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Vzkriesený Pán nech Ti je sám
radosti zdrojom v živote Tvojom.

V  tej dobe takto zdobené vajíčka 
dávali do hrobov ako symbol života a 
znovuzrodenia. Ale, vráťme sa k  Veľ-
kej noci. Ako to u nás bolo pred ňou 
a v jej priebehu v 20. storočí za čias na-
šich dedov? Na Kvetnú nedeľu si ve-
riaci na svätej omši pripomenuli príchod 
Ježiša Krista na Veľkonočné sviatky do 
Jeruzalema, kde mu palmové listy kládli 
pod nohy na znak privítania. Vzácnych 
hostí u nás vítame kvetmi, palmy u nás 
nerastú, preto Kvetná nedeľa. Pán farár 
posvätil „jabrátka“ – bahniatka, ktoré si 
každý odniesol domov. Halúzku potom 
uložil pod hradu, či za svätý obrázok, l 
ebo veril, že tak bude mať jeho rodina 
príbytok chránený pred bleskom. Diev-
čatá chodili s „letečkom“ - konárom pri-
pomínajúcim malý stromček, ktorý bol 
ozdobený farebnými stužkami a so spe-
vom prechádzali od domu k domu, kde 
ich obdarovali. Spievali: Kvetná nedze-
la, dzes´ klúč podzela? Dala som ho 
dala, Svatému Juru, čo po poli chodzí, 
čo zem odemiká, aby trava róstla aj fijal-
ka vonná, šelijaké kvící, aš sa hora sví-
ci, rúža, fiala. Buczte tu babenky vese-
lé, šak vám to letečko neseme, pekné 

zelené, rozmarínové. Sedzí baba v koši 
a pán sa jej prosí, daj babičko, daj vajíč-
ko jedno, dve, šak ci to máličko ubudne. 
Ide Peter z Ríma, nese flašu vína, nám, 
nám, nám, pudmerickým pannám, aby 
zme sa napili, Pána Boha chválili. 

Keď prišiel Zelený štvrtok všetci 
dodržiavali pôst jedli špenát s  vajíč-
kom, alebo so „straceným kuratom“. 

Na Veľký piatok bývala Krížová 
cesta, kde sa modlilo postupne pri štr-
nástich obrazoch zo života Ježiša Kris-
ta. Nemalo sa nič robiť so zemou, 
lebo bol pochovaný Ježiš Kristus. 
V kostole prichádzali veriaci po 
kolenách k  jeho symbolic-
kému hrobu pomodliť 
sa. Zvony boli „zavia-
zané“, po dedine cho-
dili rapkať s  veľkým 
rapkáčom, s  malými 
rapkáčmi rapkali deti. Budmerickí oby-
vatelia dodržiavali prísny pôst, jedli „ka-
líš“, veľmi výživné jedlo z  naklíčeného 
obilia, ktoré pomleli, vytlačili z neho šťa-
vu, do ktorej pridali múku, cesto naliali 
do pekáča a upiekli. Najstarší recept na 
toto jedlo máme z konca 19. storočia 

od nášho rodáka Juraja Holčeka. 
Na Bielu sobotu ráno si dievča-

tá a  ženy chodili poumývať tváre do 
potoka, aby boli krásne a zdravé. Po-
tom farbili v cibuľových šupkách veľko-
nočné vajíčka, pričom pokryli na nich 
niekoľko miest lístkami petržlenu, pú-
pavy, ďatelinky, či kvetmi sedmokrá-
sok. Dievčatá pripravili farebné stužky 
pre šibačov. Chlapci zas plietli „šibá-

ki“- korbáče viacerý-
mi spôsobmi. Kratšie 
boli pre deti i mláden-
cov, no skupiny chlap-
cov si uplietli tiež je-

den korbáč dlhý aj 3 met-
re. Gazdinky vo vyupratova-

ných domoch varili údenú šun-
ku, kyslú kapustu, vajíč-
ka, strúhali chren, piekli 
„caletky“ a  orechovníky, 

makovníky i syrovníky. Jedli však až po 
návrate z  kostola, kde bolo Vzkriese-
nie – Ježiš Kristus vstal z mŕtvych. Za-
čali najvýznamnejšie kresťanské sviat-
ky. Keď bývala procesia, tak vyzdobi-
li zelenými lipovými konárikmi niekoľ-
ko brán domov, urobili v nich malé oltá-

Veľká noc ide...

zvesti

 ... a s ňou šibači, vajíčka. A práve tie ako obetný osobný dar boli prejavom dobrosrdečnosti a žičlivosti už v najstarších 
časoch. Prvé pomaľované vajíčka sa našli už na pohrebiskách v Prednej Ázii a pochádzajú z 3. tisícročia. Na slovenských 
obetištiach a hroboch v Devínskej Novej Vsi, Budmericiach, Lemešanoch a Batizovciach objavili ornamentom zdobené 
biele a farebné škrupiny zo 7. storočia.

...kto nemá kožucha, zima mu bude
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re, kde sa veriaci zastavili na modlitby. 
Vtedy v oknách domov horeli sviečky .

Veľkonočná nedeľa začala sláv-
nostnou svätou omšou a po nej sa ro-
diny stretli na sviatočnom obede, ktorý 
pozostával najčastejšie z plneného pe-
čeného kozľaťa, koláčov z  kysnutého 
cesta, chudobnejší mali bezmäsité je-
dlo „stracené kura“. Veľkonočný pon-
delok – šibačka nenechala nikoho 
dlho spať, lebo od skorého rána cho-
dili chlapci, mládenci i muži šibať diev-
čatá a ženy. Malé deti chodili po rodine 
šibať „s tatenkom“- s oteckom a hovo-
rili: „Šibi, ribi, masné ribi, dávaj vajcá do 
korbáča, ešče k temu kus koláča, ešče 
k  temu groš, uš je teho dost“. Kama-
ráti, tak od 16 rokov chodili šibať diev-
čatá v skupinách, pričom jeden z nich 
niesol dlhým „kocar“- korbáč (Viď. ob-
rázok z  roku 2009). Najprv dievčatá 
vyšibali krátkymi korbáčikmi, aby „ím 
noženky dobre behali, aby ích chrbá-
cik nebolél a hubenka pekne vypráva-
la“. Nebolo to bitie, len tak symbolic-
ky sa ich dotýkali spletenými vŕbovými 
prútikmi. Dievčatá výskali a  smiali sa, 
horšie bolo, keď sa v polovici 60. rokov 
minulého storočia začalo polievať, ale-
bo kúpať v potoku. To už bolo po smie-
chu, dievčatá počítali koľkokrát sa mu-
seli prezliekať do suchých šiat. Niek-

torí gavalieri svoju frajerku pokropili i 
voňavkou. Za šibanie aj polievanie im 
každé dievča uviazalo na veľký korbáč 
farebnú stužku so svojím menom. Koľ-
ko stužiek mali na korbáči, toľko diev-
čat vyšibali. Na pohostenie dostali sla-
né pagáče, sladké koláče, zákusky, 
víno a neskôr i tvrdý alkohol. Potom 
ich poriadne boleli hlavy, zle sa mali aj 
viac dní. Čo domáci ponúkli bolo ťaž-
ko odmietnuť, veľmi by ich urazili. Azda 
im po nepríjemnom zážitku viac ne-
prišlo na um piť alkohol, lebo najlep-
šie je piť s mierou a ešte lepšie nepiť 
vôbec. V utorok šibali dievčatá chlap-
cov, ale to dlho nevydržalo. Šibačka je 
zvyk, ktorý pretrval z pohanských čias, 
aj keď vtedy iba vŕbový prútik mal za-
bezpečiť sviežosť, ohybnosť i zdravie.

Na Veľkú noc sa prelínajú zvyky 
a  tradície z predkresťanského a kres-
ťanského obdobia. Farbenie vajíčok od 
7. stor. n. l. minulého tisícročia po sú-
časnosť, je zrejme najdlhšie pretrváva-
júcim zvykom na území Budmeríc. Na 
výstave Budmerické ľudové remes-
lá boli kraslice, ktoré urobili tunajšie 
ženy, dievčatá a koľko druhov zdobe-
nia kraslíc tam bolo? Takmer dvadsať 
medzi nimi farbené cibuľovými šupka-
mi, batikované s  voskovou rezervou, 
drôtované, zdobené voskovým orna-

mentom, zdobené sitinou, bavlnkami, 
odrôtované a ďalšie až oči prechádzali 
od údivu nad tou krásou.

V Budmericiach máme veľa zruč-
ných ľudí s úctou k tradíciám. K spomí-
nanému zdobeniu sa v súčasnosti pri-
dali kraslice: farbené krepovým papie-
rom, s nalepenými cibuľovými a  ces-
nakovými šupkami, zdobené rôznofa-
rebnými veľkými i  malými škrupinka-
mi, zdobené drobnými bielymi škrupin-
kami na hnedom vajíčku a ďalšie bo-
hato farebne zdobené. Vajíčka farbené 
cibuľovými šupkami, zdobené rastlin-
kami dajú síce veľa práce, ale sú bez-
pečnejšie a zdravšie pre tých, ktorí ich 
budú konzumovať.

Aká je Veľká noc u nás teraz, čo sa 
zmenilo, alebo, čo sme zmenili? Nie sú 
to viac komerčné sviatky, ako kresťan-
ské? Neučíme deti veru skromnosti, 
ale ani vkusu. Dostávajú od nás za ši-
bačku „kindervajíčka“ s morbídnymi fi-
gúrkami, čokoládové figúrky, čo čoko-
ládou ani nie sú, sladkosti, ktoré im po-
škodia zuby, dávame im peniaze, ktoré 
si nedokážu vážiť. Na sviatky pripravu-
jeme veľa jedál, hoci vieme, že ani toľ-
ko nemôžeme pojesť a sú rodiny, ktoré 
nemajú ani na chlieb, lebo prišli o prá-
cu, alebo sa dostali do problémov. Mali 
by sme sa vrátiť k mnohým strateným 
morálnym hodnotám, ktoré sú zabud-
nuté na škodu budúcim generáciám, 
ale aj tej našej. Menšie príjmy nás nútia 
viac hospodáriť s tým, čo máme. Aká 
bude teda tá naša Veľká noc v  Bud-
mericiach?

 Alena KADlečíKoVá

Veľká Noc
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 Pri zápise do 1. ročníka základnej školy sme zapísali 44 
žiakov. Predpokladáme, že reálne nastúpi 36 žiakov. Rodičia 
ostatných žiakov požiadali o  odklad školskej dochádzky. 
Teraz sa riešia formality potrebné pre odklad školskej 
dochádzky.

 Do materskej školy sa prihlásilo 46 detí. Tu je situácia 
zložitejšia, pretože kapacitné možnosti škôlky sú prakticky 
vyčerpané a čoskoro bude potrebné riešiť nárast počtu tried 
v škole i v škôlke v období desiatich – dvanástich rokov.

 Dnes nám do školy chodí 230 žiakov a materskú školu 
navštevuje 106 detí. Máme v  škole šikovné deti čo sa 
prejavuje aj pri súťažiach v rámci okresu, kraja i Slovenska. 
Úspešní sme vo vedomostných súťažiach v  rámci 
Slovenska: expert geniality, v Matematickom klokanovi 
a jeho častiach (Klokanko, Školák, Benjamín, Kadet), taktiež 
vo Všetkovedkovi, Maksíkovi a  Maksovi. V  krajskom kole 
olympiády Slovenského jazyka naši účastníci obsadili 2. 
miesto. Podobne úspešných žiakov máme v  okresných 

súťažiach Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov Kubín, Aj pán 
Goethe by mal radosť, Novodobo so Shakespearom 
a  tiež vo výtvarných súťažiach. Osobitne treba spomenúť 
súťaže s  brannou tematikou. Máme majstrov Slovenska 
v    pretekoch brannej všestrannosti, popredné umiestenie 
dosahujú v pretekoch Civilnej ochrany a Červeného kríža.

 Škola s  učiteľmi a žiakmi žije s  obcou, čo prezentuje 
aktívnou účasťou na pravidelných obecných podujatiach. 
Každý rok sa tešíme na akadémiu pri príležitosti Dňa 
matiek, Deň detí, akciu z Rozprávky do rozprávky na konci 
prázdnin, benefičné koncerty v prospech ťažko zdravotne 
postihnutých i v škôlke.

Akcií je veľa, úspechy sa však nerodia ľahko. Preto by 
som chcel poďakovať všetkým zamestnancom školy, 
všetkým, ktorým nie je škola ľahostajná, za pomoc, podporu, 
aby naša škola mohla naďalej prosperovať a rozvíjať tvorivé 
schopnosti našich detí.

 Mgr. Ľ. ARVAy, riaditeľ ZŠ s MŠ Budmerice

Zo života obce

Škola a obec
patria k sebe

 Je veľkou pravdou, že pod pojmom naša škola si každý predstaví svoje pôsobenie v  škole. Každý máme svoje 
spomienky. Na tie zlé sa väčšinou zabudne a spomínajú sa skôr dobré resp. zaujímavé situácie. Aká je naša škola dnes? 
Pohľad zvonku hovorí : pekná, vynovená s upraveným interiérom a veľmi pekným exteriérom. Máme nové okná, tabule, 
stoly, stoličky, nové skrinky na prezuvky, toalety. Ale čo žiaci? 
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Medzi mnohými pozvanými divadelnými súbormi bol aj náš mladý 
a životaschopný súbor Budmerického divadla, ktorý dôstojne repre-
zentoval našu obec a prezentoval rozvíjajúci sa záujem o umenie v na-
šej obci. V piatok 15. marca odohrali v Modre naši ochotníci pôvod-
nú divadelnú hru z pera Marcela Olšu, ktorá je z miestneho prostre-
dia a využíva i miestny dialekt – komédiu Ako sa Budmerice stali hlav-
ným mestom. Celkom vystúpilo na festivale päť divadelných súborov, 
okrem iného i zahraniční hostia z Hustopečí a Benátok nad Jizerou.

V nedeľu na divadelné hry nadviazala divadelná súťaž v improvi-
zovanom dvojminútovom odohranom prednese témy, ktorú si súťa-
žiaci bezprostredne predtým vytiahli - boli to rôzne reklamné slogany, 
alebo krátke známe výroky z hier. Nebolo to ľahké, ale nakoniec sa 
všetci dosť nasmiali. Postupovalo sa do vyšších kôl vyraďovaním me-
nej zdatných. Dobre si viedli dve z našich Budmerických súťažných 
skupín a prebojovali sa až do semifinále.Naše duo Nemcová-Kuchta 
obsadili v súťaži krásne druhé miesto. Za nevšedný improvizačný vý-
kon bol odmenený v súťaži jediný herec – opäť náš Budmeričan Ro-
man Kuchta. (dd)

Čulí  
dôchodcovia

Takmer 80 členov našej základnej organi-
zácie Jednoty dôchodcov Slovenska plne vy-
užíva možnosti kultúrno-spoločenskej anga-
žovanosti, ktoré im členstvo v nej poskytuje. 
Či sú to rôzne výlety, zájazdy, zábavy ale i tvo-
rivá činnosť.

Vo februári sa zúčastnili Plesu seniorov 
Bratislavského samosprávneho kraja, v marci 
prednášky o predchádzaní požiarom a v klu-
be si zhotovovali podľa vlastnej fantázie veľ-
konočné kraslice a dekorácie. Pritom niekto-
rí navštevujú v Modre aj počítačový kurz pre 
seniorov pod vedením Mgr. Miroslavy Petru-
šovej, ktorý organizuje pezinská Revia. V aprí-
li dvadsať členov a  členiek sa zúčastní päť-
dňového relaxačného pobytu v  kúpeľoch 
Nimnica. Nuž, mladší i  postarší dôchodco-
via, neseďte len doma, staňte sa členmi na-
šej základnej organizácie Jednoty dôchodcov 
v Budmericiach na čele s predsedom Jánom 
Perom.  (mb)

Zo života obce

Naše divadlo  
boduje
Po šiestich rokoch činnosti Modranské kráľovské divadlo usporiada-
lo svoj prvý divadelný festival. Nazvali ho Modranský grnák, aby sym-
bolizoval oživovanie tradícií a  tém histórie Modry a blízkeho okolia. 
Inak, slovo grnák je v modranskom nárečí zhrubnutá časť viniča, sta-
rý kmienok-podstata, na ktorej vyrastá všetko nové.
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Zo života obce

Klientov Centra sociálnych služieb potešili svojim vystúpením detičky z materskej škôlky. Okrem tancov,  pekných 
piesní a básničiek venovali maličkí škôlkári všetkým babičkám k Medzinárodnému dňu žien vlastnoručne vyrobené 
papierové kvetinky a pevný stisk s božtekom na líčko. Vystúpenie zanechalo vo všetkých pekný zážitok. 

Práve ubehol marec – Mesiac kni-
hy, v ktorom sme mohli venovať viac 
pozornosti literatúre. Nuž, ako to s ta-
kýmito akciami býva, jedni si to všim-
nú, mávnu rukou – veď život ide ďa-
lej. Druhým to pripomenie, že občas 
treba vziať do rúk aj knihu. Práve ona 
má trvalú hodnotu a napriek dnešným 
super technickým vymoženostiam 
v mediálnej oblasti aj miesto v našom 
živote. Môžu to potvrdiť čitatelia našej 
obecnej knižnice, ktorých v  minulom 
roku bolo 302 a vypožičali si takmer 
dve tisíc zväzkov z vyše šesťtisícové-
ho knižného fondu. V policiach knižni-
ce nájdete takmer všetky druhy litera-
túry – od zábavných po náučné. V po-
nuke je široký výber detských kníh, 

beletrie pre dievčatá, ženy, detektívky, 
krásne ilustrované prírodopisné publi-
kácie, z literatúry faktu umelecké, his-
torické aj s  možnosťou požičania si 
kníh našich autorov – Ruda Fábryho, 
Jána Tibenského, Pavla Dvořáka, Ti-

bora Urbánka, Alenky Kadlečíkovej. 
Knižnicu pravidelne navštevujú deti 

z Materskej školy, neobídu ju ani pria-
telia z Nadlaku. Preto príďte aj vy si vy-
brať pre zábavu a poučenie krásnu kni-
hu pre spestrenie všedných dní.  (mb)

ZARIADENIE PRE SENIOROV 
je určené pre osoby, ktoré dovŕšili dô-
chodkový vek a  zároveň ich zdravot-
ný stav alebo sociálna situácia si vyža-
duje sústavnú starostlivosť inej osoby, 
pretože pomoc prostredníctvom terén-
nych opatrovateliek do domácností už 
nestačí uspokojiť ich potreby.

ZARIADENIE OPATROVATEĽ-
SKEJ SLUŽBY poskytuje prechodnú 

24-hodinovú starostlivosť v čase, keď 
si ju nemôžu zabezpečiť klienti sami, 
napríklad po ukončení hospitalizácie, 
ak pacient potrebuje intenzívnu sta-
rostlivosť, v čase dovolenky rodinných 
príslušníkov a pod. Pobyt je poskyto-
vaný na dobu určitú, spravidla od 3 do 
12 mesiacov. Voľné sú dve miesta.

DOMOV SOCIÁLNYCH SLU-
ŽIEB slúži klientom ktorých zdravotný 

stav si vyžaduje celodennú a sústavnú 
starostlivosť inej osoby. Občan by mal 
mať posudok o  odkázanosti na túto 
službu od príslušného vyššieho územ-
ného celku, v ktorého územnom obvo-
de má trvalé bydlisko. Posudok musí 
byť minimálne na V. stupeň odkáza-
nosti. Sú dve voľné miesta.

DENNÝ STACIONÁR je škôlkou 
pre seniorov. Slúži seniorom, ktorí žijú 
v rodinách s rodinnými príslušníkmi, kto-
rí im nemôžu poskytnúť celodennú sta-
rostlivosť. Táto služba je tiež určená se-
niorom, ktorí žijú sami, potrebujú kon-
takt s ľuďmi alebo vyplniť svoj voľný čas.

 Bc. Štefánia Rampachová

Kniha – zdroj zábavy i poučenia

Staráme sa a pomáhame

Detičky babičkám zaspievali i zatancovali 

V našom Centre sociálnych služieb snažíme sa o skvalitnenie života ľu-
ďom v dôchodkovom veku, ktorí sú odkázaní na starostlivosť inej fyzickej 
osoby. Sociálne služby poskytujeme v štyroch oddeleniach pre 26 klientov:

Knižnica je otvorená v každý pondelok a štvrtok od 18:00 do 20:00 h.
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Nadlackí vinohradníci v  minulos-
ti používali len kolové vedenie a  vinič-
né kry strihali len na hlavu. Každoročne 
v jeseni po zbere úrody viničné koly od-
vážali z viníc domov k zimnému usklad-
neniu. Ošetrovanie viníc počas vegetá-
cie bolo podobné ako u  nás. Väčšina 
majiteľov mala na pozemkoch betónové 
nádoby, v ktorých si pripravovali postre-
kovú látku, najmä modrú skalicu. Keď-
že vo vinohradoch pracovali od rána do 
večera, niektorí majitelia si tam posta-
vil malé chatky - bohatší murované, vo 
väčšine však iba celkom jednoduché 
prístrešky s opletenými stenami tzv. gu-
ňhovy. Slúžili na odpočinok a  tiež ako 
skrýša pred dažďom a veľkými horúča-
vami. Vtedy v Nadlaku vznikla riekanka, 
že „ vinica si nežiada behúňa, ale lehú-
ňa“ čiže takého človeka, ktorý sa venu-
je čo najviac viničnej práci. 

Oberačky boli vždy veľkým rodin-
ným sviatkom - zúčastňovala sa ich 
celá rodina i priatelia. Gazda vozil na-
oberané hrozno domov a gazdiná pre 
všetkých chystala obed. Po celý deň 
vo vinohrade bolo veselo, oberači po-
hostení, popíjalo sa víno z predošlého 
roku. Na stanovenie obsahu cukorna-
tosti používali jednoduchú metódu. Do 
vzorky odobratého muštu vložili slepa-
čie vajíčko a keď sa neponorilo, mušt 
mal dostatočnú sladkosť.

Degustácie, ochutnávky, výstavy
V Nadlaku neorganizovali verejné vý-

stavy vín. Až po návštevách našich Dní 
otvorených pivníc sa rozhodli niečo po-
dobné k  propagácii vinárstva robiť aj 
u nich. K príprave prvej výstavy vín pred 
dvoma rokmi si prizvali budmerických vi-
nárov, aby im pomohli a poradili s orga-
nizáciou podujatia a  hodnotení vzoriek 
vín. Na tohoročnú ochutnávku opäť pri-
zvali do Nadlaku členov budmerického 
Spolku vinárov a fajnkoštérov. Sústrede-
né vzorky vín hodnotili v degustačných 
komisiách aj naši degustátori Ing. Milan 
Moravčík so Štefanom Lukačovičom. Po 
skončení oficálneho hodnotenia na ve-
černé posedenie spolu s poprednými 
rumunskými vinármi priniesli k  ochut-
návke 25 vzoriek slovenských vín. V ďal-
ší deň na výstave vín za účasti primátora 
a predstaviteľov mesta organizátori pod-
ujatia slávnostne udelili diplomy za naj-

lepšie vína a po sprievodnom kultúrnom 
programe pokračovala ľudová veselica 
do neskorých nočných hodín.

Rumunské vína mali sme možnosť 
ochutnať 18. februára aj na našej 16. 
výstave vín v Budmericiach. Medzi 535 
vzorkami z Bratislavského a Trnavské-
ho kraja, Česka, Rakúska bolo sedem 
rumunských z  Nadlaku a  krajského 
mesta Aradu a z nich dve získali strie-
bornú a bronzovú medailu.

Naši budmerickí vinári predstavili 34 
vzoriek vín, z ktorých jedna vzorka čer-
veného vína odrody Neronet Ing. Mila-
na Moravčíka získala zlatú medailu a bola 
najlepším budmerickým červeným vínom 
a vzorka Františka Krajčoviča (Veltlínske 
zelené) bola ocenená striebrom a  záro-
veň vyhlásená za najlepšie budmeric-
ké biele víno. Sedem ďalších ohodnoti-
li bronzom: rodina Čambalová (Cuveé), 
Albín Krajčovič (Rizling vlašský), Anton 
Krajčovič, st. (Neronet), František Krajčo-
vič (Frankovka modrá), Marcel Lukačovič 
(Frankovka modrá), Andrej Mikula (Rizling 
vlašský), Peter Vrábel (Svätovavrinecké). 

Nuž a  po bohatej ochutnávke vín 
zacitujme si nezabudnuteľný výrok 
Jana Wericha: „kdo víno má a  nepi-
je, kdo hrozny má a nejí je, kdo ženu 
má a nelíbá, kdo zábavě se vyhýbá, na 
toho vemte bič a hůl, to není člověk, to 
je vůl.“  (mb)

Aj víno nás spája
S našimi slovenskými a rumunskými priateľmi z Nadlaku máme čoraz užšie kontakty v oblasti spolupráce vinohradníkov 
a vinárov. Tak ako u nás i v nadlackom chotári darí sa viniču, ktorý až do polovice dvadsiateho storočia sa pestoval na 
pomerne rozsiahlych plochách v blízkosti pravého brehu rieky Maruše. Časť viníc patrila mestu a obrábali ich v prenájme 
obyvatelia mesta popri svojom hlavnom zamestnaní. 

Podrobné výsledky nájdete na internetovej stránke: 
http://fajnkosteri.budmerice.net/2013/02/18/vysledky-16-vystavy-vin-v-budmericiach/

Zo života obce

Na fotografii vpredu Ing. Milan Moravčík, prof. Ján Kukučka, Dušan Šom-
rak, zástupca primátora, vzadu Alexander Gross, prednosta Mestského 
úradu, Vasile Cicea, primátor Nadlaku, Štefan lukačovič
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Zo života obce

V poradí už osemnásta Budmerická kvapka krvi zorganizovaná Občian-
skym združením Budmeričania deťom prilákala štyri desiatky dobrovoľných 
bezpríspevkových darcov krvi nielen z  Budmeríc, ale aj z okolia. Okrem 
iných bola medzi nimi aj držiteľka zlatej Jánskeho plakety Janka Nemcová 
s úctyhodným počtom 33 odberov krvi. 

Darovali krv

Budmerická maškaráda
V závere fašiangov už tradične sa zaplnili budmerické ulice malými i veľkými maškarami a napriek tuhému mrazu vládla 
v  karnevalovom sprievode bujará nálada. Peši i  na koňoch zapriahnutých v  povoze s  hudobníkmi sa tieto „potvory“ 
presúvali popri domoch a lákali ich obyvateľov, aby sa vystrčili zpoza teplých pecí na čerstvý vzduch a spoločne sa zabavili.
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Hostia z Francúzska v Budmerickej izbičke

Národná slávnosť na Devíne

boli už viackrát. Začalo sa to na výstave Slovakiatour, kde jednej pani veľmi chutili koláče z prezentácie našich matičiarok 
a spýtala sa na možnosti prehliadky národopisného múzea v Budmericiach hosťami z Francúzska. A nielen to, pre 
nich je veľmi zaujímavá zážitková turistika, preto sa spýtala či by sa tam mohli naučiť piecť nejaké tradičné dobroty zo 
slovenskej kuchyne a tiež si niečo vlastnoručne zhotoviť zo slovenskej ľudovej výtvarnej tvorby.

 Bude sa konať pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda k našim predkom a 150. výročia založenia 
Matice slovenskej v dňoch 27. a 28. apríla 2013. 

Zo života obce

A  tak sa stretli v  útul-
ných, medovníkmi voňajú-
cich priestoroch Budmeric-
kej izbičky, aby si vyskúša-
li ozdobovanie veľkonočných 
medovníčkov pod vedením Márie Škodovej. Farbenie vajíčok 
cibuľovými šupkami robili s Kvetou Oscitou. Zdobenie kras-
líc voskovou technikou ich učili Ružena Molnárová s Alenou 
Kadlečíkovou. Pletenie korbáčikov z vŕbového prútia predvie-
dla Melánia Pérová. Veruže všetci, lektorky i frekventanti mali 
šikovné ruky. Za odmenu dostali voňavé, čerstvo napečené 
judáše – koláče z kysnutého cesta. 

Práve tie boli dôvodom pre nasledujúce stretnutie v Bud-
merickej izbičke. To už prišli ako starí známi a priviedli i  no-
vých, čo tu ešte neboli. V programe mali prípravu a pečenie ju-
dášikov z kysnutého cesta, ktoré vo Francúzsku nemôžu ro-
biť, lebo tam nedostanú kúpiť kvasnice. Cesto miesia za nich 
rôzne stroje a tento starodávny pokrm sa miesi čistými rukami. 

Veľkú radosť im robilo, keď im spod nich vychádzali koláčiky 
v podobe zajačikov, slimáčikov, vtáčikov a pleteniek. Tie ozdo-
bovali hrozienkami, tekvicovými jadierkami a  sezamom. Od 
Ruženy Molnárovej sa dozvedeli ako sa zamiesi na chlieb a aj 
ho ochutnali. Toto gastronomické stretnutie zavŕšili koštovaním 
veľkonočnej baby. Pochutnali si tiež na pečenom čaji z ovocia. 

Na všetko chceli recepty a už chceli prísť znova. Kedy? 
Hneď o pár dní na Kvetnú nedeľu. Niektorí prišli aj s rodinami 
na Veľkonočné inšpirácie, lebo chcú, aby sa niečo tradičné, 
slovenské naučili v Budmerickej izbičke aj ostatní. Za pohos-

tinnosť, ktorej sa im v nej dostalo, potom nau-
čia pripraviť nejaké francúzske jedlo zas tých, 
čo sa o nich dobre starali. 

Francúzski priatelia hovoria, že im bolo v Budmericiach dobre 
a chodia k nám ako domov. Nie je jednoduché pripraviť také ná-
ročné podujatie, preto veľká vďaka patrí všetkým menovaným aj 
nemenovaným matičiarkam za nesmiernu ochotu obetovať svoj 
voľný čas v prospech cezhraničnej propagácie našej obce.  (ak)

Nosný program je 27. apríla so za-
čiatkom o  10:30 hod. s bohatou du-
chovnou náplňou v  kostole sv. Kríža 
na Devíne. Kultúrny program na po-
česť sv. Cyrila a  Metoda pokračuje 
na hrade. Pred začiatkom sv. liturgie 
bude v remeselníckej uličke prehliadka 
folklórnych súborov a skupín i ukážky 

výroby ľudových remesiel. Tohto podu-
jatia sa zúčastnia i členovia Miestneho 
odboru Matice slovenskej z  Budme-
ríc a časť z nich sa bude podieľať na 
programe v remeselníckej uličke ukáž-
kami zdobenia medovníkov i gastrono-
mickými pochúťkami.

V nedeľu 28. apríla o 11:00 hod. po-

kračujú slávnosti ekumenickou boho-
službou na oslavu vierozvestcov v kos-
tole sv. Kríža na Devíne. 

Záujemcovia o  účasť na Národ-
nej slávnosti na Devíne dňa 27. aprí-
la z Budmeríc sa môžu prihlásiť do 20. 
apríla u členiek MO MS zaplatením zá-
lohy v sume 4 € za osobu.  (ak) 
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Lekár, publicista, športovec, inici-
átor novostavby Výskumného ústavu 
reumatických chorôb i piešťanskej Lo-
denice. V myšlienkach sa často vracia 
do rodných Budmeríc  svojho detstva, 
kde vyrastal so svojimi troma súroden-
cami v  učiteľskej rodine v  školskom 
byte. Po skončení základného vzdela-
nia jeho mladé roky strávené štúdiom 
na Lekárskej fakulte Univerzity Komen-
ského v  Bratislave výrazne poznačila 
druhá svetová vojna a najmä hektické 
dni prežívané v srdci povstania.

V  auguste roku 1944 po skonče-
ní prvých rigoróznych skúšok prišiel 
ako medik spolu s ďalšími študentmi na 
prázdninovú prax do Štátnej oblastnej 
nemocnice v Banskej Bystrici. Operova-
li tam všetko – bola to výborná škola pre 
výchovu praktických lekárov a  medici 
sa mohli zorientovať v  jednotlivých me-
dicínskych odboroch a  vybrať si vlast-
né smerovanie budúcej lekárskej praxe.

Po príchode mladý adept lekárstva 
sa od svojich kolegov – bystričanov 
i pacientov dozvedel, že v horách je veľa 
partizánov. V  nemocnici sa dozvedel, 
že začalo široko organizované povsta-
nie proti Nemcom a vypočul si prvé vy-
sielanie Slobodného rozhlasového vy-
sielača Banská Bystrica, uvedené zná-
mou básňou Mor ho! Spolu s ostatný-
mi medikmi dobrovoľne sa prihlásil do 
služieb Divíznej chirurgickej nemocnice 

pre vojakov 1. Československej armá-
dy. Pri ošetrovaní ranených robilo sa vo 
dne v noci, podľa potreby. Ambulantne 
ošetrovali aj amerických letcov, ktorí sa 
zranili pri pristáti na letisku Tri Duby.

Keď Nemci obsadili Banskú Bystri-
cu medikov uvoľnili a odišli k svojim ro-
dinám na západné Slovensko. Cesta to 
bola nebezpečná, bez prerazítkovaných 
osobných dokladov nemohol ísť do 
Budmeríc a  tak obdobie neistoty prežil 
v trnavskej nemocnici. Pracoval za uby-
tovanie a  stravu na internom a  infekč-
nom oddelení. Po oslobodení prerušené 
štúdium medicíny ukončil dvoma roč-
níkmi na Karlovej univerzite v Prahe.

Jeho prvým pracoviskom bol lie-
čebný ústav Pro Patria v  Piešťanoch. 
V praxi videl, koľko trápenia a celoživot-
ných problémov spôsobujú reumatic-
ké choroby postihnutým a rozhodol sa, 
že im bude pomáhať po celý život. Mal 
šťastie, že v roku 1951 dostal miesto na 
reumatologickom pracovisku klinickej 
úrovne v Trenčianskych Tepliciach, kto-
ré viedol docent, neskôr profesor a člen 
korešpondent SAV Štefan Siťaj, s  kto-
rým spolupracoval 40 rokov. V  roku 
1952 sa presťahovalo reumatologické 
pracovisko do Piešťan a  tam sa zriadil 
Výskumný ústav reumatických chorôb.

Spočiatku, popri plnom zaťažení na 
klinickom oddelení, vykonával funkciu 
zástupcu riaditeľa Š. Siťaja a bol exper-
tom pre reumatológiu na Povereníctve, 
neskôr Ministerstve zdravotníctva. Pred-
nášal v Ústave pre doškoľovanie lekárov 
so sídlom v Bratislave a na Lekárskej fa-
kulte v  Martine, kde získal titul docen-
ta. Výsledky svojej vedecko-výskumnej 
práce prednášal v na sympóziach a kon-
gresoch okrem Československa aj v za-
hraničí vo viac ako desiatich štátoch Eu-

rópy. V domácich a zahraničných časo-
pisoch, vo vedeckých publikáciach uve-
rejnil vyše 150 odborných článkov.

Jeho „srdcovou záležitosťou“ bola 
príprava novostavby Výskumného 
ústavu reumatických chorôb, ktorú ini-
cioval a venoval jej od prvého investič-
ného zámeru v roku 1972 až po zaháje-
nie modernej budovy v roku 1983 veľa 
pracovnej kapacity a voľného času.

Za svoju úspešnú vedeckú činnosť 
získal cenu Francúzskej spoločnosti 
pre boj proti reumatizmu na XV. sveto-
vom reumatologickom kongrese v Pa-
ríži v roku 1981, členstvo v Stálom vý-
bore pre reumatológiu v Európskej lige 
proti reumatizmu,  vo francúzskej ve-
deckej spoločnosti C.O.B.R.A.,  čest-
né členstvo v Československej reuma-
tologickej spoločnosti a v Lige proti re-
umatizmu na Slovensku.

Aj po odchode do dôchodku (1990) 
doteraz pracuje v redakčnej rade Zbor-
níka piešťanského múzea „Balneologic-
ký spravodajca“ a Bulletinu Ligy proti re-
umatizmu na Slovensku. Od roku 1990 
rediguje odborno-vedecký časopis 
Rheumatologia. Venuje sa tiež histórii - 
v roku 2003 bol prijatý za člena Sloven-
skej spoločnosti pre dejiny vied a ume-
ní pri SAV, autorsky spracoval knihu Kú-
peľní lekári v Piešťanoch a v roku 2010 
publikáciu Zo života obce Budmerice.

Za pracovné úspechy dostal čest-
ný titul Zaslúžilý lekár, Pamätnú me-
dailu J.B. Gwotha, Medailu J.E. Pur-
kyně a Cenu mesta Piešťany. Je držite-
ľom Zlatej medaily slovenskej lekárskej 
spoločnosti a Pamätnej medaily pred-
sedu TTSK. Ako priamemu účastníko-
vi SNP bola mu udelená Medaila M.R. 
Štefánika II. stupňa a od roku 2008 je 
Čestným občanom Budmeríc.  (mb,tu)

K známym ľuďom v Piešťanoch nepochybne patrí dnes už takmer deväťdesiatnik 
MUDr. Tibor Urbánek, CSc., rodák z Budmeríc. Napriek svojmu veku človek 
vitálny, s perfektnou pamäťou na časy minulé. 

Doc. MUDr. Tibor Urbánek, CSc., Čestný občan Budmeríc

Celoživotné poslanie: 
pomoc ľuďom

Osobnosti
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Nosným programom decembro-
vého zasadnutie obecného zastupi-
teľstva bolo prerokovanie a  schvá-
lenie všeobecne záväzných naria-
dení Obce Budmerice s  účinnos-
ťou od 1. januára 2013. V porovnaní 
s rokom 2012 v podstate sa nezme-
nili miestne dane, v  niektorých dru-
hoch daní a poplatkov občania mier-
ne ušetria. V prospech časti osôb so-
ciálne odkázaných a vekove starších 
boli upravené zľavy a  pre zlepšenie 
triedenia odpadov aj znížená ročná 
suma poplatku na občana za vývoz 
tuhých komunálnych odpadov. Verí-
me, že tento ústretový krok nájde po-
rozumenie pre dôsledné separovanie 
odpadových surovín u každého pro-
ducenta, lebo len tak možno znižo-
vať doposiaľ vysoké náklady na vý-
voz a ukladanie odpadov na skládky. 

Marcové rokovanie obecné-
ho zastupiteľstva konalo sa v sobo-
tu dopoludnia za primeranej účas-
ti občanov. Bolo veľmi podnetné 
a pre účastníkov zaujímavé, čo po-
tvrdzuje skutočnosť, že počas šty-
roch hodín rokovania nik zo sály kul-
túrneho domu neodišiel. Najdôleži-
tejším bodom programu bolo schvá-
lenie rozpočtu obce na 2013 s výhľa-
dom na rok 2014 a  2015. Predpo-
kladané príjmy v tomto roku mali by 
dosiahnuť sumu 1 649 283 € výdav-
ky 1  646  389 € Vzhľadom na eko-
nomickú situáciu v štáte a výberom 
daní však musíme počítať aj s mož-
ným krátením podielových daní 
a preto hospodárnosť a účelnosť na 
strane výdavkov musí byť v  trvalej 
pozornosti. Zaujímavé bolo stretnu-
tie právnikov k problematike vyspo-
riadania majetko-právneho vzťahu 
k pozemkom medzi obcou a p. Lip-

tákovou. Keďže každý právnik má 
svoj vlastný názor, nakoniec navrho-
vanú dohodu medzi účastníkmi spo-
ru poslanci neschválili a navrhovateľ-
ka navrhne súdne konanie o  tomto 
dvojitom vlastníctve prídelovej pôdy.

Starosta obce predniesol 
stanovisko obce k petícii obča-
nov (podrobnejšie vo vedľajšom 
príspevku). Informoval 
 o zmenách v organizačnom po-

riadku obecného úradu,
 o projekte na likvidáciu environ-

mentálnej záťaže pri piesočnej 
jame, 

 o zámere p. Lednára na vybu-
dovanie dopravného autocvičis-
ka v priemyselnej zóne, 

 o žiadosti občanov z  ulice J. 
Holčeka na výrub briez a  ore-
zanie stromov s možnosťou ná-
hradnej výsadby, 

 o výsledkoch súdnych sporov,
 o možnostiach opráv miestnych 

komunikácií,
 o zastaralej kotolni v kultúrnom 

dome a s tým súvisiacich vyso-
kých nákladoch vykurovania.

 zástupca spoločnosti Ecoled 
solutions o možnostiach ob-
novy verejného osvetlenia LED 
svietidlami.
Opäť bolo poukázané na ne-

zodpovedné venčenie psov na det-
skom ihrisku a  v  školskom areá-
li. Takže páni psíčkári, neohrozujte 
naše deti! Inak vás pokuta v prie-
stupkovom konaní neminie. 

Z každého zastupiteľstva sa vy-
konáva kamerový záznam, v  prie-
behu rokovania je využívaná au-
diotechnika. Rozpočet, zápisnica 
a uznesenie OZ sú trvalo umieste-
né na webovej stránke obce.  (mb)

Z rokovaní 
obecného zastupiteľstva

Najlepšiu, najkompletnejšiu informáciu o dianí v obci každý občan môže 
získať pri osobnej účasti na  zasadnutiach obecného zastupiteľstva. 
Okrem toho sú zápisnice i  uznesenia vyvesené na úradnej tabuli 
i webovej stránke obce www.budmerice.sk.

Aj občan 
má pravdu

Pod petíciou sa rozumie právo občana 
spoločne s inými obracať sa vo veciach ve-
rejného alebo iného spoločného záujmu na 
štátne orgány a orgány územnej samosprá-
vy so žiadosťou, návrhom alebo sťažnosťou. 
Podmienky podania petície upravuje Zákon 
242/1998 Z.z., 85/1990 Z.z. o petičnom prá-
ve v znení neskorších predpisov. 

Po verejnom prerokovávaní návrhu kon-
ceptu „Územného plánu obce Budmerice“ 
z  iniciatívy Márie Buttkovej sa 41 občanov 
rozhodlo podpísať petíciu na znak nesúhla-
su „s vyčlenením obrovského množstva or-
nej pôdy na stavebné účely, s likvidáciou vi-
nohradov v prospech cintorína, s navrhova-
nou výstavbou v záhradách pri potoku v zá-
plavovej oblasti a  výstavbou 100 bytových 
jednotiek nižšieho štandardu“.

Vznesené námietky voči návrhu zástavby 
štyroch lokalít konceptu Územného plánu pre-
rokovali poslanci na pracovnej porade a  ná-
sledne tiež na úrovni Krajského pozemkového 
úradu v Bratislave. Jeho pracovníci taktiež od-
poručili zníženie výmery vyčlenenia ornej pôdy 
pre plánovanú výstavbu najmä v  okrajových 
lokalitách intravilánu obce. Preto obecné za-
stupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 16. mar-
ca 2013 prijalo uznesením stanovisko k poda-
nej petícii i k zmene návrhu konceptu Územné-
ho plánu. Odporúča v ňom zrušiť v celom roz-
sahu funkčné využitie pozemkov lokalít 10, 22, 
30, vykonať úpravy v lokalite 15 a v lokalite 17 
rešpektovať jestvujúcu zástavbu. Rozšírenie 
cintorína zostáva v  pôvodnom zámere, pre-
tože záber ornej pôdy, resp. časti vinohradov 
je v horizonte niekoľkých desaťročí a môže sa 
oddialiť využívaním starých hrobových miest 
v areáli pôvodného cintorína.

Na tomto príklade vidieť, že občianska 
angažovanosť vo veciach verejných môže 
pomôcť nájsť optimálne riešenie problé-
mov a prispieť k  transparentnosti a  správ-
nosti rozhodovania poslancov. Preto účasť 
občanov na rokovaniach obecného zastu-
piteľstva má veľký význam aj z hľadiska in-
formovanosti o  zámeroch rozvoja obce. 
Tam získajú základné poznatky z prvej ruky 
a nie skreslené, často len negatívne správy, 
z dobre známej agentúry JPP.  (mb) 

Obec informuje
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V Budmericiach bol zriadený Spo-
ločný obecný úrad pre stavebný poria-
dok a územné plánovanie s pôsobnos-
ťou pre štyri obce a  im prislúchajúce 
katastrálne územia. Na úseku staveb-
nej správy a štátneho stavebného do-
hľadu vykonáva takmer štyridsať čin-
ností vrátane ukladania sankcií za po-
rušenie zákonných noriem.

V roku 2012 stavebný úrad pre sta-
vebníkov v Budmericiach vydal na úse-
ku územného plánovania a  stavebné-
ho poriadku 30 rozhodnutí o umiestne-
ní stavby a stavebnom povolení. O ko-
laudáciu stavby požiadalo 36 stavební-
kov. Na drobné stavby, stavebné úpravy 
a  udržiavacie práce bolo vydaných 34 
povolení. V deviatich prípadoch staveb-
níci požiadali o zmenu stavby pred do-
končením a v 22 prípadoch požiadali o 
predĺženie lehoty na dokončenie stav-
by. Rôzne vyjadrenia, stanoviská, súhla-
sy a potvrdenia, napr. reálne rozdelenie 
stavby boli vydané pre 20 stavebníkov.

Čierne stavby?
Aj tie sa objavujú – občas z  práv-

nej nevedomosti ale i  úmyselne ob-
chádzaním zákonných postupov. Pre-
to sa pripravuje nový stavebný zákon 
s platnosťou od 1. januára 2014. Bude 
prísnejší ako doteraz platný, avšak ko-
nania by mali byť rýchlejšie a  efektív-
nejšie. Každá stavba ktorá nie je v sú-

lade s  územným plánom, je už čier-
na stavba. Osoba, ktorá postaví čier-
nu stavbu, môže ísť dokonca na dva 
roky do väzenia. Tu treba podotknúť, 
že za čiernu stavbu sa považuje každá 
zmena, napríklad aj prístavba bez po-
volenia. Komplexne riešená bude celá 
problematika čiernych stavieb. Veľmi 
jasne zadefinuje podmienky, za akých 
bude možné dodatočne povoľovať 
čierne stavby a posilní postavenie Slo-
venskej stavebnej inšpekcie, aby moh-
la dôslednejšie vykonávať kontrolu. 

V súčasnosti čiernu stavbu je mož-
né legalizovať podľa § 88a stavebného 
zákona dodatočným povolením:
1)  Ak stavebný úrad zistí, že stav-

ba bola postavená bez stavebné-
ho povolenia alebo v rozpore s ním, 
začne z vlastného podnetu kona-
nie a vyzve vlastníka stavby, aby v 
určenej lehote predložil doklady o 
tom, že dodatočné povolenie nie 
je v rozpore s verejnými záujmami 
chránenými týmto zákonom, najmä 
s cieľmi a zámermi územného plá-
novania a osobitnými predpismi. 

(2)  Ak vlastník stavby požadované do-
klady nepredloží v určenej lehote 
alebo ak sa na ich podklade preu-
káže rozpor stavby s verejným záuj-
mom, stavebný úrad nariadi odstrá-
nenie stavby.

(3)  Ak vlastník stavby, pri ktorej sa pre-

ukáže, že jej dodatočné povolenie 
nie je v rozpore s verejnými záujma-
mi, v priebehu konania nepreukáže, 
že je vlastníkom pozemku zastava-
ného nepovolenou stavbou alebo 
že má k  tomuto pozemku iné prá-
vo a vlastník zastavaného pozemku 
alebo jeho časti s dodatočným po-
volením nesúhlasí, stavebný úrad 
odkáže vlastníka pozemku na súd. 
Konanie o stavbe zostane preruše-
né až do právoplatnosti rozhodnu-
tia súdu vo veci.

(4) V rozhodnutí o dodatočnom po-
volení stavby stavebný úrad doda-
točne povolí už vykonané stavebné 
práce a určí podmienky na dokon-
čenie stavby alebo nariadi úpravy 
už realizovanej stavby.

(5) Ak sa v konaní o dodatočnom po-
volení stavby preukáže rozpor s ve-
rejnými záujmami alebo stavebník v 
určenej lehote nesplní podmienky 
rozhodnutia o dodatočnom povole-
ní stavby, stavebný úrad nariadi od-
stránenie stavby.

(6) Stavebný úrad nariadi odstráne-
nie stavby aj v prípade, ak staveb-
ník v určenej lehote
a) nepredloží žiadosť o dodatočné 

povolenie stavby, 
b) nesplní podmienky rozhodnutia

Mgr. Růžena BeJDáKoVá

Stavajme s rozvahou
V  rámci reformy verejnej správy prešla zo štátu na obce aj kompetencia stavebného konania ako prenesený výkon 
štátnej správy. Jej zmyslom bolo aby sa stavebné konanie priblížilo k občanom.

Najpoužívanejšie správne poplatky na úseku stavebného poriadku platné od 1. 1. 2013:
Územné rozhodnutie
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby pre fyzickú osobu ................................................................ 40 eur
Stavebné povolenie
Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny stavieb pred dokončením, dokončených
 na stavbu rodinného domu ............................................................................................................................ 50 eur
 garáže s jedným alebo dvoma miestami  ........................................................................................................ 30 eur
 na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť .............................................................................................. 30 eur 
 na stavby s doplnkovou funkciou (letné kuchyne, bazény, sklady) ................................................................... 30 eur
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
 na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie – rod. dom ............................................ 35 eur

Kompletný zoznam poplatkov je na web stránke obce: www.budmerice.sk

Stavebný poriadok
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Bioodpad neskládkuj a nespaľuj,

SEPARUJ A KOMPOSTUJ!
Separovanie biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) od 1. januára 2013 je povinnosťou obcí. Tento druh odpadu nesmie 
sa zneškodňovať, nie je vhodné ho spaľovať, pretože sa tým uvoľňujú emisie do ovzdušia. Preto musí sa zhodnocovať, 
napr. kompostovaním. Povinnosť separovať vyplýva so stratégie nakladania s BRO schválenej vládou. 

Kompostovanie je jednou z metód 
zhodnocovania biologicky rozložiteľ-
ných odpadov. Spočíva v premene or-
ganických zložiek odpadu na kompost 
mikrobiologickou cestou. Aj pre na-
šich obyvateľov je kompostovanie jed-
noduché a  nič to nestojí. Komposto-
vaním získate kvalitné biologické hno-
jivo pre svoju záhradku, ušetríte penia-
ze za odvoz odpadov a kúpu drahých 
priemyselných hnojív, pomôžete život-
nému prostrediu znížením množstva 
odpadov. Hotový kompost má schop-
nosť zadržiavať vodu, prevzdušňovať 
pôdu a obsahuje veľké množstvo vý-
živných látok. Možno ho použiť do ze-
leninových, ovocných i  okrasných zá-
hrad. Ako humusové hnojivo vracia do 
pôdy živiny, ktoré sme z  nej predtým 
pri pestovaní odobrali a  udržuje tak 
pôdnu úrodnosť.

Keď sa rozhodneme kompostovať 
treba zvážiť či budeme kompostovať 
iba jednoducho na kope – v hrobli, ale-
bo v nejakom druhu kompostovacieho 
zásobníka.

Kompostovanie v zakládke - hrob-
li nepotrebuje financovanie, používa sa 
tam, kde je veľa biologického materiá-
lu a a dostatok priestoru. Odporúča sa 
šírka do dvoch metrov, čím sa obmedzí 
aj výška asi na 1,5 m. Dĺžka môže byť 
rôzna, časom sa predlžuje podľa potre-
by. Na konci zakládky sa hromadia nové 
bioodpady, na jej začiatku sa odobe-
rá vyzretý kompost. Vedľa treba nechať 
priestor na prehodenie hmoty.

Kompostovanie v drevených zá-
sobníkoch je najlacnejšie, najlepšie 
zapadá do rámca prírodne stvárnenej 
záhrady. Môžeme si ho zhotoviť sami 
priamo na mieru. Osvedčili sa zásob-
níky s  odnímateľnou prednou stenou 
(pre dobrú manipuláciu s  uloženým 
materiálom). Nevýhodou týchto zásob-
níkov je obmedzená životnosť, preto-
že sú vystavené vplyvu počasia a roz-
kladným procesom.

Zásobník z  pletiva, kari rohoží je 
ľahko zhotoviteľný, avšak drahší. Výška 
by z dôvodu manipulácie a stability mala 
byť do 1,2 m. Na zmiernenie vplyvu nad-
merného zamáčania alebo vysychania 
sa môže na vnútornú stranu zásobní-
ka upevniť čierna fólia (plastové vrece) 
s vetracími otvormi po celej ploche. 

Plastové zásobníky uzavreté 
(kompostéry) alebo otvorené (kla-
sické latkové z recyklovaných plas-
tových profilov). Uzavreté umožňujú 
kompostovanie aj na malej ploche. Ne-
výhodou je vyššia cena a malý objem.

Čo sa dá kompostovať? 
Odpad zo záhrad: pokosená tráva, 
kvety, konáre, lístie, opadané ovocie, 
tenké konáre, letorasty, buriny pred 
tvorbou semien. 
Odpad z kuchyne: zvyšky z čistenia ze-
leniny, ovocia, malé množstvá zvyškov 
varených jedál.
Iný odpad: popol z dreva, hobliny, dre-
vené piliny (z netoxickýxh materiálov), 
drevné štiepky, slepačí trus.

Dôležité je dodržať niekoľko zásad:
 zásobník bez dna: umožní sa kontakt 

s pôdou, vlhkosťou a organizmami
 zásobník umiestniť do polotieňa: 

udržovanie vhodných vlhkostných a 
teplotných podmienok

 umiestniť zásobník tak, aby bola mož-
ná ľahká manipulácia s kompostom

Na dno zásobníka dáme hrubší ma-
teriál, aby sme zlepšili prúdenie vzdu-
chu a odtok prebytočnej vody. Potom 
postupne prikladáme materiál. Vhodné 
je materiál miešať: vlhký so suchým, tvr-
dý s mäkkým, hrubý s jemným.  Hrubé 
konáre je potrebné vyviezť do zberného 
dvora kde budú rozdrvené. Po niekoľ-
ko centimetrovej vrstve materiálu (cca 
30 cm) je dobré pridať vrstvu zeminy. 
Tá pomáha regulovať vlhkosť, teplotu a 
činnosť organizmov. Približne po roku je 
kompost vyzretý a vhodný na použitie.

VYUŽITIE KOMPOSTU
Vyzretý kompost sa dá použiť kedy-

koľvek, ale používa sa hlavne pri výsad-
be na jar. Keďže kompost má vysokú 
zásobu živín netreba ho vo väčšine zá-
hrad aplikovať vo väčšom množstve ako 
2-3 litre kompostu na 1 m2, čo je asi jed-
no-centimetrová vrstva hmoty na pôde.

Nečakajme, urobme prvé kroky!
Obec už podala projekt na vybu-

dovanie kompostoviska – kompostár-
ne s  požiadavkou dotačnej finančnej 
podpory grantom z  Environmentálne-
ho fondu. Napriek tomu najlepší a naj-
lacnejší spôsob využitia  bioodpadu je 
individuálne kompostovanie tak, ako 
sme ho popísali. Dnes sú možnosti za-
kúpenia rôznych typov a veľkostí kom-
postérov z plastov – vyberáme tri vzo-
ry vhodné do záhrad v cene od 20 € 
do 60 €. 

(mb)

Obr. č. 1  
komposter 390 l (58 €)

Obr. č. 2  
drevené kompostové 
silo 1200x1200mm (20 €)

Obr. č. 3 kompostové silo 
650 l (50 l)

Praktické informácie
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Praktické informácie

Je (bude) Váš domáci 
miláčik čipovaný?

Od 1. novembra 2011 je účinný novelizo-
vaný zákon č.39/2007 Z.z o  veterinárnej 
starostlivosti a podľa §19 odst. 9 musia 
byť nezameniteľne označené mikročipom 
všetky psy, mačky a  fretky narodené aj 
pred 1. novembrom 2011 v termíne do 30. 
septembra 2013. Mikročip je teliesko veľ-

kosti ryže v sklenenom prevedení. Pomocou aplikátora je im-
plantovaný pod kožu zvieraťa, najčastejšie v mieste ľavej strany 
krku. Čip nesie v sebe informácie o majiteľovi( meno, adresa, 
kontakt) a o nositeľovi, teda zvierati (meno, rasu, dátum naro-
denia, zvláštnosti, dátum vakcinácie proti besnote). Tieto úda-
je vkladá do centrálneho registra spoločenských zvierat vete-
rinárny lekár, ktorý vykonal aplikáciu mikročipu. Samotný úkon 
čipovania sa dá prirovnať k očkovaniu a trvá niekoľko sekúnd.

Môže sa mikročip v tele stratiť? 
Nie, nemôže. Mikročip je opatrený protimigračnou hlavičkou, 
ktorá zabráni, aby sa čip pohyboval a zmenil miesto.

Kto zviera začipuje?
Poverený veterinárny lekár. Zoznam veterinárnych lekárov, kto-
rí môžu túto činnosť vykonávať nájdete na webe komory vete-
rinárnych lekárov www.kvlsr.sk.
V našej obci bude umožnené občanom Budmeríc začipo-
vať svojich miláčikov pri jarnej vakcinácii proti besnote, kto-
rá bude vykonávaná pred obecným úradom v apríli 2013. Pri 
nesplnení tejto povinnosti hrozí pokuta 400 €.

Kto to skontroluje?
Napríklad veterinárny lekár. Pri každej návšteve, teda ošetre-
ní našeho zvieratka návšteva začne odčítaním mikročipu. Ak 
ním zvieratko nie je opatrené, je povinnosťou veterinárneho 
lekára nahlásiť túto skutočnosť štátnej veterinárnej inštitúcii, 
ktorá môže udeliť pokutu. Čip odkontroluje i policajný zbor, 
napr. pri venčení na verejných priestranstvách.

Má význam čipovanie?
Z pohľadu vyhodených, nechcených, odložených, túlavých, 
zanechaných zvierat určite áno. Odčítaním údajov v čipe je 
možné identifikovať majiteľa, ktorý musí niesť zodpovednosť 
za zvieratko, ktoré si zadovážil. Čip, aj keď neslúži ako GPS, 
pomôže aj majiteľom, ktorých zvieratko sa nedobrovoľne 
stratilo, alebo bolo odcudzené.

Koľko stojí čipovanie?
Cena sa pohybuje od 15 Eur. Pre občanov Budmeríc MVDr. 
Šalátová poskytne zľavu.

Pri ceste do zahraničia je potrebné evidenciu o čipovaní dokla-
dovať PET- PASOM. Tento doklad je taktiež predmetom regis-
trácie v centrálnom registri spoločenských zvierat a vydáva ho 
poverený veterinárny lekár, napríklad aj ten, ktorý zvieratko za-
čipoval. Cesta do zahraničia, čo i len na hodinu je bez PET-PA-
SU nemožná. Colné úrady by ho na hranici mohli vyžadovať. 

MVDr. Jela ŠAláToVá 

Miestne dane upravuje predovšetkým zákon č. 
582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom po-
platku za komunálne odpady a drobné stavebné odpa-
dy. Výber daní a poplatkov sa uskutočňuje v zmysle pri-
jatých všeobecne záväzných nariadení Obce Budmeri-
ce, ktoré sú k nahliadnutiu na Obecnom úrade a na we-
bovej stránke obce: www.budmerice.sk. Výnos z daní 
a poplatku  vrátane výnosu z pokuty a sankčného úroku 
vzťahujúcich sa k týmto daniam a poplatku sú príjmom 
rozpočtu obce Budmerice, ktorá je správcom dane. 

Vznik daňovej povinnosti
 1. januára  zdaňovacieho obdobia nasledujúceho  po 

zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastní-
kom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľ-
nosti, ktorá je predmetom dane.

 Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájom-
com alebo užívateľom nehnuteľnosti  1. januára bež-
ného  zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť 
týmto dňom.

 V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením 
v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom 
mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ 
stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom me-
siaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom.
Zánik daňovej povinnosti

 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňov-
níkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie 
nehnuteľnosti. 

Obec Budmerice eviduje ku dnešnému dňu 1371 daňo-
vých subjektov. Poplatok za komunálne odpady sú povinné 
platiť domácnosti a ďalšie subjekty v počte 898.

Správca dane upozorňuje, že podľa § 52 zákona č. 
563/2009 Z.z. v priebehu mesiaca apríl, pristúpi k zve-
rejneniu zoznamu daňových dlžníkov, ktorých dlh k 31. 
decembru 2012 presiahol výšku daňových nedoplatkov 
u fyzickej osoby 160,00 € a u právnickej osoby 1 600,00 €.

Zároveň správca dane upozorňuje, že dlžník, ktorý je evi-
dovaný na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny a vznikne mu 
nárok na poberanie príspevku na bývanie, tento mu pre daňo-
vý dlh alebo dlh za vývoz komunálneho odpadu nebude po-
skytnutý. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny pre posúdenie 
nároku na príspevok na bývanie žiada potvrdenie od správcu 
dane o tom, či žiadateľ o príspevok má uhradené poplatky za 
daň z nehnuteľnosti a vývoz komunálneho odpadu. 

Ingrid Halešová

Dane, 
ako na ne...
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Budmerický Šachový klub Telovýchovnej jednoty DRUŽ-
STEVNÍK združuje dvadsať členov od osem rokov vyššie. 
Teda vek ani pre ďalších šachových záujemcov nie je ob-
medzený a vítaný je každý, kto si chce udržovať stále aktív-
ne mozgové závity a logiku myslenia v bojových operáciach 
na šachovnici.

Naši šachisti hrajú po extralige druhú najväčšiu súťaž 
družstiev – 1. ligu, kde súťaží dvanásť najlepších družstiev 
Slovenska – Západ. Za šachovnicami sa v každý zápas stre-
táva osem hráčov ako na domácej strane, tak aj u hostí. Je 
pozoruhodné, že neveľké zoskupenie šachistov z  relatívne 
malej dediny sa každoročne stretáva v šachových súbojoch 
s  hráčmi Bratislavy, Prievidze, Dubnice nad Váhom, Nitry, 

Trnavy, Komárna, Levíc i ďalších miest. Popri troch sestier 
Machalových, viacnásobných majsteriek Slovenska v šachu 
a hráčov z Budmeríc dopĺňajú súpisku i hráči z Bratislavy. 
V prvej lige naše družstvo už niekoľko rokov obsadzuje vrch-
né priečky tabuľky. Je to výsledok svedomitej prípravy hrá-
čov na každé jedno stretnutie. 

Pripomeňme si historický úspech družstva Budmeríc zo 
sezóny rokov 2007/2008 keď sa umiestnilo na 3. mieste. 
V sezóne 2010/2011 skončili štvrtí, keď len o vlások im unik-
lo tretie miesto. Tento rok majú šancu zopakovať boj o bron-
zové miesto v súboji so Slovanom Bratislava „C“. Takže drž-
me našim šachistom palce, nech im to vyjde!  

 Mária Machalová

 V  treťom kole Bratislavského 
pohára mládeže vo Viničnom vo 
februári t. r. sa stretlo 96 pretekárov 
zo 16 klubov Bratislavskej únie 
karate. Náš karate tím NALÍ 
Budmerice reprezentovalo päť 
karatistov a všetci katisti i kumiťáci 
cvičili veľmi dobre. 

Simonka Salaková vo svojej 
kategórie získala 1. miesto, Te-
rezka Setnická 2. miesto, Adri-
án Gura s  Viktorom Králikom 3. 
miesta.

  G. Setnická 

Hráme majstrovský šach

Víťazné ťaženie karatistov

Nie každý vie, že aj šach patrí k druhom športu. Už v dávnej minulosti bol nielen zábavou ale aj športom kráľov. Preto 
odjakživa v spoločnosti boli a sú absolutní odporcovia tejto hry, iná skupina ju miluje. Ide o náročnú hru, ktorá neosloví 
každého. Niektorí ju berú ako bezbrehú nudu, iným sa vo dne v noci hlavami honia možné kombinácie, stratégie 
a  súradnice herného poľa. A práve o tejto druhej skupine, aj u nás v dedine prežívajúcej v  akomsi tichom zázemí, 
môžeme sa viac dozvedieť z nasledujúcich riadkov. 

Šport
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Narodili sa
November 2012
Patrik Čarnocký, Budmerice 452
December
Vanesa Šebeková, Budmerice 728
Január 2013
Matúš Szelle, Budmerice 595
Nikita Babušková, Budmerice 750
Jakub Zachar, Budmerice 415
Február 2013
Tomáš Salanci, Budmerice 1264

Opustili nás
December 2012
Jozefína Halešová, 79-ročná,  
Budmerice 439
Január 2013
Ludvika Neščáková, 87-ročná,  
Budmerice 383
Február 2013
Terezia Slováková, 78-ročná,  
Budmerice 106

Naši jubilanti
60-roční
RNDr. Ľudmila Macháčková – január
Ľubomír Belica – január
Ján Baxa – január
Ing. Peter Pomfy – február
Veronika Kulifajová – február
Jozef Parajka – marec
Alojz Dusík – marec
Ing. Peter Kováč – marec

65-roční
Ľudmila Krajčovičová – február
MVDr. Jaroslav Molnár – február
Michal Bejdák – február
Štefan Haršány – február
Igor Valovič – marec
OldřichŠavara – marec

70-roční
Karol Malovec – január
Adela Baxová – január
Ľudmila Pelikánová – január

75-roční
Gabriela Ochabová – január
Ján Mičko – január

80-roční
Jozef Hittmár – január
Terézia Hašáková – január
Božena Šalátová – január
Eduard Čech – február

85-ročná
Mária Šlachtová – marec

90-ročná
Sidónia Pätoprstá – marec

91-roční
Jozefa Šebová – január
Agáta Červencová – február

93-ročná
Mária Ondrejíčková – marec

99-ročná
Doubravová Rozália – február

Spoločenská kronika
A

p
r

íl

6.  Sobota divadlo z Nadlaku

14.  Nedeľa muzikál – súbor 

21. Nedeľa premiéra divadelnej hry – oZ Kasiopea

21. Nedeľa
medzinárodný zborový festival Musica 
sacra..., Chorus Angelicus v Modre

30. Utorok
Majstrovstvá obvodu Pezinok Mladý 
záchranár Co

M
Á

J

5.  Nedeľa uvítanie detí do života – obec Budmerice

8.  Streda cyklistické preteky – oZ Kasiopea

12. Nedeľa
oslava Dňa matiek – obec Budmerice, 
Spevácka trieda ZUŠ 

17. Piatok tanečná zábava – Hasičský zbor

24. Piatok
Deň otvorených pivníc – Spolok vinárov 
a fajnkoštérov

JÚ
N

8.  Sobota
hokejbalový turnaj žiakov – Komisia 
kultúry a športu

13.-14. Štv-Pi Divadelný festival – Kasiopea

15. Sobota
hokejbalový turnaj dorastencov – 
Komisia kultúry a športu

16. Nedeľa
výstava poľovníckych trofejí a tanečná 
zábava na Barine – Poľovnícke združenie

22. Sobota
hokejbalový turnaj mužov – Komisia 
kultúry a športu

23. Nedeľa
spomienková slávnosť k 100. výročiu 
narodenia kpt. J. Rašu – obec a Mo MS

29. Sobota
Festival Mikroregiónu červený kameň – 
obec Budmerice

JÚ
l 6.  Sobota  Inter Cup – oZ HBC Hurons

12.-14.  Pi-Ne Divadelný festival Kasiopeafest

Pribúdame, alebo...
Počet obyvateľov Budmeríc k 31. decembru 2012 prekročil 2 300 osôb.  
Počas roku 2012 takto sa menili naše počty obyvateľov:
Prihlásených na trvalý pobyt: 68
prihlásených na prechodný pobyt: 6
odhlásených z trvalého pobytu: 23
počet narodených detí: 24 (z toho 13 chlapcov a 11 dievčat) 
počet zomrelých: 16 (z toho 8 mužov a 8 žien)

Kam, kedy za kultúrou a športom

Najstaršou občiankou Budmeríc 
 je pani Rozália Doubravová.  

Nedávno oslávila svoje  
99. narodeniny  
a do ďalších rokov jej želáme  
pevné zdravie a pohodu  
počas všetkých dní  
všedných  
i sviatočných.
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Muzikál 

Rozprávka na dobrú noc
sa uskutoční 14. apríla 2013 v KD Budmerice o 15.00

Najnovšie divadelné predstavenie staropazovských 
žiakov Rozprávka na dobrú noc je zmodernizovaná 
rozprávka O dvanástich mesiačikoch. Prepletajú sa 
v nej tanec, hudba a spev (jazz, pop, rock, sloven-
ská ľudová hudba), herectvo. Pre muzikál sú využi-
té známe, populárne piesne, ale texty piesní sú pri-
spôsobené tematike predstavenia.

Divadlo vyhralo sutaz 3XĎ (súťaž detskeho divadla 
v  Srbsku). Predstavenie trvá 45 minút a vystupuje 
v ňom 27 detí.

Divadlo

PÁNIK od Ferka Urbánka
sa uskutoční dňa 6. apríla 2013 o 19:00 hodine  
v KD Budmerice

Predstavia sa divadelní ochotníci z družobného 
rumunského mesta Nadlak
v réžii Dr. Eleny Kmeťovej.

Všetkých Vás srdečne pozývajú naši mladí priatelia 
z divadelného súboru MLADÉ SRDCIA

Inzercia


