorý návštevníkom priblíži a sprostredkuje
informácie o prírodných krásach vyskytujúcich sa v katastrálnom území Budmerice a v blízkom okolí. 
(ph)

Stred obce opeknieva
Vďaka poskytnutej dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy v roku 2017 obec Budmerice realizovala
projekt Vybudovanie centrálnej zóny v obci Budmerice.

Predkladaný projekt bol prvou etapou celého projektového zámeru. Obec má záujem v budovaní centrálnej
zóny pokračovať aj v roku 2018, a to druhou etapou vybudovania centrálnej zóny. O finančné prostriedky sa obec
uchádzala z grantovej výzvy, ale má tiež vyčlenené vlastné prostriedky. Cieľom predkladaného projektu bola revitalizácia verejného priestranstva v centre obce Budmerice. Vybudovaná centrálna zóna má slúžiť širokej verejnosti ako miesto uskutočňovania kultúrno-spoločenských
podujatí rozličného charakteru. Cieľom bolo tiež vytvoriť
zázemie pre stretávanie sa verejnosti, ale tiež podmienky pre prezentáciu lokálnych výrobcov tradičných produktov. Obci takéto miesto chýba, aj preto sa rozhodla
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vybudovať centrálnu zónu. Toto miesto vnímame aj ako
vhodné premostenie medzi generáciami či priblíženie dedičstva a tradícií predkov súčasnej generácii. V prvej etape obec Budmerice podľa stanoveného rozpočtu žiadosti
o finančný príspevok uskutočnila čiastočnú rekonštrukciu, revitalizáciu a úpravy centrálnej zóny. V druhej etape
celkového zámeru bude obec v budovaní centrálnej zóny
pokračovať.
Obec Budmerice touto cestou ďakuje Bratislavskému
samosprávnemu kraju za finančnú podporu tohto projektu
vo výške 11 500 EUR, pretože i vďaka tejto podpore sme
mohli zveľadiť a ďalej prezentovať dedičstvo a tradície našich predkov súčasnej generácii mladých ľudí. 
(ph)
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Zo života obce

Najdlhší príklad
Žiaci 7. A triedy ZŠ s MŠ Budmerice pod vedením
učiteľa PaedDr. Marcela Olšu vytvorili najdlhší príklad na
Slovensku, čím sa zapísali do Slovenskej knihy rekordov.
Trvalo im takmer mesiac, kým príklad vyrobili, použili naň
178 kusov kancelárskeho papiera. Pospájaním príkladov,

ktoré práve preberali na vyučovaní, vznikla 81-metrová reťaz a zo žiakov sa stali rekordmani. Zážitková forma výučby
matematiky ich baví, lebo ako každý zážitok si človek dlho
pamätá, tak aj vedomosti nadobudnuté zážitkovou formou
sa rýchlejšie ukladajú do dlhodobej pamäti. 
(mo)

Deň otvorených dverí
Štvrtú februárovú sobotu otvorila obec Budmerice pre návštevníkov dvere do priestorov zrekonštruovaného obecného úradu v budove kultúrneho domu, do Základnej školy Budmerice a bývalého obecného úradu – terajšieho
obecného domu.
Cieľom bolo občanom predstaviť novovzniknuté, zrekonštruované priestory. Realizácia bola nielen časovo
náročná, ale vyžiadala si i nemalé úsilie a samozrejme
i finančnú investíciu. V budovách pripravil starosta obce
spolu s pracovníkmi obecného úradu, pedagógmi ako aj
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s poslancami obecného zastupiteľstva pre návštevníkov
pohostenie a sprevádzali ich jednotlivými miestnosťami.
Veríme, že nové priestory prispejú k skvalitneniu vyučovania žiakov i poskytovaniu služieb pre obyvateľov obce Budmerice v nových, moderne vybavených priestoroch.  (ph)
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Zo života obce
Vianočné charitné trhy 2016

Vysadili kultový strom
s omamnou vôňou
Za nápad roka 2017 môžeme hodnotiť zámer vysadiť lipy na topoľovej aleji pri kaštieli. Odteraz nám bude tento
strom pripomínať nielen slovanskú, ale i budmerickú vzájomnosť, priateľstvá i lásku. Veď je to strom lásky, práve
symbol srdca je odvodený z tvaru lipového listu.
Je chvályhodné, že budmerickí včelári v spolupráci
s obcou a viacerými občanmi vysadili v novembri minulého roka 68 kusov líp malolistých (Tilia Cordata). Niektorí
sa „zvečnili“ zasadením aj vlastného výpestku. O jeho rast
sa budú starať a ostane spomienkou na ich rod aj pre potomkov v ďalších storočiach.
V minulosti sa tradovalo, že kde stojí lipa, tam blesky
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Perúna zriedka uderia. Pritom lipa je nielen okrasná a medonosná drevina, ale patrí aj k významným liečivým rastlinám. Takto nám doplní a skrášli kaštieľsku stromovú
alej a poslúži nášmu zdraviu. Využime tento pozoruhodný
podnet od našich včelárov k systematickej každoročnej
výsadbe líp, aby Budmerice oplývali zeleňou v prospech
zdravia všetkých obyvateľov.  (mb, zdroj: M. Vávra, st.)

7

Zo života obce

Cesta rozprávkovým lesom
Letné prázdniny vlani rýchlo prebehli ako voda v našom potoku, no napriek tomu lúčenie s nimi nebolo pre deti až
také smutné. Dopomohli k tomu i členovia občianskeho združenia Budmeričania deťom, ktorí sa prezliekli na niekoľko hodín za rozprávkové bytosti a so zaujímavými súťažami, divadlom a pohostením sa postarali o dobrú náladu.
Malí aj veľkí si mohli s Patom
a Matom vyskúšať preliezanie „tunelom“, prácu s náradím a iné zručnosti.
Gabika Pútecová s dcérou Barborou
dohliadali na to, aby na rozdiel od
rozprávky nič nezbúrali a prsty aj
kolená ostali celé. Pri pirátskej lodi,
kde velili pirátky Ingrid Lehnertová
a Kajka Machalová, vyliezali deti po
lane, hádzali loptičky alebo vystrihovali a lepili rôzne pirátske potreby. V čertovej jaskyni už čakali Čert
a Káča (Michal Haršány a Zuza Fialo-
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vá) a nosenie sa na chrbte. Nie všetkým deťom sa do toho chcelo. Boli
však aj také, čo svojich kamarátov
či súrodencov odniesli niekoľkokrát.
A niektoré to vymysleli tak, že šikovne zapojili svojich oteckov. Postavy z divokého západu Lenka Krátka
a Martina Vatrová, spolu s mušketierom Zdenkou Krčovou ponúkli deťom
tvorivé dielničky. Ak sa chceli jašiť na
kolobežkách či bicykloch, čakali na
ne športové trénerky Svetlana Liptáková s Monikou Matejíkovou na ho-

kejbalovom ihrisku. Umeniachtivých
potešili dve divadielka a kto vyhladol,
za symbolickú cenu dostal cigánsku
a nápoj od veštíc Gabiky Somorovskej a Zdenky Hlavatej. Rozprávková
atmosféra by sa nezaobišla bez babky-ježibabky v podaní Anny Olšovej
a Červenej čiapočky Dariny Gábrišovej, ktoré ponúkali deti ovocím a láskavým slovom. Opäť sme si to užili
spolu s deťmi a ich rodičmi a sľubujeme, že rozprávky s nami zostanú aj
v tomto roku. 
(zf)
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Expedícia
Letný
tábor
2017
v Podolínci

Letný duchovno-turistický
tábor v Podolínci
Ľudia často používajú na vyjadrenie svojich pocitov, myšlienok, tvrdení rôzne výroky múdrych. Aj nám napadajú
slová: ...nikdy nevstúpiš dvakrát do tej istej rieky – je v každom okamihu iná, no predsa tá istá. Určite tieto múdrosti
neplatia iba pre rieku. Je známe aj ďalšie slovné spojenie: zastal čas.
Práve tieto myšlienky nám vzídu na um, keď sa povie
kláštor v Podolínci. Pre mnohých to vôbec nič neznamená,
ale pre pár ľudí je to výnimočné miesto. Miesto, kde zastal
čas a kam sa radi vraciame. Vždy, keď sa blížime k Podolíncu, začnú deti v autobuse tlieskať. Hlasnými výkrikmi
a skandovaním vyjadrujú svoju radosť.
Základná škola s materskou školou v Budmericiach spolu s občianskym združením Budmeričania deťom zorganizovala v minulom roku už po šiestykrát letný duchovno-turistický tábor v Podolínci. Nebolo by to možné bez našich
sponzorov – Rádu redemptoristov v Podolínci a bez finančnej podpory Obecného úradu v Budmericiach a v Jablonci.
Kláštor v Podolínci bol postavený v roku 1642 a dal ho
vybudovať Stanislav Ľubomirski, poľské knieža. Objekt
kláštora sa zmenil na väznicu pre rehoľníkov. Dnes sú jeho
priestory nasiaknuté pokojom a dobrom. Je to miesto, ktoré je premodlené mnohými ľuďmi, ktorí tu boli pred nami.
V úžasnej atmosfére kláštora človek cíti, akoby naozaj zastal čas a v tom zvláštnom kláštornom tichu môže meditovať, aby duša i telo pookriali. Všetci tu spoločne zažívame
chvíle, ktoré sú pre nás vzácne a nezabudnuteľné.
Aký bol náš prázdninový štvordňový výlet a pobyt v tábore? Cestou sme sa zastavili v Jánošíkových dierach s príjemným schladením sa v horúcom dni. V závere prvého dňa
nás ohromil svojou mohutnosťou artikulárny kostol vo Svätom Kríži. Odporúčame ho navštíviť všetkým našim spoluobčanom.
V múzeu v Červenom Kláštore sme prežili pod jeho
strechou silnú búrku a po dobrom obede nasadli na rafty
a splavovali Dunajec. Príroda v Pieninách je úžasná a bola
to práve ona, ktorá nám počas splavovania na 11 kilomet-
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rov dlhom úseku odvádzala pozornosť od rôznych mokrých častí našich tiel. V stredu mali deti duchovný program
ukončený svätou omšou so spoločenstvom Rieka Života.
Toto spoločenstvo sprevádza misionárov na ich misijných
cestách a pomáha ľuďom v duchovnej i životnej orientácii.
Večer sa konala tradičná opekačka na kopci nad Podolíncom. Vo štvrtok sme po svätej omši a požehnaní od pátra
Róberta Režného vyrazili na spiatočnú cestu. Po trojhodinovej zastávke v Ružomberku sme dorazili živí a zdraví, so
super zážitkami do svojich domovov.
Dnešná doba je veľmi ťažká pre mladých dospievajúcich ľudí. Duševné a morálne hodnoty sú vysmievané a povrchnosti bulvárne vyzdvihované. Pod zahmlenými slovami
o slobode si niektorí predstavujú, že si môžu dovoliť takmer
všetko. Je veľmi dôležité venovať sa im, pretože v chaose názorov a udalostí začínajú strácať objektívny pohľad
na osobnosti a udalosti. Našim cieľom je ukazovať im, že
zmysel života nespočíva v tom, aby som sa dobre najedol
a nahrabal si čo najviac materiálnych statkov. Ani hodnota
človeka nie je v tom, čo má, ale aký je. A preto úprimne dúfame v zastúpení všetkých zúčastnených dospelých – vdp.
farára Branislava Trubača, pani učiteľky Ing. Oľgy Baxovej
z Budmeríc, pani riaditeľky ZŠ Mgr. Štěpánky Oscitej z Jablonca, že aj deti z Budmeríc a z Jablonca, ktoré absolvovali
tábor, nebudú len konzumentmi pekných chvíľ, ale pochopia, že skutočne šťastnými sa stanú len vtedy, keď získajú
vzdelanie, naučia sa nielen prijímať, ale i dávať.
Ďakujeme ešte raz všetkým našim sponzorom a všetkým ľuďom, ktorí akýmkoľvek spôsobom podporili a sprevádzali tento tábor.
Ing. Katarína Šaturová, Mgr. Martina Sabová
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Krumplové šeličo

Prekvapujúco ukončené
Krumplové šeličo
Miestny odbor Matice slovenskej v Budmericiach, Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Budmericiach v spolupráci s obcou Budmerice usporiadali koncom augusta 5. ročník gastromonického podujatia Krumplové šeličo.

Každý účastník dostal zlosovateľný lístok do tomboly, deti do 12 rokov od matičiarov zase malý darček.
V programe bola výstava a ochutnávanie spojené s predajom veľkého
sortimentu jedál zo zemiakov podľa
starodávnych a súčasných receptov.
Nechýbali lokše, scískanice, zemiakové placky, perky, zemiakové gule a podobné výtvory. Vystavené zemiakové
jedlá návštevníci hodnotili a 10 najlepších dobrôt bude zaradených do pripravovaného receptára. Na priedomí
Budmerickej izbičky sa stoly prehýbali
od všakovakých zemiakových jedál
pripravených matičiarkami, dôchodkyňami i jedným dôchodcom, ktorí
celé podujatie spoločne realizovali.
Mária Rybecká predvádzala prípravu periek zo zemiakového cesta vyplnených domácim slivkovým lekvárom
s makovou i orechovou posýpkou.
Z druhej strany rozváňali zemiakové
placky, ktoré piekla Iveta Rajkovičová.
Na výstave pokrmov zo zemiakov prekvapila ich rôznorodosť – veru, bolo
z čoho vyberať zo 64 výrobkov. Od
šikovných gazdiniek tieto pochúťky
všetci s potešením koštovali. V súťaži
dospelých Zdenka Oškerová odkrojila
najdlhšiu zemiakovú šupku.
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K našim organizátorom sa pridala aj skupina obyvateľov z Dolného
Ohaja na čele so starostom Ivanom
Solárom, ktorí vo vkusne vyzdobenom stánku ponúkali rôzne zemiakové dobroty z tamojšieho kraja. Prečo
práve oni? Prišli z obce, v ktorej dlhé
roky pôsobil náš rodák Juraj Holček.
Dolnoohajčania boli na výlete v Budmericiach, pričom ich pripravované
dobroty na podujatí Krumplové šeličo
tak zaujali, že sa rozhodli na ňom aktívne zúčastniť. V príjemnej atmosfére
sa tu všetci spolu s nami dobre cítili.
Zaujímavý program zaujal tiež
deti, preto sa ho vo veľkom počte
zúčastnili. Jedna skupina si zdobila
farebnými zemiakovými pečiatkami

plátenné vrecká na prezuvky do školy i zásterky. Vo viacerých vekových
kategóriách súťažili deti v hádzaní zemiakov do prúteného koša a súťažiacich odmenila Mária Škodová.
Počas podujatia spieval a vyhrával
Jozef Schwarz. V závere Mária Škodová, Mária Jelemenská a Alena Kadlečíková pri losovaní tomboly odovzdali
výhercom ceny. Ani si nevšimli, že sa
zo severu nečakane prihnala veľká
čierňava a zrazu sa spustil poriadny
lejak. Na šťastie tu bol pohotový predseda Dobrovoľného hasičského zboru
v Budmericiach Ivan Baxa, ktorý zvolal hasičov. Kým organizátori zachraňovali predmety zo stánkov, hasiči
a pracovníci obecného úradu, starostovia z Budmeríc a Dolného Ohaja
spolu s matičiarmi zmontovali všetky
stánky. Tak rýchlo sme ešte upratané
z priedomia Budmerickej izbičky nikdy nemali. Hoci premočení, ale šťastní, že sa podarilo spoločne zachrániť
stánky, vystavené výrobky a nikto sa
nezranil, sme netradične predčasne
ukončili Krumplové šeličo.
Všetkým, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom podieľali na príprave
a priebehu tohto podujatia, patrí
vďaka. 
(ak)
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Biela noc

Biela noc
rozžiarila Budmerice
Bielu noc, najväčší a najnavštevovanejší festival súčasného umenia na Slovensku netreba nikomu zvlášť predstavovať. Určite nie Budmeričanom, ktorí sa na ňom mohli zúčastniť priamo vo svojej obci, v areáli anglického parku
Budmerického kaštieľa prvú novembrovú sobotu, 4. novembra 2017.
Tak, ako sa tento festival rozšíril z Paríža, kde v roku
2002 vznikol, do ďalších miest na svete, nevynímajúc Bratislavu a Košice, tak sa v roku 2017 mohol prezentovať už
aj v Senci, Stupave i v spomínaných Budmericiach. Práve
tu mohli návštevníci vidieť národnú kultúrnu pamiatku, dominantu našej obce – kaštieľ inak, a to v súčinnosti histórie
a súčasného moderného umenia. Postaral sa o to organizátor podujatia – občianske združenie Biela noc so zoskupením BN Label, ktoré večerným premietaním videoprojekcie priamo na fasádu kaštieľa podčiarklo výnimočnosť
tejto historickej budovy a u divákov vyprovokovalo ešte
väčší záujem nazrieť i do interiéru prostredníctvom prebie-
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hajúcich večerných prehliadok. Celú atmosféru dopĺňali i
rôznofarebne nasvietené stromy ako aj hudba v pozadí
tohto neobvyklého moderného „divadla“.
Festival svojou originalitou a návštevnosťou nesklamal
ani Budmerice, podnietil záujem širokej verejnosti o súčasné umenie, podporil kultúrny turizmus a návštevníkom
ponúkol „Bielu noc“ plnú zážitkov a nových vnemov.
Touto cestou obec Budmerice ďakuje za prípravu a realizáciu tohto podujatia občianskemu združeniu Biela noc
a tiež za spoluprácu Bratislavskému samosprávnemu
kraju, konkrétne Ing. Agáte Mikulovej, vedúcej oddelenia
cestovného ruchu. 
(ph, foto J. Novák)
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Osobnosti obce

Budmerice boli a zostávajú oázou
básnikov a spisovateľov
V piatok 8. decembra 2017 sa v Budmerickom kaštieli uskutočnili tri literárne podujatia s kultúrnym
programom.
Pred ich zahájením čarovnú atmosféru blížiacich sa Vianoc navodil
hrejivými piesňami zbor Chorus Angelicus pod vedením Janky Neščákovej. Potom Spolok slovenských
spisovateľov (SSS) odovzdával ocenenia a slávnostne uviedol do života
nové knihy z Edície časopisu Dotyky.
A do tretice sa uskutočnilo vyhodnotenie 9. ročníka básnickej súťaže
Cena Rudolfa Fabryho, ktorého organizátormi boli SSS, Literárne informačné centrum, Obec Budmerice
a časopis SSS pre mladú literatúru
a umenie Dotyky.
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Súťaž mladých básnikov
– Cena Rudolfa Fabryho
Vyhlásenie výsledkov 9. ročníka
básnickej súťaže Cena Rudolfa Fabryho sa opäť konalo pod záštitou ministra kultúry SR Mareka Maďariča.
V úvode Boris Brendza v stručnosti
zhrnul históriu súťaže od jej vzniku
v roku 2008. Jej hlavnými motívmi
bolo vytvoriť platformu na objavovanie a prezentovanie nových básnických talentov a zároveň si pripomenúť odkaz zakladateľa poetického
nadrealizmu na Slovensku, básnika,
rodáka z Budmeríc Rudolfa Fabryho.
Dokladom úspešnosti súťaže je aj
to, že sa do súťaže v roku 2017 zapojilo 98 súťažiacich.
Poetickú náladu navodila žiačka
Základnej školy s materskou školou
Budmerice Liliana Hodoňová recitáciou
básne R. Fabryho z diela Uťaté ruky.
Laureátom Ceny Rudolfa Fabryho
za rok 2017 sa stal Lukáš Moravec.
Cenu Spolku slovenských spisovateľov získala Natália Timaniková.
Cenu Obce Budmerice si pre-

vzala Magdaléna Martišková.
Cenu Literárneho informačného
centra získal Samuel Furmánek.
Čestné uznania prevzali: Mária Daneková, Klaudia Rybovičová,
Patrik Lenghart, Tamara Pribišová
a Barbara Vojtašáková.

V kultúrnom programe vystúpili
mladí operní speváci Renatka Feriková
a Juraj Kuchar, ktorí pôsobia vo Viedenskej štátnej opere. Na záver vyhlásenia výsledkov súťaže sa prihovoril
starosta obce Budmerice Jozef Savkuliak, ktorý aj so samosprávou obce
nemalou mierou prispieva ku každoročnej organizácií tohto podujatia.
Štefan Cifra, foto autor
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S vôňou domova
Keď človek tvorí s láskou v srdci k niekomu alebo k niečomu, vždy je to poznať, lebo do vytvoreného akoby
vdýchol dušu. Také obrazy, verše potom sálajú lásku k domovu, k miestu, ktoré máme každý iba jedno na svete.
Je šťastím, keď sa práve s týmto miestom spájajú príjemné spomienky, ktoré si v sebe nesieme po celý život.
Toto všetko zažíva aj budmerická maliarka a poetka pani Miladka
Marušincová. V minulom roku sa
dožila významného životného jubilea.
Oporou jej bol manžel Jozef a teraz
sú ňou synovia s rodinami i priatelia.
Nikdy by nenapísala tak plnohodnotné básne, keby nemala tiež silnú vieru v Boha. Aké básne? Náboženské
i svetské. Jednoduché – málo slov,
ale veľa obsahu. Tlačou vyšlo šesť
zbierok jej poézie, ktoré si sama ilustrovala. Naši významní básnici Milan
Rúfus, Vojtech Mihálik jej radili, len
nech píše ďalej. A tak píše doteraz.
Napríklad báseň Chlapčiatka.
Chlapčiatka, slniečka na líčkach,
na nôžkach modrinky.
Ostali po nich čarovné príbehy,
voňavé perinky.
Keď prejdeme kus životnej cesty,
zastavíme na míľniku a seba sa pýtame: „Ako ďalej? Čo ešte v živote urobím?“ Aj pani Marušincová riešila tieto otázky. Záverom jednej bolo, že sa
rozhodla predať licenciu na vystavenie jej súboru akvarelov Staré Budmerice Miestnemu odboru Matice
slovenskej v Budmericiach za symbolickú cenu jedného eura. Počas

otvorenia výstavy spomínaných obrazov v Budmerickej izbičke prebehlo
slávnostné uzavretie kúpno-licenčnej
zmluvy i úhrada. Budmeričanom,
najmä staršej i strednej generácie sa
otvorili spomienky z detstva, mladosti. Mladší môžu vidieť detailný obraz
malebných Budmeríc od začiatku 19.
storočia až po roky 20. storočia minulého tisícročia. Pani Miladka maľuje najradšej akvarel, ale aj jej skice
ceruzkou sú výborné. „Staré Budmerice“ ožili, ako keby neuplynulo mnoho rokov. Boli sme tam „in medias
res“ – uprostred deja. Domy voňali
čerstvou maľovkou ako pred hodmi,
kedy takmer všetky domy omaľovali
od ulice. Cestičky k domom popolievali vodovými ornamentami, a keď
voda vsiakla do zeme, potom ich pozametali. Zaujímavé je, že autorka zo-
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brazovala najmä ľudovú architektúru,
ale aj tak je cítiť prítomnosť obyvateľov príbytkov. Všetko sála pokojom
a pohodou. Obrazy pani Marušincovej majú výtvarnú, dokumentačnú,
historickú hodnotu, nezabúdajúc na
hodnotu, ktorou je láska k domovu.
Za to patrí autorke veľká vďaka. Do
nasledujúcich rokov jej želáme veľa
zdravia, životnej energie a radosti
z tvorby. 
(ak)
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Kto je kto?
V našej obci pribúdajú nové tváre. V Budmericiach za posledných štrnásť rokov počet obyvateľov vzrástol
o 320 osôb. Už ani rodáci, najmä mladšia generácia, sa nepoznáme navzájom. Aby sme zmiernili postupné
citové ochladzovanie vzťahov spolupatričnosti a vzájomnej úcty, začíname so seriálom približovania profilov skromných ľudí, tak samozrejmých a výnimočných zároveň, ktorí boli alebo sú neodmysliteľnou súčasťou
obce. Možno bude menej vyjadrení chodcov: „Veď tých ľudí, ktorých stretávam na ulici, ani nepoznám.“ Nech
naše príspevky sú akýmsi zasväcovaním do života našej komunity pre tých, ktorých rodnou hrudou sú miesta
medzi Gidrou a Lindavou, aj pre tých, ktorí sa Budmeričanmi stali a medzi nami sú vítaní.

Galéria obyvateľov Budmeríc

Hľadajme v ľuďoch to dobré

Spoznali ste túto príjemnú pani?
Keď ju stretnete dnes kráčajúc ulicou, jej pozitívna energia vám pripomenie, že každý deň stojí za to
hľadať dôvod na úsmev. Pani Zitka
Braunová, rodená Budmeričanka,
vstúpila na tento svet v osudný rok,
kedy sa začala druhá svetová vojna.
To poznačilo jej život. Spomínajúc
na detstvo sa jej spontánne vynárajú ako prvé práve vojnové udalosti.
Prítomnosť nemeckých, neskôr sovietskych vojakov ubytovaných po
domoch, streľba či „odparkované“
kaťuše v budmerických záhradách.
Vojna znamenala strach, neustále
nebezpečenstvo, neistotu. Takéto
zážitky nechávajú v človeku nezmazateľné stopy. Život nebol jednoduchý, ale o to viac formoval tých, ktorí
ho žili.
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Rodný dom stojaci na námestí
mal v čase mladosti pani Zitky iné
súpisné číslo. Keď známi a susedia
začuli strieľanie či neďaleké bombardovanie, utekali sa skryť do Čulenovho mlyna stojaceho blízko potoka.
V pivniciach tohto domu sa rodiny
z okolitých domov strachovali i povzbudzovali spoločne.
Pani Zitka spomína, že otec si na
istý čas prenajal v šesť kilometrov
vzdialenom Báhoni pohostinstvo –
šenk. Do tejto susednej obce nebolo
žiadne dopravné spojenie, ľudia tam
chodili pešo alebo na konských povozoch. V najväčšej miestnosti šenku
boli ubytovaní nemeckí vojaci, ktorí
sa hlučne zabávali. Na takéto príležitosti im bolo treba zohnať cigánsku
kapelu. Do tohto šenku chodil aj gróf
Pálfi, ktorý bol priateľom otca pani
Zitky a v čase poľovačiek mu robieval
pomocníka. Počas vojny bola však
obec Báhoň oveľa nebezpečnejšou
najmä kvôli železničnej stanici. Vlakové koľaje boli lákavým cieľom na
bombardovanie.
Z rozprávania pani Zitky som čoraz viac nadobúdala dojem, že ľudia
boli napriek všetkému po vojne slobodnejší, úprimne radostnejší, že
kvalita ich dní bola neporovnateľná
s tým, ako žijeme dnes. Porovnávajúc život v Budmericiach zhruba pred
päťdesiatimi rokmi s dneškom ma
pani Zitka prekvapila. Žiadna kritika,
len konštatovanie, že tak ako v minulosti i dnes sú ľudia dobrí a zlí. Ne-

prajníci i priatelia. Hovorí, že kľúčom
je povzniesť sa nad slabé stránky
blížneho a zamerať sa na to pozitívne.
Aké boli služby, možnosti v Budmericiach, aká to bola obec v čase
vašej mladosti?
„Vždy tu bolo množstvo mlynov.
Keď bolo treba zomlieť obilie, mohli
ste si vybrať. Dokonca tu bolo viacero
pekární. To tu nemáme ani dnes. Pošta, obchody, mlyny, remeslá, služby
na vysokej úrovni.“
Slobodné dievky a mládenci hrávali divadlo. Pani Zitka hrala pod režisérskym vedením Michala Kunáka
vo viacerých predstaveniach a estrádach, s ktorými vystupovali v okolitých obciach. Sprevádzaní vychýrenou hudobnou skupinou Jablonecká sedmička bavili seba i ľudí okolo
a pritom zmysluplne trávili voľný čas.
V Budmericiach sa často konali
zábavy a maškarné plesy. Pri takýchto príležitostiach si ľudia dali záležať
na oblečení. Ženy museli ísť v spoločenských šatách, muži v oblekoch.
Hudbu zabezpečovali väčšinou cigánske kapely. Tanečná miestnosť
bola v budove dnešnej baliarne na
námestí alebo v budove bývalej Jednoty na poschodí nad dnešným pohostinstvom. Zábavy trvali do rána.
Mládež však bola väčšinu času pod
dozorom. Okolo stien boli lavice
a miesta vyhradené pre mamky, ktoré starostlivo sledovali dcéry, ktorá
s kým tancuje, prípadne kto na koho
žmurká.
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Pani Zitka pracovala takmer 40
rokov v materských školách, či už
na pozícii učiteľky alebo riaditeľky.
Okrem svojich detí bola teda celý život obklopená detskou vravou. Deti
v materských školách sprevádzala
hrou na harmoniku na úspešných vystúpeniach v krojoch.
Sama som dieťa početných ročníkov osemdesiatych, o ktoré sa
pani Zitka v budmerickej MŠ starala
a inak, ako nazvať ju pani učiteľkou,
mi pri stretnutí ani nenapadne. Pre
mňa ňou ostane navždy.
Nedalo mi nespýtať sa na
dnešné deti a rovnako na tie, ktoré
prešli jej rukami počas tých desiatok rokov.
„Deti boli veru iné. Neboli také
prefíkané, vypočítavé. Boli jednoducho detské, poslušnejšie. Dnešným
deťom nič nechýba, nikdy nepocítili
nedostatok, sú presýtené rozprávkami, hračkami.“
A odporúčanie pre dnešných
rodičov?
„Deti treba ľúbiť, ale byť aj prísny. Detstvo, ktoré som zažila ja, bolo
slobodnejšie. Prišli sme zo školy, odhodili tašku a poďho von. V lete sme
sa kúpali v potoku pri Čulenovom
mlyne, v zime sme sa sánkovali dolu
vrškom od Somorovských až po potok. Nejedny sane sme rozdrúzgali.
Cez prázdniny bolo treba o štvrtej
ráno husi pásť. Chlapci i dievčatá,

spoločne. Prútikom sme ich vyhnali
na pastvu a my sme sa celé dni pri
nich hrali, vymýšľali si zábavu, oddychovali, jedli. Samy sme si vymýšľali
program a boli to veru nápadité hry.
Domov sme šli až po tme, husi kráčali všetky dokopy. V potoku sa potom
samé rozdelili správne podľa starej
husi, ku komu patrili.“
A najromantickejšie miesto
Budmeríc?
„Budmerický kaštieľ a park okolo,“
odpovedala pani Zitka bez dlhšieho
zvažovania.
Pani Zitka pochádza z troch detí,
z ktorých sa dospelosti dožila len ona.
Sestra i brat podľahli infekcii brušného týfusu. Úmrtnosť detí bola vtedy
ešte vysoká. Zdravotným problémom
sa nevyhla ani ona, trikrát prekonala
zlomeninu bedrového kĺbu. Napriek
úctyhodnému veku sa vždy vystrábila a rýchlo postavila na nohy.
Opýtala som sa jej teda na recept na zdravý a šťastný život.
Múdrosť, s akou odpovedala, ma
absolútne dostala.
„Človek musí mať druhých rád. Ísť
medzi ľudí, prijímať život s tým, čo mu
prináša. Hovorím si, nech by sa čokoľvek stalo, musím ísť ďalej. Z ničoho si nerobiť ťažkú hlavu. Človek musí
bojovať, hýbať sa. Keď mi je smutno,
zaspievam si, zahrám na harmonike.“
Za rozhovor ďakuje (zch)
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Buďme vďační za život
na Slovensku!
Príhovor poslanca Európskeho parlamentu Branislava Škripeka
V posledných mesiacoch často
služobne cestujem aj do krajín mimo
Európy. Boli to pracovné cesty prevažne na Blízky východ. Pri návrate domov si vždy uvedomím jednu zásadnú
vec. Žijeme v požehnanej a slobodnej
krajine. A to nie je vôbec samozrejmosť, lenže my to tak často berieme.
Áno, aj keď tu na Slovensku zápasíme
s viacerými problémami, predsa len
väčšina z nás žije v primeranej hojnosti. Veď si stačí len spomenúť, ako sa
tu žilo v minulom storočí, čo nebolo
až tak dávno. Ako ťažko ľudia chodili
do práce, ako namáhavo pracovali na
svojich poliach a mať auto bol veľký
luxus. Dnes väčšinou máme dobré bývanie, máme vodovody s pitnou a teplou vodou, kanalizáciu, v mnohých našich rodinách je minimálne jedno auto,
smartfóny a pomaly tam, kde nie je
internet, akoby sa ani nežilo.
Vo svete som videl veľa chudoby
a neslobody. V utečeneckých táboroch žijú celé rodiny v skutočne primitívnych podmienkach. Nad hlavami
majú len tenký stan pri neznesiteľnom
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teple. Keď vonku prší, v stane je blato.
Mnohé domy na Blízkom východe vyzerajú ako nedostavané, tehlové múry
bez omietky. Cesty sú nespevnené
alebo neskutočne rozbité. Častým javom je, že ľudia vyhadzujú odpadky
len tak na ulicu. A deti sa potom hrajú
v tom neporiadku.
Nie sú to však len životné podmienky, ktoré sú v Európe iné. Základným rozdielom je náboženská sloboda, ktorú v týchto krajinách nájdeme len veľmi zriedka.
Moja posledná oficiálna pracovná
cesta do Pakistanu bola spojená so
snahou napomôcť oslobodiť uväznenú kresťanku. Asia Bibi sa previnila tým, že podala vodu moslimkám
a spýtala sa, čo urobil Mohamed pre
ľudí, lebo Ježiš zomrel na kríži za
všetkých. Za toto ju jej susedky, kamarátky, čo sa poznali od detstva,
udali a súd ju v roku 2010 odsúdil na
trest smrti. Asia sa odvolala a dodnes
čaká na finálne pojednávanie, ktoré ju
buď oslobodí alebo pošle na popravisko. Celý svet pozorne sleduje ten-

to prípad, ktorý vytvára precedens.
V Pakistane som hovoril s niekoľkými
vládnymi politikmi. Neoficiálne všetci
súhlasili s tým, že treba zachovávať
náboženskú slobodu a pre vieru nie je
možné niekoho poslať na smrť. Avšak
politici a sudcovia v Pakistane sa boja
o svoj život. Jeden významný gubernátor bol zavraždený potom, ako vyhlásil, že Asiu Bibi treba prepustiť. Na
život mu siahol jeho vlastný ochrankár a vodič v jednej osobe. Doslova
ho rozstrieľal desiatkami rán z kalašnikova. Súd síce vraha potom odsúdil
na trest smrti, ktorý sa aj vykonal, ale
jeho hrob sa stal pútnickým miestom
pre sfanatizovaných moslimov.
Prípadov, kedy boli napadnutí či zavraždení ľudia iných náboženstiev, je
veľa. Paradoxom života v Pakistane je
to, že zákon o bohorúhaní, na základe
ktorého je odsúdená aj Asia Bibi, používajú moslimovia aj sami proti sebe. Stačí, ak existuje nejaký konkurent v podnikaní alebo sused, čo má o kúsok
väčší pozemok a niekto po ňom zatúži.
Proces je rýchly. Obvinia ho z toho, že
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sa rúhal Mohamedovi, stačí na to získať
dvoch svedkov, a nikto to skutočne nevyšetrí. A tak konkurent či sused skončí
vo väzení na niekoľko rokov.
Prenasledovaní a väznení ľudia
však nie sú len na Blízkom východe.
Nedávny prípad Petra Jašeka, českého kresťana, ktorý bol vo väzení v Sudáne rovnako pre náboženské otázky,
nie je zriedkavým javom ani v Afrike.
Mám dojem, že tu v Európe žijeme
na ostrove pokoja, stability a prosperity. Isto, aj my tu máme mnoho problémov a zlých vecí. Možno začiatok
nového roka by mohol byť časom,
aby sme si uvedomili, že naša vlasť,
Slovenská republika, je už na medzinárodnom poli oficiálne uznaná 25 rokov. Mnohé generácie pred nami ani
nedúfali, že by Slovensko mohlo byť

raz demokratickým a samostatným
štátom. Dnes však potrebujeme myslieť aj na budúcnosť. Aby sme mohli
našu krajinu a Európu odovzdať v
dobrom stave nasledujúcej generácii,
je nutné pridať ruku k dielu a angažovať sa. Zlepšiť našu obec Budmerice,
kraj, krajinu, Európu. Naša samostatnosť nám dáva do rúk zodpovednosť.
Dnes sa už nemôžeme vyhovárať na
to, že to tak niekto rozhodol. Nie! Je
zodpovednosťou každého z nás, ako
vyzerá naša obec, vlasť, Európa.
Určite ani v našich Budmericiach
nežijeme ideálny život, ale máme vytvárať také miestne spoločenstvo,
ktoré sa bude rozvíjať a napredovať,
a to nielen v hmotných veciach. Je
rozhodujúce, aby sme do kvalitného života pripravovali naše deti. Ako

váš europoslanec a ako predseda
Európskeho kresťanského politického hnutia považujem za dôležité, aby
Európa mala budúcnosť a chránila život a jeho dôstojnosť od počatia až
po prirodzenú smrť. Lebo prosperitu
a dobré časy tu nemusíme mať stále.
Som presvedčený, že Európa je
ostrovčekom nádeje a pokoja aj preto,
lebo kresťanskí politici položili dobré
základy pre EÚ. To, že dnes v Európe
ľudia zabúdajú na Boha a vytesňujú ho,
je dôsledkom aj toho, že ich zástupcovia sa podriaďovali politickej korektnosti a nie Bohu. Ak chceme dobrú budúcnosť pre naše deti, treba sa prinavrátiť
k Bohu, vytvárať spoločnosť na základe
Božích princípov a angažovať sa za to.
Toto je cesta života pre Európu.
Branislav Škripek

Camino de Budmerice
Svätojakubská cesta alebo Camino de Santiago je celoeurópska sieť ciest, ktoré vedú k hrobu svätého Jakuba v
katedrále v Santiagu de Compostela v španielskej Galícií. Každý rok sa na túto púť vydá tisíce pútnikov z rôznych
kútov sveta. Ľudia sa do Compostely vyberajú z rôznych dôvodov. Púť má náboženský, kultúrny, historický, geografický a sociálny charakter. Ľudí láka neustále meniaca sa krajina a archeologické pamiatky všetkých možných
slohov alebo sa chcú v dnešnom hektickom svete len tak na chvíľu zastaviť a dozvedieť sa niečo o sebe.
Camino vedie po celej Európe a Slovensko nie je výnimkou. V našej krajine je však táto cesta iba v začiatkoch, no každým rokom ju absolvuje stále viac a viac Slovákov. V marci 2017 sa stretli starosta obce Budmerice
PhDr. Jozef Savkuliak, predseda Camino Slovakia Castor
Enrique Sanchez Rodriguez, prezident Slovenskej geografickej spoločnosti prof. RNDr. Ladislav Tolmáči PhD.,
predseda Kultúrnej komisie obce Budmerice PaedDr.
Marcel Olša, riaditeľ ZŠ ĽŠ Modra Mgr. Emil Šimonovič,
predsedníčka Miestneho odboru Matice slovenskej Alena
Kadlečíková a starosta obce Jablonec Slavomír Pocisk.
Dohodli sa na budovaní trasy Camino de Santiago v našom regióne, ktorá bola následne schválená predsedníctvom Camino Slovakia. Na uvedenej mape je znázornená
trasa od Svätojakubského kostola v Trnave cez náučný
chodník z Jablonca až po Budmerice. Tu prechádza od
autobusovej zastávky na námestí po turistickom chodníku (zelená značka) do Budmerickej izbičky a kaštieľa, ku
kaplnke Panny Márie Lurdskej a k rybníkom, odtiaľ cez
les Lindava pokračuje na rázcestí Píla po inej turistickej
značke na Červený Kameň.
V Budmericiach bude v správe obce ubytovňa pre pútnikov, tzv. albergue. Pečiatky pre pútnikov budú k dispo-
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zícii v Budmerickej izbičke, v albergue a v kaštieli.
Púť je celoročná, každý si trasu môže vybrať podľa
svojich možností, nikde sa nemusí prihlasovať.
PaedDr. Marcel Olša, foto autor
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Budmerické groše v kurze
Aj tento rok 17. februára obec Budmerice v spolupráci so Spolkom vinárov a fajnkoštérov Budmerice usporiadali už 21. ročník Budmerickej výstavy vín. Podujatie sa konalo tradične v Kultúrnom dome v Budmericiach.
Celkový počet vystavovateľov dosiahol číslo 158 a všetkých 577 vzoriek bielych, ružových a červených vín zo Slovenska i Čiech bolo hodnotených dvanástimi odbornými
komisiami, ktoré pracovali pod vedením prof. Ing. Fedora
Malíka, DrSc.
Najvyššie hodnoteným bielym vínom z Budmeríc bolo
Chardonnay, ročník 2017 rodiny Čambalovej. Najvyššie
hodnotenie spomedzi červených vín dosiahol Dornfelder,
ročník 2016 Ladislava Nagya, z Jablonca Dunaj, ročník
2017 Petra Pociska a z Vištuka Frankovka modrá – rosé,
ročník 2017 od Víno Kukumberg.

Cenu združenia Malokarpatskej vínnej cesty pre vinára z malokarpatskej vinohradníckej oblasti za kolekciu troch
najvyššie hodnotených vín získal Martin Ulrich z Viničného.
Cena vinárskeho majstra za rok 2017 bola udelená rodine
Čambalovej z Budmeríc a cenu Poctivý škrabák budmerický za rok 2017 si odniesol Peter Vrábel.
Za budmerické groše mohli návštevníci podľa vlastného
výberu ochutnať pestrú paletu rôznofarebných odrodových
vín a zároveň si v príjemnej atmosfére vymeniť svoje vinárske
postrehy, či len tak si posedieť v kruhu priateľov.
(ph)

Vianočné dobroty
z Budmerickej izbičky
Návštevníci, dospelí aj deti si v Budmerickej izbičke prezreli najprv vianočnú prednú izbu, v kuchynke ich upútal starodávny nástroj na výrobu oblátok. Budmerické, doma upečené oblátky i ochutnali, popritom sa všeličo dozvedeli
o príprave a priebehu tunajších vianočných sviatkov v 19. a 20. storočí.
Dospelých a najmä deti už ťahalo tvoriť do vianočnej
dielne. Prešli teda z minulosti do súčasnosti, lebo z terajších materiálov v nezvyčajných kombináciách vyrábali nové
veci. Najprv si išli umyť ruky a potom robili koláčiky v tvare
šišky. Cesto, ktoré pozostávalo z postrúhaných medovníkov, masla, kakaa, cukru, vanilky, premiesili a natlačili ho do
cukrom vysypanej formičky na úliky. Vytvorený kužeľ položili
na tanierik a od vrcholu postupne naň dookola napichovali
kakaové lupienky, ktoré v poslednom čase jedávajú s mliekom na raňajky. No a jedlé šišky boli na svete. So svetlom
sa spájajú vianočné sviatky od nepamäti, preto sa svietniky
hodia. Potrebovali na to sklenený pohár, disperzné lepidlo,
kuchynskú soľ, štetec, ním namaľovali na pohár snehové
vločky, domčeky a pod. Následne na maľbu nasypali soľ,
ktorá ostala na lepidle. Ešte dovnútra vložili kahanček a po
jeho zapálení bol svietnik hotový. Nezvyčajné zafarbenie
mali svietniky zo skla, ktoré boli zafarbené zvyškami lakov
na nechty. Tie naliali do misky s vodou a keď do nej ponorili
pohár, tak sa na jeho stenách zachytil lak rôznych farieb. Po
vysušení laku bol aj tento svietnik použiteľný. Všetci išli spokojní domov nesúc si vytvorené svietniky a koláčiky. „Do
Budmerickej izbičky ideme radi, najmä pred Vianocami, to
tu má osobitnú atmosféru,“ vravela jedna z mamičiek, keď
odchádzala so svojou rodinou domov.
(ak)
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Koniec fašiangov
so smiechom i slzami
V desiaty februárový deň sa od skorého rána diali v dedine zaujímavé veci.
Všetky čudesné budmerické príšery
a tvory povyliezali zo svojich príbytkov, domčekov a vybrali sa s veľkým
rámusom po cestách-necestách našej
malebnej dedinky. Boli to maškary jedinečné a výnimočné. Preháňali sa krížom-krážom po celej dedine a narobili
toľko kriku a rachotu, že každého spáča
v dedine postavili na nohy. Ich štebotanie a výskanie bolo sprevádzané harmonikou, spevom i tancom, ktorý by
očaril nejedného poslucháča i diváka.
Za tento krásny výkon boli všetci obdarení, či už maškrtkou alebo niečím poriadnym na zahriatie. Ušlo sa im aj čosi
do vrecka. V popoludňajších hodinách
boli maškary na stužkami ozdobenom
voze zavezené späť do svojich príbytkov, aby si obyvatelia mohli vydýchnuť

a pripraviť sa na smútočný pohreb našej milovanej basy.
Vo večerných hodinách sa ľud prišiel
rozlúčiť s basou do priestorov kultúrneho
domu. Smútočný obrad bol srdcervúci
a plač sa ozýval po celom okolí, keď sa
dievčatá, chlapi aj ženy lúčili s basou. Ani
spomenuté humorné zážitky, ktoré sme
s basou prežili na obecných akciách počas roku, nedokázali utíšiť tento žiaľ. Po
ukončení rozlúčkového obradu odprevadila smútočná rodina basu na márach
a so žiaľom ju pochovala. Po pohrebe
sa konala karmína, kde všetci zapíjali
40-dňový smútok a žiaľ.
Rozlúčku s basou usporiadali členovia OZ Kasiopea v spolupráci s členkami
Jednoty dôchodcov Slovenska v Budmericiach. Prichystaná bola chutná kapustnica a ani vínko nechýbalo. 
Lucia Somorovská, foto 2x (ak)
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Doma som Tatárov
stratil a v Číne našiel
Pavel Dvořák: Expedícia 2017
Vybral som sa do hôr na úpätí Himalájí osláviť osemdesiatku. Aby som sám sebe dokázal, že mám ešte
dosť síl.
Malo sa to stať v malej karaváne, v ktorej bola moja
žena Daniela, syn Pavel (fotograf a turistický sprievodca po
Číne), „trapper“ Yang, ktorý túto časť predhoria Himalájí
pozná ako vlastnú dlaň, dvaja čínski „šerpovia“ – volali sa
prečudesne Národný a Letiaci tiger (my sme ich prezývali
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Bratia Tigre) – a štyri mulice, ktoré vláčili na svojich chrbtoch všetko, čo sme potrebovali. A ešte aj Yangov malý hotelový psíček. Keď videl, že pán odchádza, pridal sa k nám.
Nohy mal krivé ako hokejky, ale nevzdialil sa od Yanga ani
na meter. Každý večer padal od únavy, ale zvládol všetko.
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Mimochodom, hovorová čínština „g“ nevyslovuje, aj
meno Yang znie ako Jan, Honzo, ako sme ho dôverne
volali. Honzo bol zaujímavý človek. V horách sa vyznal
dokonale. No nielen v teréne. Zaujíma sa o históriu zabudnutých lokalít. Porozprával nám o nich nesmierne zaujímavé veci. Bol navyše výborným kuchárom, každý deň
nám uvaril skvelé jedlo.
Pohybovali sme sa po historickej trase Čajovo – konskej cesty, po ktorej od nepamäti tiahli karavány. Z Číny
vychádzali naložené čajom, vracali sa s tibetskými horskými koníkmi.
Je to veľmi slávna cesta, azda len Hodvábna cesta je
slávnejšia... Nás čakala ledva stovka kilometrov a šesť dní
pešo s mulicami a koňmi v karavane s Honzom a s dvomi
pohoničmi z národa Bai v pohorí Cangshan po tibetsko
čínskej ceste na úseku Shaxi – Eryuan.
Pohybovali sme sa na pôde provincie Yunnan, ktorá
leží na juhu Číny na úpätí Himalájí. Rozlohou a počtom
obyvateľstva sa vyrovná mnohej európskej veľmoci. Honzo mal pre nás prekvapenie: tou istou cestou tiahli proti
Číne mongolské vojská, a to aj historickí Tatári, ktorí predtým vyplienili Uhorské kráľovstvo. Vyplienili a odtiahli nevedno presne kam a prečo. Vydal som o tatárskom vpáde
dve knihy, a tak som si mohol povedať: doma som ich
stratil a v Číne našiel. Aký je svet malý.
Honzove rozprávanie vyzeralo fantasticky, ale čoskoro
sme prišli do dediny Donglianhua a tam sme sa dozvedeli, že ju založili moslimskí vojaci, ktorých do Yunnanu
poslal jeden z mongolských cisárov. Dynastia Jüan vládla
poldruha storočia (1217 – 1369). To preto sú toľké mestá
a dediny moslimské. Čo ako nepriamo, ale je faktom, že
sme sa dotkli svetovej histórie.
Naše cesta sa začala na trhovisku v Mangshi. Trhovisko
bolo pod strechou a hodinka, ktorú sme tam strávili, bola jediná, keď sme nemokli. Z trhoviska sme vošli do lejaku a už
sme z neho nevyšli. V daždi sme začali súboj o vrchol Červenej hory. Stále lialo. Zem nám tiekla pod nohami. Červená
pôda sa premenila na červené vodopády. Mulice a dážď za
vari stáročia premenili chodníky na úzke a hlboké priekopy.
Siahali nám po pás a niekde aj vyššie. Mala to byť pohoda,
lenže rozcvičkový sedemkilometrový výstup, ktorý nemal
presiahnuť tri či štyri hodiny, sa zmenil na súboj s počasím.
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Čínska časť karavány nám odbehla pripraviť táborisko.
Po niekoľkých hodinách sme boli na mieste aj my: z plánovaného táboriska stál len veľký jedálenský stan a pod
ním Yang a Tigrí bratia čakali na rozhodnutie. Boli totiž dve
možnosti: utáboriť sa napriek lejaku alebo zísť tri kilometre
do najbližšej dediny a ráno sa sem vrátiť.
Bol som najstarší člen expedície. Všetci sa obrátili na
mňa: Rozhodni! Bol som nielen najstarší, ale aj bielohlavý,
čo medzi Číňanmi nie je samozrejmosť; aj príslušníci najstaršej generácie bývajú najčastejšie len prešedivení. Už
sa navyše roznieslo, že mám osemdesiat rokov, a to je medzi domácimi ľuďmi čosi nevídané, lúčia sa s horami oveľa
skôr. Bol som teda za div sveta a nemohol som iné, ako
povedať: „Áno, zotrváme. Utáborme sa...“
Ráno súvislý lejak vystriedalo mrholenie. Všetko oblečenie sme mali mokré ešte odvčera. Čakala nás vyše dvad-
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saťkilometrová cesta s jedným kilometrom prevýšenia. Na
konci cesty vraj bude naše najkrajšie táborisko. Bolo tam,
skutočne, krása, ale veľmi sme si ju nevychutnali. Rýchle
sme sa navečerali a trasúc sa od zimy sme zaliezli do spacákov. Ešte šťastie, že zvnútra zostali suché.
Keď som sa za svitania zobudil, zazrel som slniečko
presvitať cez celtu. Hurá, konečne sa zohrejeme a vysušíme mokré veci. Vyliezol som zo stanu, ale čakalo ma
prekvapenie. Všetko naokolo bolo biele. V noci mrzlo. Ako
som sa dozvedel neskôr, teplota klesla pod päť stupňov
mrazu, čo však nič nezmenilo na skutočnosti, že sme po
prvý raz vstávali v tábore bez dažďa so slniečkom.
Nad nami sa týčili zasnežené hory, najvyššia merala takmer 3600 metrov. Pôvodne sme plánovali, že ju vyšliapeme, ale slniečko a možnosť vysušiť mokré veci nás
napokon pripútali k nášmu najkrajšiemu táborisku. Už to
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bolo skvelé, že sme sa zobudili uprostred čínskych hôr bez
lejaku. Jasno síce ešte nebolo, všade naokolo ležal sneh,
na vrcholkoch hôr viseli hrôzostrašné oblaky, ale vo výške
viac ako tritisíc metrov s nepriazňou počasia treba jednoducho rátať. Na obed sme si zbalili batožinu a vydali sa
k bielym pláňam. Bolo 28 stupňov. Večer a v noci z nich
ubúdalo až k nule, ale už nemrzlo.
Na druhý deň sa začal krkolomný zostup po šmykľavých svahoch. Po niekoľkých hodinách sme natrafili na
kuriózny most cez rieku Nu. Na oboch brehoch rieky stáli
kamenné, streľbou doráňané piliere, tretí v strede búrlivého toku, ktorý vlnili hrôzostrašné víry. Piliere boli prepojené lanovým mostom s podlahou z drevených, pri chôdzi
hrkotajúcich dosiek. Vošli sme na jedno z najdramatickejších miest druhej svetovej vojny. Most cez rieku Nu bol
extrémne dôležitý. Spájal Čínu s Barmou, a keďže Barma patrila Britom, po takzvanej Barmskej ceste posielali
Američania do Číny za neustálych bojov vojnový materiál. Neskôr, keď Japonci dobyli Barmu, americké letectvo
ovládlo trasu cez tzv. Hrb (Hump) z Indie ponad Himaláje
až do čínskeho Yunnanu. Preletelo cez ňu asi 1500 lietadiel naložených výzbrojou a výstrojou. Ich let bol nesmierne riskantný. Hradba Himalájí bola vyššia ako výškové možnosti vtedajších lietadiel, a tak sa nezriedka stalo,
že počas preletov cez tzv. Hliníkový priesmyk stroskotalo
množstvo amerických lietadiel. Číňania im v Tengchongu postavili nádherné múzeum. S bronzovými generálmi
v nadživotnej veľkosti.
Ak som sa po dlhom putovaní dostal až k nim, môžem
azda povedať, že som zložil skúšku zo svojej osemdesiatky. Isteže aj vďaka tomu, že história ponúka pevné cesty aj
na úpätí Himalájí.
Pavel Dvořák
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OBEC BUDMERICE V SPOLUPRÁCI S MALOKARPATSKÝM OSVETOVÝM
STREDISKOM V MODRE A OZ KULTÚRNE CENTRUM BUDMERICE
VÁS POZÝVAJÚ NA PODUJATIE

BUDMERICKÁ

FAZUĽOVICA

2 18

SÚŤAŽ VO VARENÍ
FAZUĽOVEJ POLIEVKY

PRIHLÁŠKY
SÚŤAŽNÉHO TÍMU NA
FAZUĽOVICU TREBA
DORUČIŤ NA OBECNÝ
ÚRAD BUDMERICE
DO 20. 4. 2018

Malokarpatský slávik
FINÁLE SÚŤAŽE SPEVÁKOV-AMATÉROV POPULÁRNEJ PIESNE

12. 5. 2018

PRIEBEH SÚŤAŽE
BUDMERICKÁ FAZUĽOVICA
08.00

09.00

12.30

14.30

Prezentácia,
rozmiestnenie tímov
do priestoru, spoločné
foto a zakladanie ohňov
Odštartovanie varenia
FAZUĽOVICE – tímy
súťažia podľa vopred
určených pravidiel
Ukončenie varenia
– FAZUĽOVICU hodnotí
odborná porota
a verejnosť odovzdaním
vstupenky svojmu
favoritovi
Vyhodnotenie súťaže

10.00 – 22.00 HOD.

AREÁL KAŠTIEĽA V BUDMERICIACH

KULTÚRNY PROGRAM PRE VEREJNOSŤ
10.00
11.00
12.30
13.00
14.30
15.00
17.00
18.30
22.00

Začiatok podujatia
DFS Lindavienka
vystúpenie detí z MŠ Budmerice
Verejná degustácia fazuľovice
Malokarpatský slávik – finále
FAZUĽOVICA – vyhlásenie
výsledkov, odovzdávanie cien
Malokarpatský slávik
– vyhlásenie výsledkov
KOLLÁROVCI – koncert
Oldies party
Záver

PODUJATIE SA KONÁ ZA KAŽDĚHO POČASIA.
5 EUR ZA MISKU, LYŽICU, OCHUTNÁVKY SÚŤAŽNÝCH FAZUĽOVÍC,
CHLIEB A SERVÍTKU + HODNOTIACA VSTUPENKA HLAS ĽUDU

SPRIEVODNÝ PROGRAM

výstava veteránov RETRO AUTO–MOTO–VELO • DHZ BUDMERICE (ukážky hasičskej techniky)
jazda na poníkoch • jazda na koči ťahanom koňmi • jazda na ťave • kreatívne workshopy pre deti
maľovanie na tvár • stánky s predajom rôznych remeselníckych výrobkov či dobrôt
prezentácia a predaj vín miestnych a regionálnych vinárov • burza starožitností
predaj potravín z dvora • jazda na mini tanku • kolotoče a iné atrakcie pre deti
PARTNERI
PODUJATIA

KONTAKTY

Obecný úrad Budmerice
Mob. č.: 0905 387 813, www.budmerice.sk
Malokarpatské osvetové stredisko v Modre
Mob. c.: 0918 971 090, www.moska.sk

Školstvo

Moderná škola = vzdelaní žiaci

Naša škola ide s dobou
V roku 2017 bola Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlásená výzva na predkladanie
žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EU na vybudovanie a modernizáciu odborných učební. Obec ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou v Budmericiach reagovala a podala
projekt pre zvýšenie kvality vzdelávacieho procesu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie základnej
školy vrátane obstarania jej vybavenia. Špecifickým cieľom projektu je vytvorenie podmienok na dosahovanie
lepších výsledkov vo vyučovacom procese vybudovaním odborných učební s prírodovedným, technickým,
multimediálnym a jazykovým zameraním.
Pre úspešnú realizáciu projektu sme naplánovali vybudovanie jazykovej učebne na 2. stupni ZŠ, učebne fyziky,
polytechnickej učebne, učebne s informačno-komunikačnými technológiami (IKT) a knižnice. Týmto chceme napĺňať štátom zadefinované povinné a dôležité podmienky
pri realizácii Štátneho vzdelávacieho programu v rámci
zabezpečenia materiálno-technických pomôcok. Naprojektované špecializované odborné učebne (učebňa fyziky, IKT učebňa, jazykové laboratórium) aj žiacka knižnica
budú vybavené novým interiérovým zariadením, odbornými didaktickými pomôckami a informačno-komunikačnými technológiami.
V mesiacoch júl – august prebiehala rekonštrukcia
a modernizácia ZŠ s MŠ k naplneniu zámerov projektu. Po
predošlom zateplení hlavnej budovy s novou fasádou boli
vymenené podlahy a vymaľovaný interiér. Budova 1. stupňa (bývalá materská škola) bola komplexne rekonštruovaná takmer celá. Priestory sa vymaľovali, staré vodovodné,
kanalizačné a elektrické rozvody nahradili nové. V každej
triede je hygienický kútik, nové sú dvere, okná, podlahy,
sociálne zariadenia pre chlapcov i dievčatá. V tejto budove
bola zriadená aj nová učebňa techniky, a to spojením troch
menších skladov v suteréne. Pred budovou sa vybudovalo
parkovisko pre zamestnancov školy i verejnosť.

24

V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na interiérové vybavenie učební školskými lavicami, stoličkami, interaktívnou tabuľkou a ostatným nábytkom vrátane kompletného didaktického vybavenia a potrebného materiálu.
Zmodernizované priestory a inovované vybavenie školy sa stanú zdravým a bezpečným pracovným prostredím,
príjemným a dôstojným vzdelávacím stánkom pre naše
deti aj pre všetkých zamestnancov školy.
PaedDr. Mária Kubovičová, foto ZŠ
V mene všetkých žiakov školy úprimne ďakujeme poslancom obecného zastupiteľstva, pánovi starostovi za
podporu, ústretový a empatický krok.
Kolektív zamestnancov školy
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Svet tvorivosti
v našej škole
S týmto názvom i zámerom vtiahnuť celé rodiny do tradičných vianočných dielní v školských priestoroch prišla
naša bývalá kolegyňa Janka Matušková. Zapojiť sa do nich môžu deti i dospelí všetkých vekových kategórií.
V tomto školskom roku, ako zvyčajne v predvianočnom čase, sa
uskutočnil už 7. ročník tohto veľmi vydareného podujatia s aktívnou účasťou učiteľov, rodičov a žiakov. Každý učiteľ si vybral činnosti, ktoré sú
mu najbližšie – či už záujmové práce
v triedach, varenie čajíku deťom alebo fotografovanie.
Výrobky z našich dielní sú vždy
rôznorodé. Sú to predmety z papiera, látky, plastov, dreva, vianočné
ozdoby, dokonca aj svietniky. Pritom
sa venujeme aj zdobeniu perníkov,
keksíkov, marcipánu i dekoráciám.

Minulý rok naša aktivita nadobudla
charitatívny rozmer, keď sme z predaja kapustnice a školského časopisu v
našom obchodíku zaplatili jeden školský rok Erickovi z Kene. Novinkou bol
fotokútik, kde sa o milú pamiatku na
Vianoce 2017 postarala šikovná pani
fotografka Evička Krajčovičová. Nezabudli sme ani na Ježiška. Tomu deti
písali listy s pomocou pani učiteľky
Lenky Bacigalovej. Tradične nás potešila chutná kapustnica, ktorú nám
uvarila pani Haršányová. Celou školou
sa šírila vôňa jej kapustnice, koláčov.
Za zvuku príjemných vianočných
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kolied sa rodičia a deti stretávajú
a lepšie spoznávajú s pracovníkmi
školy. Pri príležitosti vianočných dielní
si návštevníci mohli zakúpiť špeciálne
vianočné vydanie školského časopisu
Školčas.
Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým rodičom, učiteľom, ktorí sa do vianočných dielní zapájajú,
občianskemu združeniu Budmeričania deťom i Združeniu rodičov pri ZŠ
s MŠ Budmerice, ktorí túto akciu finančne zastrešujú.
Mgr. Ingrid Turčinová,
Mgr. Nina Kulifajová
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Originálne vianočné
pozdravy potešili
V predvianočnom období naša základná škola vyhlásila súťaž Vianočná pohľadnica. Do súťaže sa mohli zapojiť
všetci žiaci našej školy. Najvydarenejšie pohľadnice boli vybrané, upravené a pred Vianocami rozposielané v mene našej školy ako vianočné pozdravy do okolitých škôl. Víťazkou tejto súťaže sa stala výtvarne nadaná žiačka IX. A Zuzana
Vozárová.

Za dobrý
nápad,
dobrá
odmena

V minulom školskom roku Základná škola s materskou školou Budmerice vyhlásila súťaž o logo školy
s cenou pre autora víťazného návrhu v hodnote 50 €
podľa vlastného výberu. Do súťaže sa zapojili viacerí
žiaci. Najlepším grafickým stvárnením bolo vyhodnotené logo Timoteja Bacigala, aktuálne z IX. B. Spýtali
sme sa, čo ho priviedlo k úspechu.
Prečo si sa rozhodol zapojiť do súťaže o školské logo?
Motivovala ma atraktívna odmena pre víťaza a pocit, že na
stránke školy bude môj výtvor.
Čím si sa pri tvorbe inšpiroval?
Inšpiroval som sa logami iných škôl.
Pomáhal ti niekto pri tvorbe loga?
Trochu mi radila mama.
Prečo si použil šedú a zelenú farbu?
Tieto dve farby symbolizujú našu školu. Šedá je farba budovy a zelená farba okolia.
Čo si si kúpil za výhru v súťaži? Prečo?
Za výhru som si kúpil herné slúchadlá HyperX CLOUD II.
Kúpil som si ich preto, lebo moje staré slúchadlá sa pokazili.
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Často počúvame:
Nemám času na nič...

Žiaľ, ani na svoje deti?
Súčasná realita doby, ktorú prežívame hanobením materiálnych statkov neraz s maximálnym pracovným vyťažením, nás ochudobňuje o trávenie času s našimi najbližšími. Hoci práve oni sú tou skutočnou hodnotou
v našom živote. Každá nová generácia rodičov sa snaží inštinktívne plniť svoju úlohu čo najlepšie. Pre rodičovstvo ako poslanie, žiaľ, nejestvuje stredná ani vysoká škola. Staršie vzory postupne odchádzajú, alebo sú až
do fyzického vyčerpania ešte v zamestnaní.

V každej dobe číhali na rodičov rôzne nástrahy. Stačí sa
len obhliadnuť o generáciu späť. Deti bolo treba večer čo večer zvolávať z vonka do vnútra domácností. Dnes je problém
dostať ich naopak z vnútra von. Deti mávali zopár hračiek,
s ktorými sa dokázali hrať celé dni. Dnes ich mnohé majú
desiatky a nedokážu sa hrať s niektorou dlhší čas. Doba sa
zmenila, nie je však ľahšou pre rodičov ani učiteľov. Narastajú negatívne javy správania ako šikana, vysmievanie, drzé
správanie, nesústredenosť na hodinách vyučovania. Objavujú sa špecifické poruchy učenia ako napr. dislexia, disgrafia, diskalkúlia a ďaľšie. Boli aj v minulosti, len inak riešené.
Ktorí žiaci neprospievali, dostali nálepku „päťkári“. Dnes sa
postupuje inak. Všetko sa snažíme riešiť, vychádzať deťom
maximálne v ústrety. Ťažko povedať, či je to dobre. Koľko
ľudí, toľko názorov. Každý sa cíti byť odborníkom na pedagogiku, keď hodnotí vychovanosť cudzieho dieťaťa.
Akú úlohu tu zohráva škola? Deti v nej trávia svoj najproduktívnejší čas počas dňa, a tak prostredie, atmosféra
školy sú veľmi dôležitými faktormi. Najmä ak ide o deti na
základnej škole, kde sú akousi hubkou dychtivo nasávajúcou všetky podnety, dobré i zlé. Škole v jej smerovaní
a fungovaní svojou spätnou väzbou pomáhajú viaceré orgány, napríklad Rada školy alebo Rada rodičov. Rodičia
sa môžu s otázkami, pripomienkami a podnetmi obracať
na učiteľov, vedenie školy, na členov týchto orgánov aj poslancov obecného zastupiteľstva.
Naším spoločným cieľom je vytvoriť zo školy miesto,
kde môže každé dieťa zažiť priateľské prijatie, úspechy,
bezpečie a s pomocou učiteľov bude s radosťou spoznávať tento svet. Nie je to však vôbec jednoduché. Bez podpory a chuti z každej strany trojuholníka (škola – rodina –
dieťa) to ani nejde. Práve preto sa snažíme na stretnutiach
Rady školy diskutovať o fungovaní našej školy tak, ako to
vidíme z viacerých uhlov pohľadu.
V decembri minulého roka prebehli voľby nových členov a predsedu Rady školy na ďalšie štvorročné obdobie. V januári sme mali prvé pracovné stretnutie v novom
zložení. Pod vedením predsedu RNDr. Borisa Glosa sa
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rokovania zúčastnili v zastúpení zriaďovateľa Mgr. Petra
Haviarová, Mgr. Zdenka Charbulová, Gabriela Putecová,
za pedagogických zamestnancov ZŠ podpredseda Rady
Mgr. Michal Malík, Monika Machalová, za nepedagogických zamestnancov Mgr. Mária Šperková, Eva Krajčovičová, rodičov zastupovali Judita Hašáková a Monika
Žušková. Zaoberali sme sa prevenciou a riešením šikany
formou inštalovania kamerového systému do tried. V popredí bola aj zdravá výživa žiakov, zloženie jedálneho lístka v ZŠ a MŠ, pitný režim, naplnenosť školského klubu
detí. Neobišli sme správanie žiakov, šikovných, nadaných,
pomáhajúcich, ale i problémových, aj žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Vo všetkých témach sme sa vždy zhodli na tom, že výraznejšie pozitíva
nedosiahneme bez spolupráce a aktívnej podpory rodičov. Základné pravidlá slušného správania, stravovania sa
odvíjajú v rodine.
Vyzývame učiteľov, aby boli vzorom v tom, čo robia,
hovoria. Aby ukazovali deťom smer a s láskou a prísnosťou sprevádzali deti na ceste poznávania seba i sveta. Ak
vyhoria alebo nebudú vedieť ako ďalej, aby sa nebáli požiadať o pomoc na správnom mieste.
Rodičov, aby si znižovali pracovné úväzky a zvyšovali
pomer času tráveného so svojimi deťmi. Ony potrebujú
rodičov, ktorí v dobrom i v zlom stoja pri nich, ukazujú,
ako sa dá učiť na vlastných chybách, každý deň vstať a ísť
s odvahou do boja. Potrebujú vedieť, že sú v našom srdci,
hoci niekedy robia hlúposti. Potrebujú nás vidieť pracovať
i oddychovať.
Deti, aby hľadali to dobré, čo v sebe majú. Aby mali
odvahu postaviť sa pri problémoch na správnu stranu.
Aby pretvárali tento svet k lepšiemu a učili nás byť otvorenými voči novým pohľadom. Aby starostlivo vyberali, ako
a s kým strávia svoj voľný čas. Treba, aby nás dospelých
obdarili bezstarostnosťou a slobodnou mysľou, o ktorú
prichádzame tlakom, hypotékami a napĺňaním zdanlivo
nevyhnutných potrieb.
(zch)
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Sociálne
služby
Remeslá

Najkrajšia večera roka
Zapálením prvej adventnej sviečky
v Centre sociálnych služieb Budmerice
sme si navodili atmosféru Vianoc. Príchod sviatkov bol až do Štedrého dňa
vyplnený vyrábaním ozdôb, pozdravov,
zdobením interiéru a exteriéru. Po chodbách sa šírila vôňa čerstvo napečených
koláčikov, hudba a piesne žiakov základnej i materskej školy, klientov z Domova sociálnych služieb pre dospelých
z Báhoňa. Spoločne sme si zaspievali
koledy a krásne vianočné piesne.
Časť klientov prežívala Vianoce v
kruhu svojich najbližších, ostatným

sme spoluvytvárali príjemné sviatočné
dni v našom zariadení s dodržiavaním
budmerických tradícií slávenia Vianoc.
Štedrovečerné posedenie začalo
modlitbou, pokračovalo oblátkou s medom, kapustnicou a rybou so šalátom.
Na stole nechýbali čerstvé koláče, ktoré si klienti sami upiekli alebo priniesli
rodinní príslušníci. Kým sa rozišli do
svojich izieb, zaspievali si vianočné
piesne, zaspomínali na zvyky a rôzne
vianočné príhody z ich mladých čias. Aj
Vianoce u nás sa niesli v znamení lásky
a pokoja medzi ľuďmi. 
(šr)

Zdroj, ktorý ľudí spája
a nepozná hranice
Počas minulého roka sme sa viackrát presvedčili o význame vydávania obecných novín nielen v printovej forme, ale aj v elektronickej podobe prostredníctvom internetovej webovej stránky. Dostali sme zaujímavé ohlasy
nielen od našich rodákov, ale aj ľudí, ktorých sa Budmerice nejakým spôsobom bytostne dotkli.
Spomeniem aspoň potomkov bývalého notára Júliusa
Medlena z Českej republiky, podobne aj príbuzných zriadenca pracujúceho u grófa Jána Pálfiho, ktorí nás už navštívili, pamätníkov na pôsobenie pánov farárov, dcéry rodičov
Dr. Terianskeho a ďalších čitateľov našich obecných novín aj
za hranicami Slovenska.
Naposledy počas Dní otvorených pivníc sme privítali pani Nadeždu Patusovú, Slovenku žijúcu dlhé roky vo
Viedni. Práve ona je z rodiny evanjelického farára Dr. Pavla
Terianskeho, ktorý ukrýval vo Veľkom Grobe židovskú rodinu MUDr. Feldmana, pôsobiaceho koncom 2. svetovej
vojny v Budmericiach. Zaujal ju príbeh, ktorý sme uverejnili
v druhom čísle Budmerických zvestí v roku 2016 a podobne
aj spomienky na Milana Hegera od jeho vnučky Henriety.
Chcela sa s ňou osobne stretnúť, no pre jej zaneprázdnenosť k tomu nedošlo a odložili to na máj tohto roka. Vtedy by
sa chcela stretnúť aj s ďalšími Hegerovcami v súvislostiach
s pobytom Feldmanovcov v Žiline.
Pri jej návšteve sme jej ukázali interiér kaštieľa, Budmerickú izbičku, pričom vysoko ocenila vlastivednú expozíciu
a šikovnosť matičiarok pri ponuke množstva tradičných
budmerických koláčikov. Srdečné stretnutie zažila aj v Centre sociálnych služieb, porozprávala sa so zamestnankyňami i klientami. Bola príjemne prekvapená kvalitou poskytovaných služieb i samotným vybavením jednotlivých izieb. Po
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návrate do Viedne nám poslala poďakovanie za krásne strávený deň v Budmericiach, kam sa ešte vráti v máji. Podobne
očakávame aj príbuzných z rodiny J. Medlena.
Teší nás, že naše noviny sú výborným spojivkom so všetkými ľuďmi dobrej vôle, rozširujú široko-ďaleko poznanie
o Budmericiach a živote v nich. 
(mb)
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Budmerice v pohybe 2017
V roku 2017 sme pripravili akcie pre športovcov, aktívnych aj menej aktívnych, aby sa stretli a zmerali si svoje
sily v hokejbale, cyklistike či behu.
Hokejbal sa konal 24. júna v kaštieli na ihrisku za účasti
ôsmich mužstiev z Budmeríc a okolia. Ako každý rok i tento sa niesol v mene krásneho počasia, výborných výkonov
a najmä bez zranení.
Na cyklistike 30. septembra sa na štartovaciu čiaru
v areáli Budmerického kaštieľa postavil hojný počet detí,
no ani dospelí sa nenechali zahanbiť. Počasie vyšlo opäť
na jednotku, trať sme prispôsobili jednotlivým kategóriám,
podľa náročnosti.
Beh spríjemnilo parádne počasie, zamračené, trošku
daždivé, ale typické pre 21. október. Účasť bola i tak prekvapujúca, veľa detí, menej už dospievajúcej mládeže, dospelí opäť nesklamali.
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V cieli sme odovzdali víťazom medaily, diplomy, ceny, poukazy do aquaparku Relax Aqua & Spa v Trnave a návštevníci sa mohli posilniť cigánskou, gulášom i jabĺčkami.
Na Štefana sme sa boli rozhýbať v rámci turistiky v Karpatoch na trase Budmerice – Harmónia – Zámčisko – Medvedia skala – rozhľadňa Kukla – Píla – Budmerice. Dobre
nám vytrávilo, a tak sme mohli spokojne pokračovať vo sviatočnom prejedaní.
Veríme, že aj v tomto roku sa nám podarí pripraviť športové podujatia, ktoré vám prinesú radosť. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili, či už ako organizátori, súťažiaci,
diváci alebo kráčajúci turisti.

Peter Matejík, foto E. Krajčovičová
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V branných športoch
sa nám darí
Naša Základná organizácia Zväzu branno-technických činností (ZBTČ) pri Základnej škole s materskou školou
Budmerice bola v minulom roku poverená organizovaním okresného kola aj celoštátnych Majstrovstiev Slovenska s medzinárodnou účasťou v brannom viacboji žiakov ZŠ.
Je to zásluhou predsedu Základnej organizácie ZBTČ v Budmericiach a člena Prezídia ZBTČ na
Slovensku Mgr. Emila Drgoňa, jeho
dlhoročnými skúsenosťami, systematickou prácou s deťmi, s mládežou i dospelými v oblasti branno-športových súťaží. Pritom je nezanedbateľná podpora zo strany ZŠ
s MŠ Budmerice a starostu obce
Budmerice, ktorí sa spolu so starostom obce Jablonec organizačne podieľali na úspešnom zvládnutí tejto
náročnej akcie.
V priestoroch parku Silnica
v dňoch 8. a 9. júna súťažilo 13 slovenských a 3 české družstvá v streľbe na terč, sklopky, v hode granátom,
behu, určovaní azimutu. Vedomosti
zo zdravotnej a dopravnej výchovy

museli preukázať v písomných testoch. Aj keď naše dve družstvá neboli medzi najlepšími, preukázali svoju
šikovnosť v jednotlivých disciplínach.
Predtým v okresnom kole branného
viacboja družstvo v zložení Andrej
Dugovič, Roman Ochaba, Katarína
Talapková obsadilo 2. miesto, v poradí tretí boli Radovan Turner, Roman
Ochaba, Eva Oscitá.
Už viac rokov sa naši žiaci zúčastňujú Súťaže mladých záchranárov
civilnej ochrany (CO), ktorú organizuje Krízový štáb CO okresu Pezinok.
V tomto roku v okresnom kole v Senci
zvíťazilo družstvo v zložení Eva Oscitá, Katarína Talapková, Roman Ochaba, Radovan Turner a prebojovali sa
až do celoštátnej súťaže v Gabčíkove. V krajskom kole 2. miesto obsa-
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dilo družstvo v zložení Alexandra Danišová, Romana Achbergerová, Lucia
Gáborová, Simona Holanská, Karolína Jakabovičová. Tretí v poradí sa
umiestnili Miroslav Štefanica, Sabina
Kročková, Andrej Dugovič.
Okrem tejto súťaže sa každoročne konajú aj samostatné strelecké
preteky v troch termínoch vo Vištuku a v dvoch v Bratislave. Na nich sa
vždy úspešne zúčastňujú aj Budmeričania. V dňoch 22. – 23. septembra
sa uskutočnili Majstrovstvá Slovenska členov ZBTČ v brannom
viacboji, kde v streleckom tíme bol
zastúpený žiak, dorastenec a dospelý. Podujatie sa uskutočnilo opäť
v našej obci v areáli kaštieľa v Budmericiach.
(dd, mb, foto mb)
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Budmerické rybníky,
rybky a rybári
O budmerických rybníkoch v období novoveku sme písali v Budmerických zvestiach v čísle 2/2016. Dnes sa
vrátime do 20. storočia a najmä do súčasnosti tohto zaujímavého odvetvia ľudskej činnosti.

Niekoľko storočná tradícia budmerického rybnikárstva
bola oživená až po oslobodení. Prvý bol obnovený Horný
budmerický rybník s názvom Hájiček. Podstatne väčšia vodná
plocha vznikla v roku 1980 vybudovaním vodnej nádrže s cieľom akumulovania vody pre závlahu pozemkov, plnenie a preplach rybníka Hájiček pre športový rybolov a zabezpečenie
minimálneho prietoku v Gidre. Čelná hrádza pozdĺž rybníka
Hájiček má dĺžku 976 m a bočná pozdĺž potoka Gidra meria
1000 m. Vodná plocha s rozlohou v priemere 40 ha dosahuje
maximálnu hĺbku v lovisku pri plnej hladine 5,5 m. V minulom
roku bolo v našom športovom rybníku kriticky málo vody.
V období deväťdesiatych rokov bola nádrž načas bezprizorná, vydaná napospas pytliakom. Menší chovný rybník
Hájiček, nachádzajúci sa bližšie k obci, je súkromný, s výlovom pred Vianocami a úplným vypustením vody.
V roku 1997 bola VN Budmerice pridelená Slovenskému
rybárskemu zväz (SRZ) Pezinok, ktorý ju obhospodaroval
ako zväzovú vodu do roku 2008. Od roku 2009 je to miestna
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voda SRZ Pezinok. Obvodná organizácia SRZ Budmerice
vznikla pri Mestskej organizácii SRZ Pezinok dňa 21. 2. 2009
a dnes má okolo sto členov. V tom istom roku bol založený
vrámci ZŠ s MŠ v Budmericiach aj rybársky krúžok vedený
učiteľom Milanom Drgoňom. Rybný revír je kaprový, lovný,
určený na športové rybárčenie. Charakteristickými rybami sú kapor, šťuka, zubáč, sumec. Najmenšia lovná miera
kapra je 40 cm, sumca 70 cm, šťuky severnej 60 cm. Vodná
nádrž sa nevypúšťa.
Tento športový rybník sa každoročne zarybňuje štukami,
zubáčom a inými rybami. Zarybňujú ho miestni rybári z organizácie SRZ z poplatkov za rybársky lístok. Spravidla na
jeseň kúpia násadu z Častej alebo zo Šenkvíc. Na športových rybníkoch sa ryba cez rok vychytáva, a preto sa znovu zarybňuje. Samotné ryby sa nestíhajú rýchlo namnožiť,
pritom však potrebujú husto zaplavené polia, dlhé trávy,
burinu. Aby podporili aj toto prirodzené rozmnožovanie, rybári spúšťajú na dno rybníka debničky s čečinou, na ktorú
sa ryby vytierajú. Po novembrovom zarybnení sa „zatvorí
voda“, čo znamená, že dva až štyri týždne sa neloví druh
ryby, ktorá bola vysadená. Pri zamrznutí hladiny platí všeobecný zákaz lovu na dierky.
Športovým výlovom sa každoročne vylovia desiatky
metrických centov rýb. V období od 15. marca do 15. mája
platí úplný zákaz rybolovu s tohoročnou výnimkou. Totiž
dňa 5. mája sa uskutočnia v Budmericiach rybárske preteky. Budeme tak mať možnosť pozorovať rôzne techniky lovu
vrátane džentlmenského rybolovu s heslom „chyť a pusť!“
V júli sa uskutočnia trojdňové boiliesové preteky Budmerický kapor (chytanie rýb s použitím návnad na prírodnej báze).
Uprostred leta prebehne už 10. ročník podujatia Preteky
o pohár starostu obce.
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Naši rybári sa o rybníky starajú,
zveľaďujú jeho okolie, upravujú brehy,
brigádnicky obnovili prístrešok pri bufete. Rovnako i obec sa podieľala na
informovaní verejnosti o miestnej faune
a flóre a osadila aj tu tabule a altánky
so sedením, ktoré sú súčasťou Náučného chodníka Budmerice, projektu,
ktorý bol v roku 2017 realizovaný aj
vďaka finančnej podpore Bratislavského samosprávneho kraja.
Okolie rybníkov nám každoročne
spestrujú aj osemdesiatčlenné kŕdle
kormoránov, po desiatkach prilietajú na
rybník krásne labute a na potoku bežne
vídať volavku. Všetky tieto krásne, veľ-

ké vtáky však spôsobujú rybárom škody na rybách. Bobry v kolóniách stavajú hrádze a darí sa im tak, že už nie je
kontakt medzi rybníkom a potokom. Na
prítoku do rybníka možno vidieť bobra
v lužnom lese v Alúviu Gidry a v Lindave, kde má hniezdo už desať rokov.
Máloktorá dedina má také ideálne
podmienky k rybárčeniu ako Budmerice. Preto sa k našim rybárom môžu
pridať aj ďalší milovníci prírody a rýb –
veď čo je krajšie, ako si vychutnať ten
zvláštny pokoj na brehu rybníka spojený aj s troškou adrenalínu pri športovom rybolove.
(dd, zdroj md,OO SRZ)

Aj rybárske preteky
majú víťazov
V predchádzajúcom článku o Budmerických rybníkoch sme spomínali, že naši rybári okrem rekreačnej záľuby
v rybárčení svojím spôsobom aj športujú. Rybárske preteky totiž patria k športovým činnostiam, pri ktorých
nechýba napätie s dávkou adrenalínu. Ako prebiehajú a čo je ich náplňou sa oboznámite v tomto článku.
V minulom roku sa na Vodnej nádrži
Budmerice konal 4. ročník rybárskych
pretekov s názvom Budmerický kapor
za účasti 15 tímov. Najprv bolo treba
dôsledne pripraviť organizáciu pretekov, o ktorú sa postarali Michal a Marek
Sčibrányovci s Michalom Bangom a Stanom Stanekom. Okrem obce Budmerice
sponzorovalo preteky 11 firiem, z nich
firma Mikbaits poskytla pred štartom
sponzorské ceny a prezentovala svoje
výrobky s účasťou profesionálneho slovenského rybára Martina Kosťoviča. Rybári mali možnosť zakúpiť si na mieste
niektoré z ponúkaných produktov.

Pred súťažou si pretekári svoje
lovné miesta losovali ako dvojčlenné
tímy. Po vylosovaní miest sa presunuli
k vodnej nádrži, pripravili si vybavenie
na lov a mohli začať mapovať vodu
a zakrmovať. Po štarte o sedemnástej
hodine začali nahadzovať a zavážať
svoje udice. Počas 48 hodín sa súťažilo v love na boilies, ktoré majú podporovať a propagovať spôsob rybolovu
„chyť a pusť“ pre ochranu kapitálnych
rýb v našich vodách. Cieľovými rybami
boli kapor nad 55 cm a amur s cenami
a putovnými pohármi pre prvé tri tímy
s nachytanou najväčšou hmotnosťou
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rýb. Putovný pohár za prvé miesto si
odniesol tím Pat a Mat, ktorý ulovil 7
kusov bodovaných rýb v celkovej hmotnosti 26,4 kg, druhé miesto dosiahol
tím VJBNVI s tromi bodovanými rybami
v hmotnosti 10,6 kilogramu a na tretie
miesto VKNO s úlovkom dvoch bodovaných rýb v hmotnosti 8,68 kilogramu.
Udelená bola aj cena pre jednotlivca za
úlovok najväčšej ryby Denisovi Štrbíkovi. Súťažiacim sa podarilo uloviť 16
kusov bodovaných rýb. Na 5. ročníku
pretekov Budmerický kapor sa stretneme v júli 2018.
(PJ, foto D. Sedláková)
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Ľadové medvede u nás
Neveríte? Stačí prísť k rybníku v Budmericiach
v čase, keď v prírode už prevládajú mrazivé dni a uvidíte ich. Mužov, ženy, ba aj dvanásťročného otužilého
chlapca. Práve to sú naše „ľadové medvede“, športovci, pre ktorých pobyt v mrznúcej vode je priam slasťou
tak, ako je pre iného teplá posteľ s hrubou perinou.
Takémuto kúpaniu však predchádza pravidelné ranné sprchovanie sa so studenou vodou, športovanie
a postupné otužovanie v studenej vode. Dobre padne

aj desaťkilometrový beh k rybníku alebo kratšia vzdialenosť z domu cez háj v spoločnosti psíkov. Až potom
možno rozsekať ľad na zamrznutej vodnej hladine, odsunúť kryhy a ponoriť sa do vody neraz takmer s nulovou teplotou bez drkotania zubami. Ak sa k nim chcete
pridať, príďte v niektorú zimnú nedeľu po ôsmej hodine
ráno k brehom rybníka a ochotne vám poradia, ako utužiť svoje zdravie.
(dd)

Starí páni? Kdeže, telom
i dušou mladíci!
K futbalu v Budmericiach už viac ako desať rokov patrí mužstvo Starí páni. Založil ho nestor budmerického
futbalu Ján Žiačik s kamarátmi, aktívnymi mladými futbalistami, no aj s tými, čo predtým futbal nehrali a tento
druh športu si ich získal až v pokročilejšom veku. Bol dlhoročným kapitánom tohto mužstva a po zápasových
posedeniach pripravoval výborný guláš, neskôr aj fazuľovicu. Mančaft dnes tvoria hráči vo veku od tridsať do
šesťdesiat rokov, s najstaršími hráčmi Ľubom Ölveckým a Ľubom Miškovičom.
V mužstve platí tvrdá disciplína.
Na futbalovom ihrisku hrávajú pravidelne každú nedeľu od marca do novembra s nástupom o deviatej hodine
ráno. Po hodine hry sa hrá o víťazný gól, ktorý niekedy trvá dlhšie ako
celý zápas. S futbalom nekončia ani v
zimných mesiacoch, vtedy zelené ih-
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risko vystrieda športová hala v Cíferi.
Asi v dvadsaťčlennom budmerickom
tíme hrávajú okrem Budmeričanov aj
hráči z Blatného, Jablonca, Báhoňa,
Štefanovej a Zvončína.
Za pôsobenia bývalého budmerického farára Mariána Gáboríka utvorili
miestni futbalisti družbu s futbalovým

tímom z jeho rodnej dediny Podmanín v okrese Považská Bystrica. Tu
pravidelne každý rok v máji alebo
v júni odohrajú obe mužstvá spoločný zápas. Odvetný zápas býva v septembri v Budmericiach. Septembrový
termín je obľúbený najmä pre burčiakové obdobie v našom regióne, na

1/2018

Šport
ktoré sa Podmanínčania veľmi tešia.
Posledný tretí zápas v roku sa hrá
na neutrálnom ihrisku v obci Korňa
na Kysuciach, kde sa nachádza futbalistami vyhľadávaná športová hala
s umelým trávnikom. Vedúcimi podmanínskeho tímu sú Ivan Sovík a Jozef Kostolanský. Po každom zápase
nechýba spoločné posedenie pri
dobrom jedle, vínku a muzike. Podmanínčania sú výborní speváci, väčšinou ich sprevádzajú tóny heligónky.
Spoločnú futbalovú tradíciu utužujú naši Starí páni s Podmanínčanmi
posledné štyri roky aj vo Vysokých
Tatrách, v krásnom prostredí Podbanského. Na chate Jozefa Kostolanského žijú nielen futbalom, ale
podnikajú túry po okolí, spoločné
posedenia, venujú sa zberu hríbov
a podobne. Počas výletov sa hráči
nezabudnú zastaviť pri pomníku nášho rodáka kapitána Jána Rášu, ktorý
zahynul v bojoch Slovenského národného povstania. Jeho pamiatku si uctia položením venca. Medzi Starými
pánmi nechýba ani kronikár Martin
Homza, vďaka ktorému sa na spoločné chvíle v tíme nezabúda. Kronikár
má podmienku zapísať všetko autenticky: „Napíš to tak, ako počuješ.“ Na
spoločne strávený čas, kde je futbal
a športový duch na prvom mieste, sa
hráči skladajú štartovným.

Okrem nedeľňajších stretnutí
a spoločných akcií s Podmanínčanmi sa budmerické futbalové družstvo každoročného zúčastňuje augustového turnaja Starých pánov
v Jablonci. Tento turnaj si už desať
rokov udržuje vysokú športovú úroveň vďaka Milanovi Krasňanskému
a jeho rodine, kamarátom, sponzorom a všetkým nadšencom futbalu.
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Turnaj naši Starí páni vyhrali dvakrát
a v minulom roku im patrilo tretie
miesto.
Napriek veľkej a pravidelnej účasti
pôvodných členov tímu Starí páni radi
medzi seba privítajú aj nových hráčov
a nadšencov futbalu každého veku. Do
ďalších rokov im prajeme pevné zdravie, pohodu na trávniku i v rodinách.
(dd)
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K víťazstvu vedie
tŕnistá cesta
Spoveď športovca Ivana Baxu ml.
Bojové športy ma lákali už od detských rokov. Po vzhliadnutí akčného filmu na vhs kazete o ázijských bojových
umeniach pod názvom Krvavý šport som jednotlivé hmaty, chvaty skúšal na kamarátoch v škôlke a škole. Nie
agresívne, boli to také hry. Rodičia postupne vycítili môj i bratov vzťah k športovaniu, a tak sme s nimi chodili
na zápasy v karate i na plávanie. S pribúdaním školských povinností a iných záujmov sme s tým skončili.
Po absolvovaní strednej školy som sa však začal cieľavedomejšie venovať cvičeniu v posilňovni a bojové športy
som vnímal ako vyššiu métu, do ktorej musím s odhodlaním dospieť. Vedel som, že to nebude také jednoduché,
ako v posilňovni dvíhať závažia. Nahovoril som môjho
brata, aby sme vyskúšali tréning kickboxu. V klube Perún
Gym v Trnave som sa stretol s jeho zakladateľom, vedúcim a trénerom Andrejom Mičianikom. Hneď na prvýkrát
mi bolo jasné, že sa chcem tomuto športu venovať. Zo začiatku bol môj úmysel trénovať len pre seba, zo záľuby.
Postupne som si však uvedomoval, že sa nemám s kým
porovnať, či som sa zdokonalil alebo nie. Tak sme s trénerom dohodli zápas proti skúsenému kickboxerovi, ktorý
mal v tom čase už okolo 40 pästiarskych zápolení. Podľa
toho aj zápas dopadol. V prvom kole, po dvoch počítaniach ma rozhodca napriek mojej snahe nepustil ďalej bojovať. Súper vyhral systémom RSC, čo znamená víťazstvo
ukončením stretnutia ringovým rozhodcom. Získal som
prvú bojovú skúsenosť a zvláštny pocit, ktorý človek zažije, iba keď ide do ringu. Každá chyba, každý nespráv-
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ny krok, každé zaváhanie, stotina nepozornosti je tvrdo
trestaná, a to ranou alebo kopom od súpera.

Nádej zmarená prehrou
Času na ľutovanie nebolo, musel som trénovať ešte
viac, aby mal môj druhý zápas iný priebeh. Jeho termín
bol dohodnutý o dva mesiace, mal to byť zápas na galavečeri v Trnave. Už som vedel, ako také stretnutie prebieha. Asi tri týždne pred zápasom sa ma zmocňovala nervozita s predstavami, skôr depresívnymi, ako by nasledujúci
zápas mohol vyzerať. V noci som spával málo, asi 4 – 5
hodín. Keď som si ľahol, v hlave mi vírili myšlienky len
o zápase a nedarilo sa mi zaspávať. Zavčasu ráno znova
na tréning, z tréningu do práce. Pred zápasom som trénoval päťkrát do týždňa. Pár dní pred ním som ochorel. Hroziace nenastúpenie do zápasu som eliminoval tabletkami.
Napriek chorobe som sa cítil silný, natrénované som mal
a veril som si, že súpera knokautujem hneď v prvom kole.
V deň zápasu, nevyspaný, nervózny som išiel z domu do
Trnavy už na poludnie, aby som si v hlave nepredstavoval
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všetky možné variácie a zbytočne sa neznervózňoval.
Prišlo ma podporiť veľa kamarátov, rodičia, brat i priateľka. Všetci boli pre mňa významnou psychickou podporou.
Keď som kráčal k ringu, polovica haly mi fandila, ľudia kričali
moje meno. Cítil som sa super, ale na druhej strane sa ma
zmocnil pocit zodpovednosti a veľký stres, pretože moji rodičia s bratom a priateľkou sedeli hneď pod ringom. Zaznel
gong na začiatok kola a ja som ostal veľmi nepokojný a nesústredený. Zrazu som sa cítil ako paralyzovaný a začal som
inkasovať kopy a údery. Hlavou mi preblesklo, že takto zápas
nevyhrám, a tak som začal bojovať. Po miernej prestrelke,
kde som dostal ja i súper zopár dobrých rán do tváre, sa mi
zatmelo pred očami, v návale adrenalínu som nič necítil. Úder
od súpera mi zlomil nos a prestal som vidieť. Vyrazenie dychu
a nasledujúca rana do brady ma knokautovala. Nevedel som
sa postaviť na nohy, a keď som konečne vstal, cítil som sa
ako na ľade. Rozhodca spozoroval možný otras mozgu a nepustil ma ďalej bojovať. Príčinou prehry bola skôr moja psychika ako fyzická zdatnosť a technika. Nastala štvormesačná
pauza v tréningoch pre liečbu zlomeného nosa a prasknuté
ramenné puzdro. Lekár povedal, že buď sa mi to odtrhne alebo zahojí, nikdy to však nebude stopercentné.

Nevzdal som sa, túžba sa naplnila
Začal som znova trénovať. Blížili sa Majstrovstvá Slovenska v kickboxe v Banskej Bystrici a ja som stále nevedel, či tam chcem ísť alebo nie, pretože moja viera v seba
bola už po predošlých zápasoch naštrbená. Tri dni pred
začiatkom padlo rozhodnutie, že to idem skúsiť. Prihlásil som sa o jednu váhovú kategóriu vyššie, napriek mojej nižšej váhe, pretože som sa chcel ráno v kľude najesť
a nedávať si pozor na to, či spravím danú váhu alebo nie.
Z domu som odchádzal s motivujúcim predsavzatím dokončiť zápas a doniesť medailu. Pred zápasom ma opäť
opantal stres, avšak po takmer celodennom čakaní na zápas sa nejako záhadne vytratil.
Na majstrovstvách Slovenskej republiky sa zúčastnilo 321
zápasníkov v rôznych kategóriách a disciplínach. Niektoré
kategórie sa v disciplínach a váhach zlučovali (váhy menšie
s väčšími). V mojej váhovej kategórii som sa dostal až k zápasu o striebro, ktorý som prehral tesne na body. Napriek tomu
som skončil ako bronzový majster Slovenska do 84 kg, takže
prvotné sklamanie vystriedala radosť. Splnil som si obidve
predsavzatia, dokončil zápasy a domov doniesol medailu.
Ivan Baxa ml.

Horúco pod kotlami aj nad nimi
V horúci augustový deň v areáli futbalového ihriska vo veľkom varilo guláš desať súťažných tímov, medzi nimi aj
družstvá z Pezinka, Trnavy a zo záhoráckeho Kátova. Chuť gulášov bola rozmanitá, od priemernej až po výbornú.
Na tohoročnom Budmerickom guláši prvenstvo získalo družstvo Stavbári – Pajzer z Pezinka, za nimi náš Bačov tím
a Číkari z Kátova. Štvrtou cenou v podobe peknej medaily boli odmenení všetci súťažiaci. Cenu hlasu ľudu dostal tím
s názvom Lebo nebo. 
(dd)
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Nemýľme si kanalizáciu
a čistiareň odpadových
vôd s kontajnerom
Zamysleli ste sa niekedy nad tým, koľko pozornosti venujeme čistote nášho tela a domova? Často stojíme
dlhé minúty pri regáloch vyberajúc správnu vôňu pracieho prášku či aviváže. Vyberáme tie najmäkšie vatové
tampóniky pre našich najmenších či vlhčené utierky, ktoré odstraňujú zápach. Aj prostriedok na podlahu či na
riad musí mať príjemnú vôňu a spoľahlivo odstraňovať mastnotu. Naproti tomu, ako málo sa staráme o to, čo
tieto krásne a príjemné veci robia, keď ich použijeme a vyhodíme.

Čerpadlo upchaté vlhčenými
hygienickými utierkami
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Mnohí stále žijeme v sladkom presvedčení, že stačí, aby odpadky zmizli
z našich očí a tým prestanú existovať,
niekde sa vyparia, rozložia, odvezú či
úplne zmiznú. Netreba však ani pozerať na internete drastické obrázky lesných ježkov udusených v plastových
fľašiach či morských koníkov omotaných okolo vatových tyčiniek, aby
sme si pomaly, ale isto začali uvedomovať, že náš odpad nikam nemizne.
Hromadí sa v našom okolí a jeho zvyšky jeme a dýchame my sami.
V Budmericiach máme spolu štyri čističky odpadových vôd. Jednu
hlavnú, veľkú, kde sa spracováva
odpad, a tri menšie. Čistička je dômyselné zariadenie, ktoré čistí pomocou baktérií požierajúcich kal. Zvyšky
kalu sú biologickým odpadom, ktorý
sa po náležitom skompostovaní dá
použiť v poľnohospodárstve. Čistič-

ka si vie poradiť s odpadovou vodou
z kuchyne (umývanie potravín, riadu),
z hygienických zariadení (biologický
odpad a toaletný papier, ktorý je vyrobený tak, aby sa vo vode ľahko rozpustil), ako aj so splaškovou vodou.
Pomocou okysličovania a baktérií vie
vyčistiť i chemické látky, ktoré používame v domácnosti. Tu je však prvý
háčik. Naše podľahnutie voňavým
prípravkom nás často nabáda k ich
nadmernému používaniu. Prehnané koncentrácie pracích a čistiacich
prostriedkov spôsobujú, že baktérie
„nestíhajú“ a nie sú schopné vodu
dostatočne vyčistiť, niekedy ich chémia dokonca úplne zabije. Je dobré
si preto zvážiť (a poďakuje nám aj
naša peňaženka), či ozaj potrebujeme napríklad aviváže, ktorých zvyšky
ostávajú na našej koži a spôsobujú
často zdravotné problémy.
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Bohužiaľ sa tiež stáva, že v kanalizácii končia veci, ktoré tam za žiadnych okolností nepatria. Takzvané
vlhčené utierky či vlhčený toaletný
papier nie sú biologicky rozložiteľné
a rozhodne nepatria do WC, čokoľvek by výrobca napísal na ich obale. Ak ich vyhodíme do kanalizácie či
žumpy, upchávajú čerpadlá, niekedy
aj odpadové potrubia. Takisto dámske hygienické potreby, plienky, vatové tampóny, kusy textilu, pančuchy,
handry, mopy, uhynuté drobné domáce zvieratá a v neposlednom rade
zvyšky potravín nesmieme vyhadzovať do WC. Všetky tieto veci musí
niekto mechanicky z ochranných
mreží čističiek odstraňovať a vyvážať na skládku. Potraviny navyše obsahujú mastnotu, ktorá dodatočne
v kombinácii s ostatnými predmetmi

zalepuje všetky zariadenia. Upchaté
čerpadlá a potrubia predstavujú zbytočné finančné náklady pre obec, nakoľko potrubia prečisťuje špeciálne
zariadenie, ktorého prevádzka nie je
vôbec lacná.
Ak by sme čo len zlomok času,
ktorý venujeme výberu hygienických
potrieb pri nakupovaní, venovali tomu,
ako s nimi naložiť, keď ich použijeme,
pomohlo by to nielen znížiť náklady
obce na likvidáciu odpadu, ale aj životnému prostrediu. Mnoho hygienických potrieb zbytočne zapĺňa skládky odpadu, pritom našim mamám
voľakedy stačila čistá voda a mydlo.
Nehovoriac o tom, že predstava jedla
plávajúceho vo fekáliách tiež otvára
etické otázky. Drobná zmena v návykoch môže znamenať veľa.
Zuzana Fialová

Ochranný rošt zachytí iba časť
nepovoleného odpadu

Chráňme naše lesy a prírodu
V jarnom období začínajú práce v záhradkách, vinohradoch, v okolí chát. Táto činnosť je spojená so zvýšeným rizikom vzniku a šírenia požiarov v prírodnom prostredí. Príčinou býva neopatrnosť a nedbanlivosťou pri
spaľovaní rôzneho záhradného odpadu, odpadu z kríkov a po reze viniča. Takýto biologický odpad netreba
spaľovať, ale doviesť na určené miesto dočasného zberného dvora.
V prípade, že aj napriek varovaniam hasičov sa občan rozhodne
spaľovať (napríklad suché lístie, ktoré
sa nedá kompostovať), musí sledovať
poveternostné podmienky a nezakladať oheň pri veternom počasí. Materiál musí byť uložený do upravených
hromád v dostatočnej vzdialenosti
od okolitých objektov a suchých po-

rastov. Pritom musí mať pracovné
náradie a dostatočnú zásobu vody
na likvidáciu ohňa a nikdy nenechať
miesto spaľovania bez dozoru. Je
vhodné mať pri sebe mobilný telefón,
aby v prípade rozšírenia plameňov
mohol okamžite volať hasičov.
Ak nebudú splnené niektoré
z uvedených povinností, môže byť

občanovi uložená bloková pokuta na
mieste, alebo priestupkovým konaním až do výšky 331 €. Spôsobenie
požiaru je porušením platných právnych predpisov a v prípade vyššej
škody alebo verejného ohrozenia je
uvedená činnosť kvalifikovaná ako
trestný čin.
(e.o.)

Prechádzajme poruchám
v dodávke elektriny!
Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s. vyzýva občanov k orezu a výrubu stromov v ochrannom pásme
vonkajších elektrických vedení v prípadoch, keď stromy a kríky prerastú výšku 3 m od zeme. Ak sa vetvy priblížili
k vodičom elektriny na nebezpečnú vzdialenosť, treba požiadať príslušnú správu energetických zariadení o vypnutie
vedenia v lehote minimálne 25 dní od plánovaných prác. Po oboch stranách vedenia musí byť udržiavané bezlesie
v šírke 4 m.
Tieto povinnosti pre občanov vyplývajú zo zákona č. 251/2012 Z. z. Ich dodržiavanie má zásadný vplyv na kvalitnú
a bezpečnú dodávku elektrickej energie pre každé odberné miesto.
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Zo života obce

Župný štvrtok v Budmericiach
Takéto pomenovanie niesol výjazd predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraja Drobu, ktorý 8. marca 2018 poctil
Budmerice svojou návštevou. Neprišiel však sám. Starosta obce Jozef Savkuliak na obecnom úrade privítal aj ďalších hostí z BSK: Janu
Lysákovú, riaditeľku kancelárie predsedu, Mariána Viskupiča, riaditeľa Úradu BSK, Zuzanu Šajgalíkovú, riaditeľku odboru kultúry a cestovného ruchu, Veroniku Beňadikovú, vedúcu oddelenia komunikácie,
Matildu Kropáčkovú, vedúcu oddelenia zahraničných vzťahov a protokolu. Na tomto obom stranám prospešnom stretnutí sa zúčastnili
aj Eduard Heger, poslanec NR SR s Ivanom Patoprstým, poslancom
BSK a starostom obce Báhoň. Pri slávnostnom obede sa rozprúdila
debata z oblasti kultúry a turizmu, ktorá pokračovala aj pri obhliadke
parku a interiéru kaštieľa s výkladom riaditeľky kaštieľa Zlatice Rapošovej. V Budmerickej izbičke predsedníčka Miestneho odboru Matice
slovenskej Alena Kadlečíková oboznámila hostí o archeologických
náleziskach v Budmericiach, udržiavaní kultúrneho dedičstva i ľudových tradícií. V závere si pochutnali na výborných domácich koláčoch
od šikovných matičiarok, ocenili pohostinnosť i príjemne strávené popoludnie v Budmericiach. 
(ph, foto M. Kováčová)

Ocenenie autora vedeckej práce
V piatok 9. marca 2018 sa v Mestskom divadle v Levoči uskutočnilo slávnostné udeľovanie cien BENEFACTOR MUSAEI SCEPUSIENSIS 2018. V kategórii
Veda a výskum bol ocenený vedúci katedry slovenských dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave prof. Martin Homza.
Na slávnosti bola taktiež promovaná aj publikácia Historia Scepusii II za prítomnosti oboch editorov – prof. Martina
Homzu a prof. Stanisława Sroku z Jagelovskej univerzity
v Krakove, takisto slávnostne oceneného. Srdečne blahoželáme a tešíme sa z krásneho úspechu.
Pán profesor Martin Homza je náš spoluobčan a v tomto roku sa s ním stretneme na besede ku knihe Svätopluk
v európskom písomníctve v Budmerickej izbičke (na obrázku vľavo obal knihy).
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Za Žofkou
Gašparovičovou
Navždy sme sa rozlúčili s našou spoluobčiankou pani Žofiou
Gašparovičovou, pre ktorú celoživotnou náplňou bola pedagogická
a veľmi rozsiahla verejná činnosť
v obci Budmerice. Svoje užitočne
prežité roky venovala nielen manželovi, rodine, ale aj deťom v škole, priateľkám vo Zväze žien, Klube dôchodcov, Červenom kríži
i v Miestnom odbore Matice slovenskej. Profesiu učiteľky vnímala ako poslanie v škole aj mimo
nej, všade, kam prišla. Viac rokov pôsobila ako poslankyňa vo
verejnej správe v obci a bola veľmi aktívnou členkou Zboru pre
občianske záležitosti. Svojimi príhovormi i recitáciami na sobášoch, jubileách, na rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach prispievala k dôstojnosti obradov a slávností. Na vysokej
úrovni vždy boli jej smútočné príhovory na cirkevných aj občianskych pohreboch. Patrí jej veľké poďakovanie za dlhoročnú
činnosť knihovníčky obecnej knižnice.
Od 11. februára 1990 patrila k zakladajúcim členom Miestneho odboru Matice slovenskej, následne i k dlhoročným členkám
výboru. Bola morálnou autoritou, ktorá vždy hľadala spravodlivé
riešenie problémov. Dňa 5. decembra 2001 založila Klub Jednoty dôchodcov v Budmericiach a na viacero rokov sa stala jeho
predsedníčkou, neskôr predsedníčkou revíznej komisie.
Do vysokého veku sa venovala rôznym aktivitám v obci.
Pani Žofka, ako sme ju všetci nazývali, zaslúžene požívala našu
hlbokú úctu. Rozprávala ľubozvučnou slovenčinou a Slovensko
nosila v srdci, pretože ho dobre poznala i s jeho bohatou históriou. Okrem toho mala šikovné ruky, krásne vyšívala a háčkovala. Jej veľkou záľubou bola poézia a recitovanie básní. Pre
priateľov básne aj sama písala a oni drahej Žofke venovali poslednú báseň o kvetinke, ktorá sa jej páčila:
Čakanka
Čakanka pri ceste otvorila modré oči,
uzrela krajinu, od tej krásy až srdce poskočí.
Slovensko meno má, každého očarí,
pohostinnosť tu je, úsmevom obdarí.
To domov náš a ten len jeden je,
v ňom všetko máš, smútok aj nádeje.
Všetci Ťa budeme spomínať,
keď budú čakanky
pri cestách rozkvitať.
Vďaka Vám, pani Žofka za všetko, čo ste pre občanov
Budmeríc vykonali.
Česť Vašej pamiatke!
(ak)
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Narodili sa
Michaela Federlová
Zora Somorovská
Veronika Šišoláková
Ladislav Oškera
Dárius Pikulik
Zoe Bobová
Marek Eliaš
Ján Eliaš
Soňa Šimová
Miroslav Rajkovič
Michaela Stankovičová
Alžbeta Poláčková
Sára Budinská
Alexandra Drgoňová
Stefan Balaš
Erik Cesnek
Lukáš Zamkovský
Zoja Schwarzová
Markus Vnouček
Sabina Lukačovičová
Mária Kora Fiľová
Filip Varecha
Oliver Havrila
Nina Rumanová
rok 2018
Jakub Moravčík
Adam Plach
Margaréta Földešiová
Barbora Kyrinovičová

Opustili nás
Ľudmila Hittmárová
90 ročná
Ján Bella
70 ročný
Sidonia Pätoprstá
93 ročná
Helena Baxová
66 ročná
Jozef Marušinec
80 ročný

Ľudovít Pútec
67 ročný
Fana Rajkovičová
86 ročná
Ivan Mikláš
51 ročný
Mária Vadovičová
68 ročná
Mário Babinec
45 ročný
Ivan Krištofík
53 ročný
Mária Polkorábová
69 ročná
Igor Valentovič
72 ročný
Milan Radič
65 ročný
Mária Rášová
96 ročná
Eleonóra Krumpolcová
84 ročná
Žofia Gašparovičová
87 ročná
Justína Jakubeková
80 ročná
Miroslav Hovančák
51 ročný
Vladimír Beneš
62 ročný
Monika Študencová
76 ročná
Mária Šikulová
82 ročná
Vladimír Kulifaj
65 ročný
rok 2018
Peter Jakubčík
68 ročný
Rozália Bubelová
90 ročná

70. výročie narodenia

Ladislav Učník

* 02. 12. 1948 Levice
† 13. 03. 1990 Budmerice
Sochár, keramikár, spolupracoval
s filmovou tvorbou ako herec
a dokumentarista.
Filmy: Maroško, Maroško študuje,
Génius a ďalšie. Pôsobil v Budmericiach.
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JÚN
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Lamačské chvály
oz Aktív, obec Budmerice
(KD, Budmerice)

15.04.

Posedenie Čaj o piatej
ZO JDS Budmerice
(KD, Budmerice)

21.04.

Deň Zeme – upratovanie Lindavy
oz Budmeričania deťom

21.04.

Brigáda ZŠ v spolupráci
s obcou Budmerice
(areál ZŠ Budmerice)

JÚN

13.04.

08. – 09.06.

Majstrovstvá Slovenska,
Memoriál Ing. Jána Šestáka
v brannom viacboji žiakov
základných škôl – ZBTČ SR,
oz Kultúrne centrum Budmerice
(kaštieľ, Budmerice)

17.06.

Budmerické ľudové remeslá,
výstava a tvorivá dielňa
MOMS, MOS v Modre, obec
Budmerice (Budmerická izbička)

21.06.

Darovanie krvi – oz Budmeričania
deťom (KD, Budmerice)

Crystals – vystúpenie vokálnej
hudobnej skupiny
(KD, Budmerice)

23.06.

30.04.

Stavanie mája
PZ Topoľ, obec Budmerice
(Barina, Budmerice)

Hokejbalový turnaj – Peter
Matejík, oz Kultúrne centrum
Budmerice (kaštieľ, Budmerice)

28.06.

05.05.

LINDAVA 2018 – 1. ročník
folklórneho festivalu spevu
a tanca v Budmericiach – obec
Budmerice, oz Kultúrne centrum
Budmerice (kaštieľ, Budmerice)

Slávnostné ukončenie
školského roka, školská
akadémia (KD, Budmerice)

30.06.

Halászlé – súťaž vo varení rybacej
polievky (Ihrisko, Budmerice)

07.07.

Inter Cup 20. ročník – futbalový
turnaj (ihrisko)

Rybárske preteky
p. Drgoň ml. (Vodná nádrž
Budmerice)

10.05.

Okresné kolo v brannom
viacboji žiakov základných škôl
– ZBTČ SR, oz Kultúrne centrum
Budmerice (kaštieľ, Budmerice)

12.05.

Budmerická fazuľovica 2018
+ Malokarpatský Slávik – obec
Budmerice, oz Kultúrne centrum
Budmerice, MOS v Modre (kaštieľ,
Budmerice)

13.05.

Deň matiek – ZŠ s MŠ Budmerice
(KD, Budmerice)

25. – 26.05.

12. ročník – Otvorené pivnice
na sv. Urbana
vinári Budmerice, ZMVC

25. – 26.05.

Koláče priamo z pece
MOMS, MOS v Modre
(Budmerická izbička)

27.05.

Uvítanie detí do života – obec
Budmerice
(KD, Budmerice)

01.06.

MDD – ZŠ s MŠ Budmerice,
oz Budmeričania deťom, obec
Budmerice (areál ZŠ – v prípade
nepriaznivého počasia KD)

AUGUST

05.05.

JÚL

22.04.

SEPTEMBER

MÁJ

APRÍL

Kultúrny kalendár obce
Budmerice 2018

13. -15.07.

Kasiopeafest – divadelný
festival – oz Kasiopea,
oz Kultúrne centrum Budmerice
(kaštieľ, Budmerice)

28.07.

Budmerické pivobranie
(Ihrisko, Sportbar)

26.08.

95. výročie narodenia Jána
Tibenského – MOMS, obec
Budmerice, oz Kultúrne centrum
Budmerice, HÚ SAV BA,
(Budmerická izbička)

01.09.

Guláš
(Félix Lovás, Ihrisko Budmerice)

01. – 02.09.

Z rozprávky do rozprávky,
festival bábkových divadiel
ZŠ s MŠ Budmerice, oz
Budmeričania deťom, oz Kultúrne
centrum Budmerice (kaštieľ,
Budmerice)

02.09.

Krumplové šeličo – MOMS, obec
Budmerice (Budmerická izbička)

03.09.

Slávnostné otvorenie školského
roka 2018/2019 (KD, Budmerice)

08.09.

Deň otvorených dverí Centra
sociálnych služieb Budmerice
CSS Budmerice, obec Budmerice

1/2018

Hodová tanečná zábava
kultúrna komisia obce Budmerice
(KD, Budmerice)

16.09.

Hodová Budmerická izbička
– MOMS, obec Budmerice
(Budmerická izbička)

21. – 22.09

Majstrovstvá Slovenska
v brannom viacboji
družstiev členov ZBTČ SR
s medzinárodnou účasťou
ZBTČ SR, oz Kultúrne centrum
Budmerice (kaštieľ, Budmerice)

29.09.

Budmerice v pohybe – cyklistika
– Obec Budmerice, oz Kultúrne
centrum Budmerice (kaštieľ,
Budmerice)

07.10.

Posedenie pri čaji – ZO JDS
Budmerice (KD, Budmerice)

11.10.

Úcta k starším – obec Budmerice
(KD, Budmerice)

13.10.

Budmerice v pohybe – beh – obec
Budmerice, oz Kultúrne centrum
Budmerice (kaštieľ, Budmerice)

15.10.

25. výročie úmrtia Fridricha
Moravčíka, výstava obrazov
– MOMS, obec Budmerice
(Budmerická izbička)

20.10.
25.10.

Deň otvorených ateliérov
výtvarníkov Bratislavského
kraja – MOMS, MOS v Modre
Darovanie krvi – oz Budmeričania
deťom (KD, Budmerice)
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NOVEMBER

15.09

DECEMBER

OKTÓBER

SEPTEMBER

Spoločenská kronika
03.11.

Strašidelný dom na námestí
v Budmericiach – oz Kasiopea
(námestie, Budmerice)

11.11.

Pietna spomienka pri pomníku
padlých

23.11.

15. ročník školskej katarínskej
zábavy (KD, Budmerice)

23. – 24.11.

Deň otvorených pivníc – vinári
Budmerice, ZMVC

23. – 24.11.

Koláče priamo z pece – MOMS,
MOS v Modre (Budmerická izbička)

03.12.

Charitné trhy – CHARITAS
BUDMERICE (KD, Budmerice)

05.12.

Mikuláš – obec Budmerice
(KD, Budmerice)

08.12.

Vianočné tvorivé dielne
ZŠ Budmerice, MOMS
(ZŠ Budmerice)

09.12.

Vianoce v Budmerickej izbičke,
tvorivá dielňa a vianočná
expozícia – MOMS, (Budmerická
izbička)

10.12.

Vianočné posedenie pri
kapustnici – ZO JDS Budmerice
(KD, Budmerice)

13.12.

Benefičný koncert – ZŠ s MŠ
Budmerice, Pedagogická škola
Modra – PAKA (KD, Budmerice)

31.12.

Batôžkový Silvester – posedenie
(KD, Budmerice)

* Zmena termínov vyhradená

43

Inzercia

DETSKÉ CENTRUM V BUDMERICIACH
10:00 - 12:00

16:00 - 19:00

U

HERŇA

ANGLIČTINA PRE
NAJMENŠÍCH (16:15 – 17:15)

S

HERŇA

HERŇA

Š

HERŇA

TANEČNÝ KRÚŽOK

KDE? V budove bývalého obecného úradu, na prízemí
P

Každý posledný štvrtok v mesiaci

P

Vstupné: 0,50 eur/ vstup

Kontakt: 0908 856 371

Milí seniori,
chcete jeseň svojho života prežiť v príjemnom prostredí v kruhu svojich rovesníkov? Neváhajte a podajte si žiadosť do
denného stacionára. O váš komfort sa postará tím odborných zamestnancov, ktorí svojím profesionálnym prístupom
pomôžu a postarajú sa o vašu fyzickú i psychickú pohodu.

DENNÝ STACIONÁR

V CENTRE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB BUDMERICE
je zariadenie určené na denný pobyt seniorov žijúcich v rodinách s pracovne vyťaženými členmi rodiny, ktorí im
nedokážu poskytnúť celodennú starostlivosť, ako aj pre osamelých seniorov, ktorí si radi vyplnia svoj čas medzi nami.
Sociálne služby ponúka v pracovných dňoch v čase od 7.00 – 17.00 hod. (alebo podľa dohody).
Pre občanov obce Budmerice ponúkame tiež

OPATROVATEĽSKÚ SLUŽBU V DOMÁCNOSTI,
ktorej cieľom je poskytovanie pomoci klientom pri sebaobslužných úkonoch, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť, zabezpečenie
sociálnych aktivít a podľa potreby len dohľad v určenom čase.
Viac info na www.obecbudmerice.sk – sociálne služby, príp. na tel. č.: 0917 147 312 (Štefánia Rampachová), alebo priamo v zariadení
Centra sociálnych služieb, č. 43, Budmerice.
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