
 Dostávate do rúk prvé číslo budmerických novín, ktoré by sa 
mali stať zrkadlom života obce i nás všetkých, čo spoločne vy-
tvárame podmienky pre plnohodnotné a pokojné žitie v dňoch 
všedných i sviatočných. Naša samospráva má za sebou prvý rok 
po komunálnych voľbách. Teší ma, že poslanci obecného zastu-
piteľstva sa aktívne  zapájajú do riešenia naliehavých problé-
mov obce spoločne s aktivistami-odborníkmi z radov občanov 
v komisiách. O nič jednoduchšie to nebudeme mať ani v tomto 
a v nasledujúcich rokoch. Vzhľadom na ekonomickú situáciu 
v štáte vznikajú čoraz zložitejšie a náročnejšie podmienky  pre 
fi nancovanie, riadenie a rozvoj obce.  Ak chceme zabezpečiť 
primeraný štandard zlepšovania životných podmienok ne-
môžeme sa spoliehať iba na pomoc štátu, ale tak, ako sme už 
nasmerovali viaceré aktivity, cieľavedome spoločne hľadať 
a účelne využívať vlastné zdroje pri systematickom získavaní 
fi nančných prostriedkov z rôznych grantov a nadácií. Po ekono-
mickej analýze výdavkov obecného rozpočtu bolo nevyhnutné 
prerozdeliť nákladové položky a priblížiť ich k spravodlivejšie-
mu rozdeľovaniu. Prosím o porozumenie, ak napríklad v sociál-
nej oblasti niektorým kategóriam občanov sa ubralo, alebo sa 
zvýšili poplatky za odvoz komunálneho odpadu. Aj tieto ne-
populárne opatrenia v konečnom výsledku prinesú osoh všet-
kým občanom, pretože doterajšie rozpočtové straty sa menia 
na ušetrené peniaze, ktoré môžeme použiť na zveľaďovanie 

obce. Mojim prvoradým cieľom ako starostu obce je dosiahnuť 
čo najväčšiu transparentnosť, informovanosť občanov o dianí 
v obci, činnosti obecného úradu a zastupiteľstva. A práve k to-
muto majú významnou mierou prispieť naše Budmerické zvesti. 
Verím, že v spolupráci s redakčnou radou nám budú zvesto-
vať mnoho dobrých správ, že sa v nich dočítame o aktuálnych 
rozhodnutiach obecného zastupiteľstva, kultúrnych, športových 
a cirkevných podujatiach, situácii v rôznych oblastiach verejné-
ho života, škôl, zdravotníctva. Zaiste sa viac dozvieme o našich 
významných osobnostiach i dosiaľ nepoznaných faktoch bud-
merickej histórie 20. storočia. Pri spätnom listovaní po rokoch 
sa môžu stať akousi domácou kronikou rodnej dediny i ďalším 
generáciam.
 Želám si, aby tieto noviny zjednocovali všetkých ľudí dobrej 
vôle bez ohľadu na politické či náboženské presvedčenie – sme 
predovšetkým občanmi obce s bohatou minulosťou. Aby ich 
obsah sa vždy niesol v duchu tolerancie, vzájomného porozu-
menia,  k podpore a rozvíjaniu dobrých medziľudských vzťahov. 
Aby kresťanská i občianska morálka sa prejavili v každodennej 
úcte človeka k človeku. 
 Tak teda, veľa šťastia Budmerické zvesti! Veľmi si želám, aby 
naše vykročenie na tejto púti bolo správnym smerom. A to, čo 
sa nepodarí uskutočniť nám, nech štafetu nášho snaženia pre-
vezmú tí, čo prídu po nás.                  Jozef Savkuliak, starosta obce
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 Od ustanovujúceho zasadania deväťčlenného obecné-
ho zastupiteľstva sa uskutočnilo sedem zasadaní, na kto-
rých sa okrem takmer sto percentnej účasti poslancov  na 
rokovaniach  zúčastnilo aj 151 občanov.
 Prijatých bolo sedem uznesení obecného zastupiteľ-
stva s celkovým počtom 93 rozhodnutí a 42 informačných 
správ vzatých na vedomie. Občania podali jednu petíciu 
na vykonanie terénnych úprav k odvodu záplavových vôd, 
ktorou sa zaoberala komisia výstavby a následne obec 
prijala aktivačných pracovníkov z radov nezamestnaných 
na postupné čistenie rigolov a iné protipovodňové práce. 
Ďalšia petícia v rámci Mikroregiónu Červený Kameň sme-
rovala na Bratislavský samosprávny kraj a Ministerstvo do-
pravy s požiadavkou odklonu kamiónovej dopravy. 
 V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení bolo ustanovených šesť komisií pri obecnom za-
stupiteľstve. Komisie sú zložené z poslancov obecného 
zastupiteľstva a z ďalších osôb – odborníkov. Schôdze 
uskutočňovali niektoré komisie pravidelne, ďalšie podľa 
potreby. Keďže sú poradnými, iniciatívnymi a kontrolnými  
orgánmi svoje stanoviská k riešeniu aktuálnych problémov 
dotýkajúcich sa občanov a obce predkladali písomne k 
prerokovávaniu v obecnom zastupiteľstve.
 V súlade s novelou zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 
prístupe k informáciam boli na webovej stránke obce vy-
tvorené ďalšie podstránky, na ktorých bolo zverejnených 

91 zmlúv, 83 objednávok a 67 faktúr so sumou nad tisíc 
eur. Okrem toho boli pravidelne zverejňované zápisnice 
a uznesenia z rokovaní obecného zastupiteľstva, rozpočet 
obce a priebežne jeho plnenie. Na stránke aktualít sa zve-
rejnilo 150 správ a oznamov s prílohami.

A sme v druhom roku volebného obdobia
 
    V prvom štvrťroku 2012 sa uskutočnili tri zasadania obec-
ného zastupiteľstva, prijal sa rozpočet obce na rok 2012 
s programovým rozpočtom na roky 2013 a 2014.
 Ďalšie zasadnutie sa konalo 14. mája. Na programe 
okrem iného bolo zriadenie názvoslovnej komisie pre 
pomenovanie ulíc, úprava minimálnej ceny pre odpredaj 
obecných pozemkov na sumu 3 € za 1 m2,  návrh úpravy 
hranice katastrálneho územia medzi obcami Budmerice 
a Dubová a možnosť odkúpenia rodinného domu so sú-
pisným číslom 44 pre jeho využitie v oblasti sociálnych 
a kultúrnych aktivít. 
 O tom, či sa podarí zámery obecného zastupiteľstva re-
alizovať v plnom rozsahu  i v tomto roku, záleží aj na vás, 
vážení občania – včasnom a dôslednom plnení daňových 
povinností voči obci, angažovaní sa pri verejných  akciách, 
udržiavaní čistoty a poriadku v obci.

(mb)

ZO ZASADNUTÍ POSLANCOV

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE BUDMERICE

K významnejším uzneseniam patrilo:

• schválenie dočasného zberného dvora odpadov v areáli čistiarne odpadových vôd,

• zmena účelu využitia bytových priestorov v Základnej škole na nebytové a ich využitím pre mimoškolskú 

záujmovú činnosť detí a mládeže,

• vypracovanie projektov na obnovu budovy Základnej a Materskej školy na zateplenie obvodového 

a strešného plášťa, výmenu okien a dverí,

• vypracovanie projektov na obnovu budovy kultúrneho domu s rekonštrukciou kotolne 

• vypracovanie projektov na obnovu budovy obecného úradu,

• schválená realizácia výstavby IBV Horné Záhumnie – Biely vŕšok  s vybudovaním   splaškovej a dažďovej 

kanalizácie i miestnej komunikácie,

• dodávka a montáž štyroch informačných svetelných panelov pre meranie rýchlosti motorových vozidiel,

• dvojtýždňový cyklus vývozu komunálneho odpadu,

• všeobecne záväzné nariadenie obce o miestnom poplatku za stočné,

• poskytnutie dotácií dvanástim spoločenským a záujmovým organizáciam na r. 2012
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• Pristúpili ste k dvojtýždennému cyklu odvozu komunál-
neho odpadu. Viete našim občanom priblížiť čo Vás k tejto 
zmene viedlo a aký to bude mať dopad na obecný rozpočet?   
     Dôvodom tejto zmeny bol nevyrovnaný rozpočet obce 
v oblasti odpadového hospodárstve so stratou vo výške 
25 tis. Eur za rok. Tieto skutočnosti nás viedli k prehodnote-
niu intervalu vývozu komunálneho odpadu z týždenného 
na dvojtýždenný cyklus. Zo skúseností okolitých obcí, ktoré 
zmenili interval vývozu už pred niekoľkými rokmi je zrejmé, 
že tento krok splnil svoj účel a viedol k znižovaniu fi nanč-
ných strát v oblasti odpadového hospodárstva obce. Zároveň       
chcem občanov ubezpečiť, že v letnom období z dôvodu hy-
gieny a väčšej produkcie komunálneho odpadu zachováme 
týždenný odvoz odpadu  v mesiacoch júl, august a septem-
ber.
• Ako ďaleko sme v oblasti separovaného zberu?
      V obci bolo zriadené dočasné zberné  stredisko  v areáli 
ČOV, kde občania môžu v určenom čase vyviezť bez poplatku 
stavebný odpad, bio-odpad, elektrospotrebiče, komunálny 
odpad, papier, pneumatiky z osobných automobilov. Takisto 
pripravujeme zväčšiť zberný dvor, kde plánujeme separovať 
oveľa viac komodít.
• Skládka nebezpečného odpadu v katastri našej obce vy-
voláva veľa diskusií a vášní. Ako je to s dostavbou resp. roz-
šírením skládky?
    Chcem občanov ubezpečiť, že sa nejedná o rozšírenie         
existujúcej skládky, ale o dostavbu jestvujúcej kazety čislo 
5 na ktorú bolo vydané integrované povolenie, ktore nado-
budlo právoplatnosť dňa 23. decembra 2005. Povolenie na 
prevádzku skládky vydáva Slovenská inšpekcia životného 
prostredia a nie obec Budmerice. Obec môže v tomto prípade 
iba pripomienkovať zmenu povolenia v ramci legislatívnych 
noriem.  Z dôvodu zvýšenia informovanosti našich občanov 
som v mesiaci apríl  a jún  inicioval poslanecký prieskum na 
území skádky nebezpečného odpadu za účasti vedenia Istro-
chem Reality. Bližšie informácie v zmysle zákona o slobod-
nom prístupe k informáciam sú prístupné na Obecnom úrade  
a v Slovenskej inšpekcií ŽP. 
• Priblížte, prosím,  našim občanom  váš pracovný deň.
         Musím povedať, že úloh a povinností, každoročne pribú-
da a preto je niekedy veľmi náročné riadiť celú samosprávu 
a zabezpečovať všetky súvisiace aktivity. Pre ilustráciu uve-
diem čo všetko obecný úrad zabezpečuje v súčastnosti: 
V spolupráci s Úradom práce, SVR zamestnávame 22 ľudí 
v rámci protipovodňových aktivít. Pravidelne sa zúčastňu-
jeme na stretnutíach VÚC. Mesačne absolvujeme niekoľko 
školení, ktoré sú zamerané na legislatívne zmeny a podporné 
projekty v rámci samosprávy. Pripravujeme projekty v rám-
ci operačných programov EÚ. Organizujeme   zasadnutia 
komisií, zväčša len v podvečerných hodinách. Budmerice sú 
takisto spádovou obcou stavebného úradu, ktorý u nás sídli 
a je s ním spojená obrovská administratíva. V spolupráci s kul-
túrnou komisiou pripravujeme viac kultúrno-spoločenských 
akcií. Aby sme obohatili a zároveň spríjemnili život našich 
obyvateľov.  A ešte mnohé ďalšie aktivity. 

• Načrtol ste problematiku európskych fondov. Mnohé obce
čerpaju fi nančne prostriedky práve z týchto zdrojov.Prečo 
naša obec v tomto smere akosi zaostáva?
     Podmienkou pre čerpanie EU fondov  je majetko-právne 
vysporiadanie pozemkov ako aj schválenie územného plá-
nu obce. V minulosti nám práve tieto závažné dôvody bránili 
v akomkoľvek čerpaní. Priebežne však pracujeme na vyspo-
riadani vlastníckych práv a príprave projektov z EÚ k čerpaniu 
fi nancií v rokoch 2014 až 2020. Pevne verím, že už čoskoro 
budem môcť občanom predstaviť úspešné projekty. 
• Skúsme zrekapitulovať, čo sa Vám za Vášho pôsobenia za-
tiaľ podarilo v obci zrealizovať?
     Som veľmi rád, že sme po devätnástich rokoch skolaudo-
vali čistiareň odpadových vôd. Zároveň  sa podarilo právne 
doriešiť čiastocnú kanalizáciu v obci. Som veľmi rád, že sa 
nám v obci rozvíja kultúrny život a mnohé podujatia sa te-
šia veľkej obľube. Je veľmi potrebné, aby sa obyvatelia Bud-
meríc vo svojej obci dobre cítili a týmtito aktivitami zároveň 
chceme spropagovať našu obec. V rámci protipovodňových 
aktivít sa nám podarilo upraviť , vyčistiť odvodňovacie kanále 
dažďových vôd. Veľkým projektom bola aj úprava koryta rie-
ky Gidry, ktorého jednu časť realizovala obec samostatne bez 
pomoci Povodia Váhu. Operatívne sme vybudovali a dočasne 
osadili pontónový most v rámci likvidácie Hajtýrskeho mosta 
a výstavbe nového premostenia Gidry. Tým sme uľahčili ob-
čanom dochádzanie do zamestnania, najmä do miestneho 
Poľnohospodárskeho družstva. Viaceré ďalšie zámery  chce-
me ešte  v tomto roku dokončiť napriek tomu, že možnosti  
samospráv v súčasnej dobe sú do značnej miery fi nančne li-
mitované.
• Aké má obec plány do budúcnosti?
     Chceli by sme pokračovať v obnove budov, ktoré to súr-
ne potrebujú - Základná škola, Materská škola, Obecný úrad, 
Kultúrny dom a športový areál. Našim cieľom je  pokračovať 
v dobudovaní kanalizácie. Pracujeme na pasporte obecných 
komunikácií, aby by sme zvýšili bezpečnosť cestnej premáv-
ky.  V dezolátnom stave  je verejné osvetlenie a chceli by sme 
zlepšiť jeho kvalitu. Rokujeme s príslušnými orgánmi o mož-
nosti sprístupnenia parku pri kaštieli pre široku verejnosť. 
Chceme dobudovať chodníky a pokračovať v začatom trende 
kutlúrno-spoločenských podujatí. 
•Buďme zároveň aj sebakritickí. Čo sa Vám naopak nepoda-
rilo, prípadne čo by sme vedeli do budúcnosti zlepšiť?
     Chcel by som viac apelovať na nových obyvateľov Budme-
ríc, ktorí tu bývajú a  zatiaľ  sa neprihlásili k trvalému poby-
tu, aby tak urobili. Naozaj tým pomôžu našej obci prílevom 
podielových daní zo štátneho rozpočtu, ktoré  prúdia inde 
a pritom my im zabezpečujeme všetky potreby a požiadavky 
v infraštruktúre obce.  Mnohé veci by sa dali zlepšiť pri väčšej 
disciplinovanosti občanov v oblasti platenia daní a poplatkov.
Treba si uvedomiť, že každý neplatič využíva služby obce 
na úkor občanov, ktorí si vzorne plnia občianske povinnosti.
To však nemožno do nekonečna tolerovať a preto v záujme 
väčšiny svedomitých občanov prídu aj potrebné opatrenia.
Ďakujeme za rozhovor a želáme veľa úspechov do ďalšej. 
práce v prospech našej obce!

NA NAŠE OTÁZKY ODPOVEDÁ STAROSTA OBCE

JOZEF SAVKULIAK

SPÝTALI SME SA...
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Našu obec začiatkom leta 2011 navštívilo množstvo náv-
števníkov z blízkeho aj ďalekého okolia. V areáli budme-
rického kaštieľa sa usporiadala celodenná akcia pod ná-
zvom  1. Šermiarsky deň 
v Budmericiach. Prípravy 
na akciu skomplikovali 
povodne, ale napokon 
nám počasie prialo a 
slnečná sobota priviedla 
do Budmeríc vyše 1200 
návštevníkov.  Cieľom 
tohto projektu bolo pri-
tiahnuť turistov a Bud-
meričanov do krásneho 
prostredia Budmerické-
ho parku.          Chceme 
v Budmericiach zaviesť 
tradíciu tohto festivalu.

Čo ste mali možnosť 
vidieť??
V exteriéri budmerického kaštieľa sa predviedla šer-
miarska skupina Ursus zo Stupavy (www.shs-ursus.
sk), ktorá predviedla 4 šermiarsko-divadelné pred-

stavenia a v závere dňa aj krásnu ohňovú šou (spolu 
s Eliah). Ďalej ste mali možnosť vidieť írske tance v po-
daní tanečnej skupiny Eliah. Účinkujúci nám predviedli 

aj divadelný, vtipný kan-
kán.
 Doobeda detičky za-
bával klaun. Poobede 
sa nám predviedli aj 
naše deti z Materskej 
a základnej školy v Bud-
mericiach s ich šikovný-
mi tanečnými choreo-
grafi ami.
Do tanca hrala hudobná 
skupina Paronymia a v 
závere dňa skupina Kak-
tus band.  
Na podujatí nechýbali 
ani stánky s občerstve-
ním a remeselníci. 

ŠERMIARSKY DEŇ   V BUDMERICIACH

2. ROČNÍK ŠERMIARSKEHO DŇA
Pozývame Vás na druhý ročník šermiarskeho dňa v Budmericiach, ktorý sa uskutoční dňa 14. júla 2012.

Tento rok bude program opäť o niečo bohatší. Uvidíte šermiarsku skupinu Ursus so šermiarsko-divadelnými 
predstaveniami a ohňovou šou. Ďalšími účinkujúcimi budú aj šermiari zo skupiny Banderium a sokoliari.

Uvidíte aj írske tance v podaní tanečnej skupiny Eliah a ich hudobno-divadelné vystúpenia.
O hudbu sa postarajú skupiny Paronymia a Kaktus band.
Vstúpia aj budmerické deti z Materskej a Základnej školy.

Bližšie informácie nájdete na facebooku pod názvom Šermiarsky deň alebo na Budmerice.net
Tešíme sa na Vás v sobotu 14. júla v kaštieli.
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 Opustené priestory budmerického kaštieľa po dlhšom 
čase sa koncom minulého roka opäť na pár hodín naplnili 
človečinou. Na slávnostné vyhlásenie výsledkov 3. roční-
ka básnickej súťaže Cena Rudolfa Fabryho prišlo okrem 
najúspešnejších mladých poetov veľa hostí, nechýbal ani 
minister kultúry SR Daniel Krajcer. Aj toto stretnutie začí-
najúcich básnikov s členmi odbornej poroty prinieslo in-
špirácie k ďalšej tvorivej literárnej činnosti ale tiež k vzá-
jomnej výmene skúseností medzi rovesníkmi
s priemerným vekom okolo osemnásť rokov. Podmienky 
k tomu im vytvorili Národné osvetové centrum a obec 
Budmerice v spolupráci s Literárnym informačným cen-
trom, Slovenským literárnym ústavom Matice slovenskej 
a časopisom Spolku slovenských spirovateľov pre mladú 
literatúru a umenie Dotyky.
 Slávnostnú, už aj predvianočnú atmosféru, umocnil 
spevácky zbor Chorus Angelicus pod vedením Janky Ne-
ščákovej. Po vyhlásení výsledkov súťaže, udelení Čestných 
uznaní a troch prémií Cenu Rudolfa Fabryho si z rúk staros-
tu Budmeríc Jozefa Savkuliaka prevzal Matúš Nižňanský, 
knihovník z Piešťan a predniesol svoju báseň s názvom 
Jazvenie. K cene okrem diplomu patrí krásna putovná pla-
keta s portrétom Rudolfa Fabryho, ktorú zhotovil miestny 
rezbár Venantius Oscitý.
 Druhá časť stretnutia prebiehala vo vínnej pivnici čle-
na Malokarpatskej vínnej cesty Ing. Milana Moravčíka. 
Budmerickým vínom tu pokrstili zborník víťazných prác 
autorov z 22 literárnych súťaží na Slovensku poriadaných 

v roku 2010 pod názvom Chtiví svetla IV, ktoré v tom-
to roku vydalo Národné osvetové centrum. Je zostavený 
z prác mladých básnikov a prozaikov, ktorí v uplynulom 
roku obsadili prvé tri miesta v celoslovenských literárnych 
súťažiach. Zborník okrem katalógu autorov a ich prác v tla-

čenej forme obsahuje na elektronickom nosiči všetky ich 
texty básní a prózy. Vydávanie týchto literárnych ročeniek 
považuje generálny riaditeľ Národného osvetového centra 
PhDr.Ján Tazberík za veľmi užitočné, pretože prostredníc-
tvom literárnych klubov sú živými sprievodcami po najčer-
stvejších stopách najmladšej literatúry na Slovensku. Zato 
patrí vďaka všetkým, ktorí udržujú a rozvíjajú presvedče-
nie našich predkov, že duch je silnejší než hmota.
                                         (mb)

Dotyky s poéziou a prózou

 V minulom roku vzdali sme hold a úctu nášmu  význam-
nému rodákovi  Jurajovi  Holčekovi na dvoch miestach 
jeho životných medzníkov: v apríli v Budmericiach, v au-
guste v Jasovej. V miestach jeho narodenia a úmrtia. 
 Z príležitosti 200. výročia na-
rodenia tohto významného ná-
rodovca, kňaza, šíriteľa osvety 
a vzdelávania sme pred jeho rod-
ným domom  slávnostne odhalili 
pamätnú dosku za účasti pred-
staviteľov Matice slovenskej, Bra-
tislavského samosprávneho kraja, 
zástupcov obcí, kde pôsobil a ďal-
ších hostí. Za organizačnú prípra-
vu  podujatia patrí poďakovanie 
členkám Miestneho odboru Mati-
ce slovenskej pod vedením Alenky Kadlečíkovej, Komisii 
pre kultúru pri OZ  a obecnému úradu za technické zabez-
pečenie osadenia tabule i priebehu oslavy. K informova-
nosti účastníkov  o živote Juraja Holčeka veľmi prispela 
skladačka PhDr.Ondreja Halasa z Katedry kulturológie 
Filozofi ckej fakulty UKF v Nitre s výstižnou  biografi ou, 
uvedenou aj v anglickej mutácii. 

 Krásnu spomienku na svojho kňaza pripravili aj v mies-
te jeho večného odpočinku v Jasovej. Nový pomník na 
hrobe Juraja Holčeka odhalili za  prítomnosti predsedu 
Matice slovenskej Mariána Tkáča, zástupcov VÚC Nitrian-

skeho samosprávneho kraja  na  čele 
s predsedom VÚC Milanom Belicom, 
pomocného biskupa nitrianskej rím-
skokatolíckej diecézy Mons. Mariána 
Chovanca,  poslanca NR SR Mariána 
Záhumenského, starostu obce Mi-
roslava Habaru. poslancov OZ, obcí, 
v ktorých pôsobil, matičiarov a ob-
čanov. Historik Mgr. Peter Legény 
v príhovore vyzdvihol všetky inicia-
tívy spojené s obnovou hrobového 
miesta a pripomenul Holčekov odkaz 

budúcim generáciam.
 O obnovu náhrobku sa najvyššou mierou, fi nančnou 
podporou zaslúžila Okresná rada SNS v Nových Zámkoch 
a  Miestny odbor Matice slovenskej z Nových Zámkov. 
Okrem nich vďaka patrí aj predstaviteľom obce Jasová za 
skordinovanie príprav slávnosti, miestnemu kňazovi Fran-
tiškovi Kapusňákovi a hlavnému organizátorovi podujatia 
– Občianskemu združeniu Mea Patria Nové Zámky.    (mb)

Nezabúdame na mecenáša v sutane



 6 Budmerické zvesti 2012/1

Udialo sa v našej obci

V závere letných prázdnin 3. septembra 
2011 patril park pri kaštieli v Budmericiach 
deťom. Občianske združenie Budmeriča-
nia deťom a obec Budmerice zorganizovali 
v kaštieľskom parku akciu Z rozprávky do 
rozprávky. Pre deti boli pripravené zábavné 
stanovištia, ako napríklad indiánska osada, 
kde si mohli vyrobiť čelenky. Na každom kroku bolo mož-
né stretnúť rozprávkové postavičky. Ani  Ježibaba a „straš-
ní” pavúci neodradili deti, aby behali a skákali z rozprávky 
do rozprávky a pritom zbierali sladké odmeny. Po cukrovej 
vate a pukancoch sa potužovali živou vodou. Videli bábko-

vé divadielko aj výstavu bábok, na záver si spolu s rodičmi 
poopekali pri ohníku, potancovali, poskákali na trampolí-
ne. A vďaka všetkým čo podali pomocnú ruku, zažili nád-
herný deň a kopec srandy. 

              zdroj: budmerice.net

Hádam aj takto s troškou nadsadenia možno pomeno-
vať obyvateľov rumunského mesta Nadlak s osem tisíc-
kami obyvateľov, z čoho polovicu tvoria Slováci. Pretože 
mesto leží v blízkosti rumunsko-maďarskej hranici doho-
voriť sa tam rumunsko-slovensko-maďarsky nie je až ta-

kým problémom, jazykové bariéry v komunikácii v úra-
doch, na trhoch i v obchodoch sú minimálne. Budmerice 
boli prvou obcou zo Slovenska, ktorá prostredníctvom 
Miestneho odboru Matice slovenskej uzavrela dohodu 
o spolupráci s Demokratickým zväzom Slovákov a Če-
chov v Rumunsku v roku 1992. Odvtedy slovenskí priatelia 
z Nadlaku už viackrát navštívili Budmerice a budmeričania 
zase v ich dnešnom rodnom meste. Vznikli mnohé rodinné 
priateľstvá, u tých starších spomienky na srdečné stretnu-
tia prežívajú dodnes.. Čoraz viac je etnicky zmiešaných 
rodín v ktorých bežne hovoria dvoma i troma jazykmi. 
Vzájomné návštevy stali sa nielen stretnutiami priateľov, 
ale vždy prinášajú aj nové podnety zo skúseností jednej 
i druhej strany z oblasti správy vecí verejných. Tak tomu 
bolo počas vlaňajšej prítomnosti delegácie našej obce na 
augustových Dní Nadlaku, aj pri účasti predstaviteľov nad-
lackej samosprávy na Dňoch otvorených pivníc. Okrem 

návštev miestnych pivníc a ďalších na Malokarpatskej vín-
nej ceste matičiarky pripravili pre nich kultúrny program, 
v ktorom vystúpila Eva Kristínová s krásnym emotívnym 
prednesom básne Milana Rúfusa Či jesto pravda na svete. 
Svojim vlastným nenapodobiteľným spôsobom prejavu 
zaujala aj výberom poézie Ľudmile Podjavorinskej Gajdoš 
Filúz. Hrou na fujaru a spevom ľudových pesničiek potešil 
hosť z Miestneho odboru Matice slovenskej z Bratislavy –
Petržalky Štefan Suchý.

Pri tejto príležitosti bola podpísaná nová Dohoda o spo-
lupráci medzi Mestom Nadlak a Obcou Budmerice primá-
torom Nadlaku Vasileom Ciceacom a starostom Budmeríc 
Jozefom Savkuliakom. Obnovená a rozšírená pôvodná do-
hoda umožňuje spoluprácu samospráv, škôl, podnikateľov 
a záujmových organizácií. Už sú aj prvé výsledky - bud-
merickí vinári vo februári sa zúčastnili na prvej výstave a 
ochutnávke vín v Nadlaku a poskytli im odborné rady pri 
degustácii vzoriek vín i organizačného zabezpečenia také-
hoto podujatia. A opačne, nadlackí vinári sa predstavili na 
budmerickej ochutnávke vín.

              (mb)

Z rozprávky 
do rozprávky

Rumunskí Slováci, Slovenskí Rumuni
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Návštevníci z blízka i z ďaleka obdivujú zručnosť našich pred-
kov i súčasníkov

 Nedávno budmerických matičiarov príjemne prekvapila 
žiadosť francúzskych občanov žijúcich na Slovensku k návšte-
ve  Budmerickej izbičky so zámerom  naučiť sa v nej  zdobiť 
medovníky a kraslice. Ako je už zvykom, každý je vítaní a tak 
Francúzi prišli so svojimi prekladateľkami. Veľmi sa im páčilo 
v národopisnej expozícii, zaujímalo ich všetko – predná izba, 
stavaná pec s prípeckom v kuchyni, stôl, čo sa večer zmení na 
posteľ pre deti, výšivky, kroje, keramika, rôzne pracovné ná-
stroje, ale aj nové archeologické nálezy z najväčšieho sídliska 
zo staršej doby bronzovej. 
 Práve v tom čase bola nainštalovaná výstava Veľkonočné 
inšpirácie takže francúzski hostia si prezreli pätnásť druhov 
zdobenia kraslíc, medovníčky s veľkonočnými motívmi, kto-
ré napiekla pani Iveta Rajko-
vičová, viacero druhov plete-
nia korbáčov, výšivky a veľa 
iných zaujímavých predmetov 
súvisiacich s Veľkonočnými 
sviatkami. Hostí ponúkli vo-
ňajúcimi judášmi  (koláčmi 
z kysnutého cesta) a potom 
sa spolu pustili do učenia. 
S pani Máriou Škodovou zdo-
bili medovníky, kraslice s Kvet-
kou Oscitou a Melániou  Pero-
vou, ktorá záujemcov naučila 
aj pliesť korbáče. Z Budmeric-
kej izbičky odchádzali spokojní 
s vlastnoručne vyzdobenými 
medovníkmi, kraslicami i upletenými korbáčikmi. A chcú sa 
vrátiť , aby sa dozvedeli ako sa pripravujú naše starodávne 
koláče.
 Riaditeľ Základnej školy s MŠ v Budmericiach Mgr. Ľudovít 
Arvay priviedol účastníkov školenia pedagógov Bratislavské-
ho samosprávneho kraja z okresu Pezinok. Boli prekvapení 
bohatosťou  exponátov a informovali sa na možnosť návšte-
vy so svojimi žiakmi.
 Na Kvetnú nedeľu neveľké priestory izbičky už tradične za-
plnili deti a dospelí, aby si vytvorili obrázky zo stáčaných  pá-
sikov papiera technikou quillingu. Ďalší  prišli pozrieť  výstavu 
Veľkonočné inšpirácie, ktorú členky Miestneho odboru Matice 
slovenskej obohatili množstvom skvelých nápadov. V  nasle-
dujúci deň tu boli  deti z materskej školy so svojimi učiteľkami. 
Záujem škôlkárov matičiarky odmenili medovníčkami.
 Nechýbali ani klienti z Centra sociálnych služieb v Budmeri-
ciach. Poprezerali si expozíciu, zaspomínali na mladé časy, na 
rodičov a starých rodičov, aj oni sa niečo naučili.  
 V Budmerickej izbičke sa  zastavili tiež návštevníci z Belgic-
ka, ktorých sprevádzala Oľga Lukačovičová a do anglického 

jazyka prekladala Veronika Benešová. Či sa im  tam páčilo? 
Prídu znovu so svojimi priateľmi v septembri.
 Deti a pedagógovia z Osobitných škôl z Modry a Pezinka 
si urobili výlet a cítili sa tu výborne. Študenti zo Strednej školy  
J. G. Tajovského  z Nadlaku  s profesorkou Dr. Elenou Kmeťo-
vou  napísali do kroniky želanie ešte sa chcú vrátiť späť.
 Počas Dňa otvorených pivníc 26. mája  budú mať možnosť 
návštevníci  zo Slovenska aj zo zahraničia ochutnať koláče 
podľa starodávnych receptúr na  gastronomickom podujatí 
„Koláče priamo z pece“ v Budmerickej izbičke. 
 Pred desaťročím mali matičiari zámer zriadiť miestne mú-
zeum. Avšak bez pričinenia obyvateľov Budmeríc by nikdy 
takéto niečo nevzniklo. Preto všetkým darcom exponátov 
patrí poďakovanie, taktiež starostom, poslancom  obecných 
zastupiteľstiev od roku 2000 a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek 
spôsobom podieľali a podieľajú na vybudovaní a zveľaďovaní 

Budmerickej izbičky. Osobitná 
vďaka patrí členkám a členom 
Miestneho odboru Matice slo-
venskej, ktorí postupne vytvo-
rili vzácnu zbierku, venovali 
tam veľké množstvo hodín, 
fi nančných prostriedkov a  ich 
snaženie je korunované zaslú-
ženým výsledkom:  Budmeric-
ká izbička je zaradená medzi 
ostatné múzeá na Slovensku 
a podľa odborníkov svojou 
činnosťou patrí medzi súčasné 
etnografi cké múzeá, ktoré sú 
síce malé rozmermi, ale veľké 
významom. Stálou expozíciou 

a širokým spektrom podujatí je príťažlivé pre deti aj dospe-
lých. Potvrdzujú to zápisy  v kronike od  návštevníkov zo Slo-
venska  i  zo všetkých kontinentov sveta.   
                                                                                                       (ak)

Naša Budmerická izbička

Čriepky z histórie
• o písaní Pamätnej knihy obce Budmerice rozhodlo obecné 

zastupiteľstvo dňa 29. decembra 1932,

• za prvého obecného kronikára zvolilo organistu – 
učiteľa Štefana Javorského, po ňom v roku 1934 obecné 

zastupiteľstvo ustanovilo za kronikára obce Imricha Júliusa 
Medlena, notárskeho pomocníka,
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 V novom školskom roku sa bude rozširovať ponuka voľ-
nočasových záujmových krúžkov pre deti a mládež v no-
vozriadenom Centre voľného času. Veríme, že väčšou ponu 
kou krúžkov dáme naším deťom príležitosť aby zmysluplne 
trávili svoj volný čas a mali možnosť objaviť a rozvíjať svoje 
talenty. Centrum volného času by mal byt nástroj k tomu aby 
tieto krúžky mohli byť prístupne každému a deti nemuseli byť 
obmedzované slabšou fi nančnou situáciou. Z Centra  budú 
príspevky na dieťa, pomôcky, materiál a taktiež na lepšie 
ohodnotenie lektorov a učiteľov ktorí väčšinou niesu dosta-
točne  ohodnotení. Veríme že tento projekt prinesie veľa dob-
rého ovocia vo forme radosti z  uplatnenia talentov našich 
detí ,spokojnosti rodičov ako aj prevencie voči patologickým 
javom našej mládeže. Podrobné informácie o krúžkoch do-
stanú deti v škole  a na vývesnej tabuli obce. 
                                         (jf )

 Skvelý úspech v konkurencii stoviek súťažiacich do-
siahla Lucia Sedliaková, čím rozšírila zbierku úspechov 
a ocenení študentov anglickej jazykovej školy easylin-
gua, ktorá už od roku 1999 pripravuje jazykové kurzy 
angličtiny aj pre obyvateľov Budmeríc.
 V medzinárodnej súťaži mladých editorov usporia-
danej vydavateľstvom Foreign Language Publica-
tions, ktorej sa zúčastnili súťažiaci so stovkami prác 
– vlastnými anglickými časopismi, zvíťazila so svojim 
časopisom HELLO TURTLE.

                   zdroj:budmerice.net

Budmerická študentkaštudentka zvíťazila

Centrum voľného času Budmerice
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 Naša materská škola pomáha deťom v rozvíjaní ich osob-
nostných, sociálnych, psychomotorických, informačných, 
komunikačných, učebných a  pohybových schopností. Tie-
to všetky sú veľmi dôležité na to, aby sa dieťa pripravilo na 
vstup do ZŠ a do života. Edukácia prebieha hravou formou 
tak, aby boli deti zaujaté, aby sa zapájali. Materská škola 
má taktiež mnoho aktivít. Za posledné mesiace to boli 
napríklad: návšteva požiarnej zbrojnice, vystúpenie detí 
v DSS, plavecký výcvik, ukážka zručností ľudových umel-
cov atď. 
 V našej škôlke sú v tomto školskom roku (2011/2012) 
vytvorené štyri triedy, ktoré majú spolu 85 detí. Deti sú 
rozdelené podľa 
veku od najmlad-
ších po najstaršie na 
Kuriatka, Sloníčatká, 
Lienočky a Vtáčatká. 
Predškolákov (Vtá-
čatká) tvorí v tomto 
roku 27 žiakov, tí sa 
od septembra 2012 
stanú školopovinný-
mi. 
V nasledujúcom 
školskom roku (2012/2013) sa pre veľký záujem bude otvá-
rať aj piata trieda v MŠ. Počet prihlásených z nástupom 
v septembri je cca 108 detí (k aprílu 2012).
Krúžky v Materskej Škole
Na našej MŠ prebieha krúžková činnosť od októbra do 
mája. 
 • Krúžok šikovných rúk
Deti majú možnosť vyskúšať si a osvojiť si rôzne pracovné 
zručnosti, netradičné výtvarné techniky. Pracujú s rôznym 
materiálom z odpadu, papiera, hliny, textilu a podobne.
 • Krúžok anglického jazyka
Deti pracujú v dvoch skupinkách, maximálny počet detí 
v jednej je 8-9. Prostredníctvom krúžku si vytvárajú pozi-
tívny vzťah k cudziemu jazyku. Oboznamujú sa hravou for-
mou - prostredníctvom rozmanitých aktivít s niekoľkými 
frázami, piesňami, básňami v anglickom jazyku.
 • Hudobno-pohybový krúžok
Deti sa v ňom oboznámia s niektorými tanečnými prvkami, 

tanečnými štýlmi. Budú spievať detské, ľudové a country 
piesne so sprievodom gitary, čo využijú k reprezentácii MŠ.
Čo sa udialo za poslednú dobu a čo pripravujeme v našej 
škôlke :
1. jún
Prvý júnový deň patrí len deťom. Tento deň sa škôlka pre-
menila na čarovnú krajinu s rôznymi·rozprávkovými po-
stavičkami. Karnevalový deň sprevádzali mnohé zábavné 
súťaže a hry a deti sa pekne zabavili. Aj pani učiteľky boli 
na pekne zamaskované :)      
20. jún
V polovici júna sa detičky vybrali na farmu do Modry. Celý 
areál je rezervovaný práve pre ne. Povozili sa na koníkoch, 
spoznali zvieratká a nakoniec si opekali. Výletu sa zúčastni-
li všetky deti zo škôlky.

29. jún
Koniec júna už tra-
dične patrí rozlúčke 
s predškolákmi, de-
tičkami, ktoré sa od 
septembra stanú ško-
lákmi. Tento rok sa 
deti zahrali na pirátov, 
máme totiž námorníc-
ku tému. Celá akcia 
obsahovala program, 
hudbu a stužkovanie 

            detí. 
 Informácie o akciách, ktoré deti zažili tento (a mi-
nulý) školský rok spolu s fotkami nájdete na stránke 
www.msbudmerice.sk                                             (jk)

Budmerická škôlka
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 Keď v utorkové ráno 22. mája prišli učitelia a žiaci do bud-
merickej Základnej školy takmer neverili vlastným očiam 
– zo stropov, po stenách tiekla voda, v triedach nad par-
ketami jazerá... akoby sa nad školou prehnalo také menšie 
tsunami. Avšak čoskoro príčinu tejto potopy bolo mož-
né identifi kovať – na prvom poschodí pod tlakom vody 
praskol ventil vodovodného potrubia a počas nočných 
hodín voda nerušene vykonávala dielo skazy. Mimoriadnu 
situáciu v objekte školy okamžite riešil starosta obce Jozef  
Savkuliak spolu s riaditeľom školy Mgr. Ľudovítom Arvay-
om zapojením zamestnancov školy a obecného úradu do 
záchranných prác pomocou lopát, vedier, handier. Nasle-
dovali kontakty s poisťovňou, školským úradom, minis-
terstvami školstva, kultúry a ostatnými inštitúciami, ktoré 
mohli pomôcť pri odstraňovaní následkov tejto pohromy. 
Veď boli zničené parkety, pretečené a popraskané stropy, 

zamokrené steny, voda prenikla dokonca aj cez vonkajšie
nosné múry a zavlhla fasáda. Okrem toho tečúca voda po-
škodila elektroinštalácie, telefónne linky, počítače a ostat-
nú elektroniku používanú pri vyučovaní.
V to ráno škodoradosťou boli postihnutí iba žiaci – od-
padlo vyučovanie, mohli šantiť na školskom dvore i v te-
locvični, v stredu si užili riaditeľské voľno a ďalšie dva dni 
branného cvičenia. Po nich však skončili dni „ničneučenia“ 
lebo vďaka operatívnemu rozhodnutiu ministra kultúry SR 
Mareka Maďariča časť žiakov sa nasťahovala do priestorov
budmerického kaštieľa. Obec, ako zriaďovateľ školy, urých-
lene vybavuje všetko potrebné pre znovuobnovenie pre-
vádzky školy, aby žiaci od nového školského roka zasadli 
do vynovených, zmodernizovaných priestorov svojich 
tried.

(mb)

Nečakaná pohroma

 Viac ako štyri mesiace funguje v Budmericiach miesto, 
kde sa môžu stretávať rodičia so svojimi najmenšími deť-
mi. Teda „vypadnúť“ (ako my vravíme na neutrálnu pôdu 
– rozumej, nerobíš neporiadok vo svojom dome ani u pria-
teľov) v zlom počasí z domu, porozprávať sa a umožniť de-
ťom vyšantiť sa medzi vrstovníkmi s neopozeranými hrač-
kami a zariadením.
 Detské centrum v Budmericiach vzniklo v Kultúrnom 
dome z iniciatívy niekoľkých mamičiek, s podporou ob-
čianskeho združenia ACTIV a Obecného úradu. Vďaka 
sponzorským darom sa nám podarilo zariadiť toto miesto 
atraktívne pre najmenšie deti a deti v predškolskom veku. 
Množstvo vecí je treba ešte vylepšiť (či už materiálne vy-
bavenie, nábytok, pestrejší výber krúžkov  a aktivít až po 
početnejšie personálne zabezpečenie), ale podstatné je, že 
sa tam cítime dobre a deťom sa obvykle ťažko odchádza 
preč.
 Pozývame teda všetkých, ktorí majú chuť na obmenu 
prostredia a sociálny kontakt, aby nás navštívili aj so svoji-
mi pokladmi.                 (zch)

DETSKÉ CENTRUM
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 Od 5. marca 2012 bol uzavretý Hajtýrsky most v Budme-
riciach. Minuloročná povodeň spôsobila tejto technickej 
pamiatke 5. stupeň poškodenia. 
 Bratislavský samosprávny kraj sa rozhodol most cez po-
tok Gidra v Budmericiach zbúrať a miesto neho postaviť 
nový most s miernejším oblúkom.
Denne Hajtýrskym mostom dochádzajú do Budmerickej 
základnej školy deti zo Štefanovej a denne využíva most aj 
Budmerická pošta, ktorá doručuje zásielky aj na Štefanovú. 
Najväčšie komplikácie pre uzávierku mostu hrozili miest-
nemu poľnohospodárskemu družstvu, ktorému by úplná 
uzávierka neúmerne zdvihla náklady, zkomplikovala záso-
bovanie a odbyt. Občania Budmeríc a Štefanovej dúfali, že 
počas uzávierky bude zabezpečený náhradný pontónový 
most pre peších, cyklistov a osobné autá.
Zamestnanci družstva iniciovali petíciu. Len v Budmeri-
ciach petíciu podpísalo cca. 800 ľudí a veľa ďalších sa zapo-
jilo v okolitých obciach na Štefanovej a v Jablonci. Petícia 
splnila svoj účel a netrvalo dlho a našlo sa náhradné rie-
šenie formou obecnej obchádzky. Náhradný kovový most 
bol dočasne umiestnený paralelne s Hajtýrskym mostom 
a bol určený predovšetkým pre peších, cyklistov, zásobo-
vanie a dopravnú obsluhu do 3,5 tony. Zamestnancom 
družstva a predstavenstvu dosť odľahlo.
Uzávierka Hajtýrskeho mosta si vynútila aj zmenu v orga-
nizácii autobusovej dopravy na linkách 102424 Bratislava 
- Častá - Budmerice - Cífer a 102429 Bratislava - Pezinok - 
Častá - Štefanová. Boli zrušené autobusové zastávky Bud-
merice-Potraviny, Budmerice-Podhájska ul. a Budmerice-
-RD v obidvoch smeroch.

Hajtýrsky most bol slávnostne otvorený 1. júna 2012. Malé 
Budmerické speváčky pod vedením Janky Neščákovej 
podporili slávnostnú atmosféru svojim spevom. Staros-

ta Budmeríc poďakoval všetkým, ktorí sa pričinili o nový 
most, hlavne predsedovi a poslancom Bratislavského sa-
mosprávneho kraja. Predseda BSK Ing. Pavol Frešo vyzdvi-
hol odvážnych mužov, ktorí počas minuloročných povodní 
zachraňovali starý most pred zrútením a riaditeľ  staveb-
nej fi rmy, ktorá realizovala stavbu nového mosta všetkých 
ubezpečil, že nový most je dimenzovaný na storočnú vodu 
a určite nás všetkých prežije. Po krátkej chvíľke poézie na-
sledovalo slávnostné prestrihnutie pásky a prípitok.

                        zdroj: budmerice.net

Infoblok

Hajtýrsky most
“Na žiadosť starostov urobíme chodník, aby ten most bol bezpečnejší aj pre peších, 
aj pre cyklistov, aj pre autá ako také,”
           predseda BSK Pavol Frešo.

Viacrýchlostné Budmerice
 Budmerice majú nainštalované merače rýchlosti, ktoré 
majú prispieť k bezpečnosti na cestách v obci. Paradoxne však 
na niektorých miestach v Budmericiach, je teoreticky možné 
ísť aj rýchlosťou väčšou ako 50 km/h. Ak vchádza vozidlo do 
obce od Vištuku, tak je len na vodičovi, kedy pochopí, že by 
mal spomaliť. Do „Hliníka” sa tak bežne rútia autá vyššou 
rýchlosťou, pretože vodiča, ktorý ide touto trasou poprvýkrát 
nemusí na skutočnosť, že je v obci, upozorniť ani navigácia. 
Isté typy navigácie môžu pre absenciu značenia začiatku 
obce, dokonca odporučiť trasu cez Budmerice od Vištuku, 
ako najrýchlejšiu. Netreba sa preto čudovať zvýšenej pre-
mávke v tejto časti obce. Navyše žiadne dopravné značenie 
nebráni autám prichádzajúcim od Vištuku prefrčať 90 km/h 

ulicou Červenej armády a dokonca aj popri škole a škôlke. 
Okrem chýbajúceho dopravného značenia, ktoré určuje za-
čiatok obce, ohrozuje bezpečnosť v tejto lokalite aj neoznače-
ná križovatka Vištuckej cesty s ulicou Červenej armády. Autá 
ktoré smerujú z „Hliníka” do Vištuku majú na tejto križovatke 
dať prednosť autám prichádzajúcim sprava, z ulice Červenej 
armády. Ak ale idú touto trasou poprvýkrát, zväčša si križo-
vatku ani nevšimnú a dochádza tu občas ku kolíznym  situá-
ciám, ktoré  mali zatiaľ šťastný koniec.
Obec pripravuje obnovu pasportizácie, čiže preznačenie 
miestnych komunikácií, ktorá by mala riešiť aj tento problém.

                                 zdroj: budmerice.net
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 Zaiste tieto slová v posledných dňoch sa častejšie vysky-
tujú vo vašom slovníku ako v nedávnej minulosti. Prvým 
podnetom bolo uznesenie obecného zastupiteľstva o zria-
dení dočasného zberného dvora odpadov a za tým nasle-
dovalo ďalšie zásadné rozhodnutie o zmene sedem dňo-
vého cyklu vývozu komunálneho odpadu na štrnásťdňový. 
Obidve tieto opatrenia boli v záujme zavedenia pevného 
systému do oblasti nakladanie s odpadmi, pretože situácia 
z hľadiska právnych noriem i ekonomiky obce sa stávala 
neudržateľná. Pre informovanie producentov odpadov 
obec doručila do každej domácnosti informačný leták 
o spôsobe triedenia komunálnych odpadov a otváracích 
hodinách zberného dvora. Hlavným zámerom prijatých 
opatrení je zlepšiť triedenie odpadu tak, aby sme zníži-
li množstvo zmesového odpadu ukladaného na skládku 
a naopak zvýšili podiel triedených odpadov. Ak každý ob-
čan bude zodpovedne dodržiavať pokyny na separáciu 
odpadových surovín môžeme znížiť náklady likvidácie 
odpadov a tým aj zabrániť zvyšovaniu poplatkov. Musíme 
si uvedomiť, že pri náraste cien pohonných látok vývozca 
odpadov túto skutočnosť premietne do ceny a každoročne 
sú vyššie sumy aj za uloženie odpadu na skládku. V našej 
obci sme roky nemenili výšku poplatkov za komunálny od-
pad, čo sa negatívne prejavilo na zvyšovaní straty v obec-
nom rozpočte. Reálne čísla sme uviedli v letáku. Zaujímavé 
je aj porovnanie výšky doplatku obce na vykrytie straty za 
likvidáciu odpadov v prepočte na jedného obyvateľa: na-
príklad v roku 2010 v Budmericiach sme doplácali sumou 
8,66 €, v Častej iba 0,30 € (vyšší podiel triedeného odpa-
du = viac eur z Recyklačného fondu, poplatok od občana 
22,63 € ročne).
 V obci máme vyše 800 smetných nádob kovových 
110 l, plastových 120 l a 240 l, 8 kusov 1 100 litrových, špeci-
álne kontajnery na sklo. V súčasnosti neuvažujeme s celo-
plošnou výmenou nádob v osobnom vlastníctve, pretože 
prenájom by zvýšil poplatky a staršie nádoby by sa stali 
zbytočnými. Preto je lepšie postupne obmieňať kovové 
nádoby za plastové. Pre trojčlennú rodinu za predpokladu 
triedenia odpadu vyhovuje 140 l nádoba, pre viacčlennú 
do 6 osôb 240 l. Pri bytových domoch a podnikateľských 
prevádzkach postupne nahradíme doterajšie nádoby 
1 100 litrovými na zmesový aj triedený odpad. Do plasto-
vých vriec nebude možné ukladať zmesový odpad (okrem 
lokalitných výnimiek). V prípade väčšieho upratovania 
možno medzi jednotlivými vývozmi doviezť vytriedený 
odpad priamo do zberného dvora. Ak množstvo presiah-
ne 1 m3 a viac, treba si objednať veľkokapacitný kontaj-
ner u niektorého vývozcu. Bioodpad zo záhrad od menej 
mobilných občanov na požiadanie odvezieme vozidlom 
obecného úradu. Najideálnejšie je trávu a odpad zo záhrad 
kompostovať – získate organické hnojivo. Pri dôslednom 
triedení odpadov robíme významnú službu nielen život-
nému prostrediu, ale tiež sebe. Vyžaduje to iba troška viac 
sebadisciplíny pri manipulácii s odpadmi. Ak vývozca zistí, 

že v nádobe sa nachádza odpad, ktorý tam nepatrí, nádo-
bu nevyvezie. Každý z nás by mal vedieť, že komunálny 
odpad nie sú smeti všetkých druhov a zberný dvor nie je 
smetisko. Preto snažme sa dodržiavať pravidlá jeho zberu.
                             (mb)

NIE JE ODPAD AKO ODPAD

Príklady nesprávneho separovania odpadu
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 Nuž, ako v tajničke. Ulice ofi ciálne nejestvujú, lebo v mi-
nulosti pri navrhovaní názvov ulíc sa zámer nedotiahol do 
zdarného konca. Hoci názvoslovia boli v orgánoch samo-
správy schválené, z dôvodu nedostatku fi nancií na výrobu 
uličných tabúľ nebolo požiadané Ministerstvo vnútra o re-
gistráciu názvov ulíc a tak uznesenie zostalo iba v rovine 
používania miestnych názvov. Tak aj označenie domov 
orientačnými číslami nemalo zmysel a takouto situáciou 
nám vznikol chaos pri identifi kácii polohy domu či bytu. 
A nielen nám – veľké problémy vznikajú zdravotnej a zá-
chrannej službe, požiarnikom, polícii, návštevníkom obce, 
pretože pri hľadaní určitej lokality podľa súpisného čísla je 
priam umením niekoho nájsť. Veď pri čísle napríklad 512 
je dom s číslom 1247 a podobne. Dozrel čas, aby sme ten-
to problém riešili v zmysle vyhlášky č. 31/2003 Z.z., ktorou 
sa stanovujú podrobnosti o označovaní ulíc, verejných 
priestorov a o číslovaní stavieb. Následne budeme môcť 
plne využívať možnosti geoportálu v rámci projektov Bra-
tislavského samosprávneho kraja. Je to informačný systém 
verejnej správy, určený širokej verejnosti na vyhľadávanie 
verejne prístupných informácií. Jeho súčasťou je okrem 
iného aj orientačná mapa. Možno v nej vyhľadať mestá, 
obce, ulice ba aj jednotlivé adresné body. A práve k tomu 
je nutné, aby sme mali pomenované jednotlivé ulice, stav-
by označené súpisnými a orientačnými číslami. Nižšie uvá-
dzame doterajšie zaužívané názvy, ku ktorým sa môžete 
vyjadriť (ponechať, zmeniť), navrhnúť názvy ďalších ulíc. 
Tabuľky súpisných čísiel sa meniť nebudú, cenu tabuľky 
orientačného čísla hradí majiteľ nehnuteľnosti. Nebude 
potrebná ani okamžitá výmena osobných dokladov, iba v 
poštovej adrese bude sa
uvádzať ulica s orientačným číslom (súpisné číslo sa pou-
žíva iba v úradnom styku - napr. s katastrálnym úradom, v 
dedičskom konaní a podobne) a pod.

Zaužívané miestne názvy ulíc v obci Budmerice:

Námestie Rudolfa Fábryho
Básnik, kolážista, novinár, predstaviteľ slovenského surrea-
lizmu, rodák z Budmeríc
Ulica Juraja Holčeka
Kňaz, národovec, patrí k osobnostiam slovenského národ-
nobuditeľského hnutia, narodil sa v Budmericiach

Ulica kpt.Jána Rášu
Účastník Slovenského národného povstania, zahynul 
v boji s nemeckými okupantami vo Vysokých Tatrách, bud-
merický rodák
Ulica Červenej armády
Vojská 2. ukrajinského frontu oslobodili v apríli roku 1945 
obec, miestne veliteľstvo ČA sídliace v starej škole navštívil 
aj veliteľ zoskupenia maršal ZSSR Rodion J. Malinovskij
Ulica Revolučná
Nadväzujúca na tradície uvedomelých postojov našich 
obyvateľov voči dobovej
nespravodlivosti od revolučných rokov 1848 až po dnešok
Ulica Podhájska
Pomenovaná podľa geografi ckej polohy miestnej lokality
Kaštieľska cesta
Topoľová alej, vyjadruje blízkosť historickej pamiatky – 
kaštieľa
Ulica Jablonecká
Kopíruje trasu štátnej cesty v smere na obec Jablonec
Ulica Nad Hliníkom
Vystihuje lokalitu pri geografi ckom označení miesta s tra-
dičným pomenovaním
Ulica Pod gaštanmi
Ulica od štát. cesty (z Holčekovej) v smere na Biely vŕšok 
(pôvodne celá osadená gaštanmi)

Návrh na názvy nových ulíc :

Družstevná (Štefanovská)
Ulica od Hajtírskeho mosta v smere štátnej cesty na Štefa-
novú)
Biely vŕšok ?
Nová stavebná zóna

 Uznesením obecného zastupiteľstva bola vytvorená 
nazvoslovná komisia pre pomenovanie ulíc. Svoje návrhy, 
pripomienky môžete posielať na Obecný úrad, odovzdať 
v podatelni, vložiť do schránky na vchodových dverách 
Obecného úradu alebo zaslať e-mailom na adresu:
podatelna@budmerice.sk do 31. augusta 2012.

(mb)

Ako sa (ne)orientujeme v Budmericiach?
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FC DRUŽSTEVNÍK BUDMERICE
Šport

 V ôsmich rokoch začala Katka Setnická s karate v Cíferi, 
kde trénovala v miestnom Karate klube Zanshin pod ve-
dením Vojta Polucha a Gabriely Setnickej. Dva roky bola 
úspešnou reprezentantkou tohto klubu.   Na slovenských 
súťažiach sa presadzovala  v kata (zostavy) i v kumite (špor-
tový zápas).
 V desiatich rokoch prešla do jedného z najúspešnejších 
karate klubov na Slovensku Rapidu Bratislava. Tu bola hneď 
zaradená do výberového družstva. Trénovala pod vede-
ním Jána Longu a Petra Tuleju. Po veľmi krátkom čase jej 
výkonnosť sa rapídne zvyšovala a  Katarína nosila medai-
ly nielen z vrcholných slovenských súťaží ale i z mnohých 
medzinárodných pretekov. Úspešná bola v kata i v kumite. 
Postupne sa špecializovala na športový zápas.
 Ako jedenásťročná prebrala Katka na slávnostnom oce-
ňovaní Víťazov Slovenského pohára detí a žiakov v súťaž-
nej sezóne 2008/2009 pohár víťaza z rúk prezidenta Slo-
venského zväzu karate pána Daniela Lišku a bola zaradená 
do širšej reprezentácie Slovenska. 

 Dvanásťročná bola zaradená do A – družstva v Rapide 
a začínala sa  pripravovať na vrcholné medzinárodné sú-
ťaže. 
 Dnes sa Katarína venuje trénerskej činnosti v Karate Tím 
NALÍ Budmerice. Je spolutrénerkou reprezentačného tímu 
karate klubu. Katka reprezentovala náš klub cvičením kata 
na hudbu a viedla deti na bene-
fi čnom koncerte.
 Katka má za sebou už aj svoj 
prvý trénerský úspech. Jej zve-
renkyňa Grétka Homzová vy-
bojovala hneď na prvej súťaži, 
ktorej sa budmerickí karatisti 
zúčastnili, zlatú medailu v ku-
mite, na čom má Katka nemalú 
zásluhu. 
 Veríme, že Katku bude karate 
ešte dlho baviť a bude úspeš-
nou trénerkou mnohých bud-
merických karatistov.              (gs)

ČO ROK, TO ÚSPECH
ÚSPEŠNÁ REPREZENTANTKA NAŠEJ OBCE

Takto nás reprezentovali v ročníku 2011/2012

Žiaci:
 Súťaž SZV-PK vyhralo mužstvo z Modry. Naši žiaci sa 
umiestnili na konečnom treťom mieste. Odohrali 20 zápa-
sov, z toho desať vyhrali, štyri remizovali a šesť prehrali. So 
ziskom 34 bodov. Gratulujeme.

Hráči : 
Šipoš Dávid, Friedel Lukáš, Lipták Martin, Gajdy Filip, Va-
dovič Patrik, Drefko Daniel, Schmidt Samuel, Machala Sa-
muel, Sobol Dušan, Haršány Matej, Šipoš Erik, Krasňanský 
Martin, Friedel Matej, Čambalová Barborka
Tréner: Roman Machala
Vedúci: Marcel Friedel

Dorast:
 Súťaž SD4-VB vyhralo mužstvo Ivanky pri Dunaji. Doras-
tenci skončili na konečnom dvanástom mieste. Odohrali 
24 zápasov, z toho štyri výhry, dve remízy a osemnásť pre-
hier. So ziskom 14 bodov. Gratulujeme.

Hráči: Śusták Martin, Rajkovič Lukáš, Olša Dušan Gubric-
ký Michal, Figura Tomáš, Vavrinčík Martin, Kostický Matúš, 
Peško Jakub, Martini Andrej, Šaškovič Adam, Gubrický Da-
niel, Haleš Róbert, Lukáš Jurčovič, Martin Strašifták
Tréner a vedúci: Matej Matejík

Muži:
 Odohrali premiérovú sezónu v štvrtej lige. Súťaž S4B 
vyhralo mužstvo FC Rohožník. Naši hráči skončili na de-
siatom mieste. Odohrali 26 zápasov, z toho desať vyhrali, 
tri remizovali a trinásť prehrali. So skóre 54:54 a ziskom 33 
bodov. Premiérová sezóna vo vyššej súťaži nedopadla naj-
horšie. Hráči nám potvrdili, že futbal ich stále baví. Máme 
na čom stavať. Ak sa nám podarí posilniť mužstvo môže 
byť nasledujúca sezóna veľmi zaujímavá.  Za dosiahnutý 
výsledok gratulujeme.

Hráči: Žiačik Marek, Šimončič Ján, Vrábel Peter, Rajkovič 
Marek, Hašák Martin, Križan Vendelín, Križan Michal, Ba-
buška Jozef, Švorc Lukáš, Vydra Pavol,
Lehnert Richard, Ochaba Drahomír, Turinič Igor, Lovás Fé-
lix, Achymský Matej, Fabiankovič Michal, Oscitý Ján, Vaňko 
Stanislav, Matula Dávid, Gábriš Ľubomír, Lehner Ján 
Tréner: Lovás Félix
Vedúci: Bukový Miroslav
Prezident klubu: Baxa Miroslav

 Ak chcete patriť do Budmerického futbalu, príďte na tré-
ningy  žiakov, dorastu či mužov alebo inak podporte naše 
mužstvá. Všetci ste srdečne vítaní. 

Všetko o Budmerickom futbale nájdete na stránke  
www.sportbudmerice.estranky.cz 
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 Zápasom proti Carpathians sa Panteri snažili prepraco-
vať sa na piate miesto tabuľky. Podmienkou bolo vyhrať 
nad súperom o tri góly. Zápas začínal veľmi pohodovým 
tempom. Ako prvý otvoril skóre Andrej Ochaba. Bol to 
presný výstrel od modrej čiary súperovho útočného 
pásma. Tento gól bol jediný v prvej tretine. Druhú treti-
nu Panteri začínali presilovkou, ktorú dokázali využiť po 
dvadsiatich sekundách. Nasledovalo nervóznych pätnásť 
minút, v ktorých boli trestaní hráči oboch tímov. Potom 
sa Panterom podarilo streliť tretí gól, ale súper odpovedal 
ešte v druhej tretine, po ich menšom hernom výpadku. 
V tretej tretine Panteri spustili gólovú smršť, kontrolova-
li zápas a súpera nepúšťali prakticky k nijakej vyloženej 
šanci. Viedli už 6:1 keď sa súperovi podarilo skorigovat vý-
sledok. Potom však J. Gašparík pridal ďalší gól a víťaz bol 
jasný.
 Panterom sa podarilo vyhrať posledné tri zápasy zák-
ladnej časti 7:2, no na postup do play-off  z 5. miesta im to 
nestačilo. Warriors Častá prekvapivo porazili Haligandu, 
minuloročného víťaza, a podobný kúsok sa podaril aj diab-

lom z Récy, ktorí získali bod v zápase s víťazom základnej 
časti Vitamínmi Pk “A”.
Panteri tak postúpili do play-off  zo siedmeho miesta, ich 
prvým a posledným súperom v play-off  bola  Haliganda 
PK, ktorá nenechala nič na náhodu a Panteri pre túto se-
zónu skončili.
                                   zdroj: budmerice.net

HbK Panteri Budmerice

Šport

 Každodenným prechodom okolo zdravotného strediska 
nemožno prehliadnuť chlapcov na skateboardoch alebo 
BMX bicykloch.  Názor mladších budmerických občanov 
na tieto novodobé športy, je celkom praktický. Tieto nie-
len poobedňajšie činnosti ich nesmierne bavia, napĺňajú 
ale aj pomáhajú v zdokonaľovaní sa v tom, čo ich baví. 
Najviac by ich asi potešila výstavba skate-parku.  Títo no-
vodobí športovci chápu, že nie je veľa priestoru, fi nancií 
a zjavne ani veľa času na zrealizovanie takéhoto projektu. 
Napriek  tomu však dúfajú, že budúci rok sa situácia v Bud-
mericiach trochu zlepší. O  skate-parkoch sa vyjadrili tak, 
že by to  prospelo mnohým deťom. Na takýchto miestach 
sa nachádzajú mnohé skryté talenty. K výstavbe takého-
to parku patria samozrejme aj obavy, či nebude narúšať 

nočný kľud a pokoj občanov. Zástupcovia týchto športov 
si to však nemyslia, pretože  poloha parku by určite nebo-
la niekde pri obytných domoch. Taktiež berú skateboar-
ďáci do úvahy to, že by park mohol byť otvorený iba do 
určitých hodín aby sa nenarušoval nočný kľud. O takýchto 
parkoch sa dá jednoznačne povedať že by to boli tzv. „roz-
víjače skrytých talentov“. Dnešné deti by netrávili toľký čas 
sedením pri počítačoch, ktoré im kazia oči, chrbticu a naj-
mä psychiku. Napr. hranie počítačových hier prenáša deti 
do virtuálneho sveta čo máva často nepríjemné následky. 
Budmerickí skateboarďáci chystajú video v ktorom ukazu-
jú čaro ich športu. Aj preto by uvítali takýto športový park 
so všestranným využitím.
                                     (ls)

Mladí by uvítali skate-park
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Občianske združenia v našej obci

 Občianskeho združenia Charitas Budmerice vzniklo 
z vnútornej potreby pomáhať blížnemu. Preto je jeho hlav-
ným poslaním najmä pomoc a podpora starým, opuste-
ným, chorým alebo bezvládnym ľuďom a to všetko bezod-
platne v duchu kresťanskej lásky a milosrdenstva. 
  Charitas Budmerice pomáha pri bežných úkonoch 
osobnej hygieny,  pri podávaní jedla a pitia, 
s donáškou obeda, a iného teplého jedla, s ná-
kupom potravín, s prevádzkou domácnosti. 
Nie je žiaden problém pomôcť pri  vybavo-
vaní úradných záležitosti, sprostredkovať 
lekára a donášku liekov, sprostred-
kovať kňaza.
 Ďalej pomáha aj pri posky-
tovaní zdravotnej starostli-
vosti, ako je meranie tlaku 
krvi a vďaka sponzorom má 
Charitas nový glukomer, 
ktorý umožňuje veľmi jed-
noducho a počas niekoľkých 
sekúnd zistiť hodnotu cukru 
v krvi, čo je veľmi dôležité pre 
správnu liečbu cukrovky.
 Spolupracujeme so Sociálnou komisiou 
obce Budmerice. A aj vďaka ústretovosti zo 
strany Obecného úradu Budmerice sa mohli 
uskutočniť Vianočné Charitné trhy z krásnym 
kultúrnym programom, kde si deti mohli pozrieť 
výrobu vianočných oplátok a  vlastnoručne vyzdobiť naj-
lepšie a najkrajšie medovníky na svete.  

 Charitas Budmerice spolu s Hospicom SVETLO n. o. 
v Trnave, ktorý okrem iných služieb, požičiava hygienické a 
zdravotnícke pomôcky, každému odkázanému – starému, 
chorému v domácom ošetrení, po úraze… Ak o niekom ta-
kom vo vašom okolí viete, kontaktujte Charitas Budmerice. 

tel.: 0915 437 485
email: charitas.budmerice@gmail.com

 Každý prvý utorok v mesiaci máte mož-
nosť využiť hodiny pre verejnosť v kan-

celárii v budove farského úradu na ulici 
J. Holčeka 37, Budmerice od 14:00 

do 17:00 hod. 
 Ak máte chuť pomôcť, 

Charitas sa poteší každej 
pomocnej ruke, prípadne 
fi nančnej pomoci.

č. účtu: 0075631958-6500
 Charitas Budmerice pri-

pravuje Charitný šatník, kam 
môžete nosiť zachovalé nepo-

trebné šatstvo a obuv, ale taktiež si 
budete môcť vybrať, zo šatstva aj obuvi, 

ktoré by sa vám hodilo. V prvom rade bude 
šatník fungovať pre mamičky. Bude zamera-

ný hlavne na detské oblečenie a obuv, pretože 
šatiť v dnešnej dobe deti nie je lacné.

  zdroj: budmerice.net

OZ Charitas Budmerice

1. Nikdy neodkladaj na zajtrajšok, čo môžeš urobiť dnes.

2. Nikdy neotravuj iných s tým, čo môžeš urobiť sám.

3. Nikdy nemiň peniaze skôr, ako ich máš.

4. Nikdy nekupuj to, čo nepotrebuješ, len preto, že je to lacné – vyjde ťa to 

totiž draho.

5. Pýcha nás stojí viac ako hlad, smäd a zima.

6. Nikdy neľutuj, že si sa najedol príliš málo.

7. Nič nie je nepríjemné, keď to robíme ochotne.

8. Nikdy sa netráp pre zlo, ktoré sa nestalo.

9. Na veci sa dívaj vždy z tej lepšej strany.

10. Ak ťa niečo nazlostí, skôr ako niečo povieš, napočítaj do desať; 

ak sa veľmi nahneváš, napočítaj do sto.

Desatoro pre život



O živote v Budmericiach ročník I. 17

 Výlet do Podolínca bude v predposledný augustový týž-
deň, dátum sa spresní, v rámci spolupráce s obecným úra-
dom, ktorý prispeje na dopravu. Je určený pre deti, ktoré 
majú 9 viac rokov. Výlet bude trvať tri dni, ubytovanie bude 
zabezpečené v kláštore redemptoristov. Tento kláštor je zo 
17. storočia spolu s barokovým kostolom a je pamätným 
miestom, na ktorom bolo v 50-tych rokoch väzenie pre re-
hoľníkov z celého Slovenska. Pre deti môže byť veľmi zau-
jímavé stráviť nejaký čas v takomto kláštore.Program bude 
naplnený výletmi – uvažujeme o Spišskom hrade, Spišskej 
Kapitule a Levoči a samozrejme aj sv. omšou. Deň sa počíta 
na cestu tam a deň na cestu naspäť, čiže deti tu budú spať 
dve noci.

Obnova misií je pokračovaním ľudových 
misií vo farnosti, do ktorej sa misionári 

vracajú     do jedného alebo dvoch rokov od času, kedy sa 
uskutočnili osemdňové misie. Misijná obnova trvá päť dní, 
počas ktorých sa rozvíjajú ďalšie témy, o ktorých je dobre 
rozjímať a uskutočňovať ich vo svojom živote. Obnova mi-
sií má za cieľ utužiť a upevniť misijné nadšenie a nábožen-
ský duch vo farnosti. Obnova misií v našej farnosti bude 
v termíne 25.-30.9.2012. Znova tam bude vytvorený 
priestor pre stretnutie s deťmi na sv. omši, pekná sviečko-
vá pobožnosť za duše v očistci, na cintoríne, vyslúženie sv. 
zmierenia atď. Obsahom je obnova misií kratšia ako misie, 
ale zato je to aj ďalší priestor na to, aby sme vnímali, že Boh 
nás neustále hľadá a znovu nám otvára svoje ruky, aby sme 
mohli znova povstať a byť jednoducho s Ním.                   (rr)

Duchovné okienko
  Som rád, že v týchto novinách vznikol priestor aj pre veci kresťanské. Veľká časť obyvateľov našej dediny sa určitým spôso-
bom hlási k viere a je dobré, že je tu priestor, kde sa môžeme duchovne povzbudiť slovom, či duchovným zamyslením alebo sa 
poinformovať, čo sa deje alebo chystá vo farnosti.

 Všetci sa zhodneme na tom, že asi najpoužívanejsším 
symbolom kresťanov je kríž. Vidíme ho často  v kostoloch,  
v domoch , poliach, pri cestách. Veľa ľudí ho nosí na sebe 
ako prívesky, dokonca ako naušnice. Poznám obec, ktorá 
ho má vo svojom erbe. Ale o čom nám tento symbol ho-
-vorí, prečo je pre kresťanov kríž tak doležitý, veď na kríži 
vidíme smrť. Smrť niekoho, kto sa stal centrom kresťan-
stva. Pochopiť túto smrť je základom kresťanského života. 
Je to úplný paradox - prijímame smrť niekoho, aby sme 
mali život. Je prirodzené, že sa stretávame so smrťou a 
preto je nám ľahšie pochopiť fyzickú smrť Krista na kríži. 
Lenže táto smrť nie je taká obyčajná, má pre nás veľký vý-
znam. Ježiš zomrel na kríži nie preto, že by musel alebo si 
to zaslúžil, ale urobil to dobrovoľne, z lásky pre  nás. Biblia 
hovorí, že znášal trest za hriechy každého z nás aby sme  
tento trest nemuseli niesť my, ba o čo viac, aby sme boli 

zmierení s naším nebeským Otcom a obnovili s ním vzťah. 
Zmyslom Ježišovho života na zemi bolo hovoriť dobrú 
správu o Bohu , ktorí sa zaujíma o nás, ktorý nás ma rád, 
ktorí urobil všetko preto, aby sme sa s ním mohli stretnúť 
a poznať ho. 
 Biblia hovorí, že ak by Ježiš nevstal z mŕtvych márna 
by bola naša viera. Naša kresťanská viera je  teda svedec-
tvom toho, že Ježiš vstal z mŕtvych. Áno, Ježiš žije. Ježiš žije 
a každý človek na zemi ho môže vo svojom vnútri stretnúť.
On, ktorý zvíťazil nad smrťou chce byť súčasťou nášho ži-
vota. Vie, čo potrebujeme, vie, čim prechádzame, vie ako 
sa cítime a chce byť v tom s nami. Chce nám pomôcť, dať 
nám nádej, dať nám vnútorný pokoj, istotu, odpustenie a 
uzdravenie. Prísť k Bohu nie je ťažké, stačí mu veriť a oslo-
viť ho. Lebo každý kto s úprimným srdcom hľadá Boha 
bude  vypočutý .                                                                               (jf )

Symbol kresťanov

Výlet do Podolínca Obnova misií

MYŠLIENKY
Život človeka má zmysel, ak po ňom na svete zostane o trochu viac lásky a dobra.

(Alfred Delp)

Jednou z výhod dobrých skutkov je, že povznášajú dušu 
a dávajú jej silu na skutky ešte lepšie.

(Jean Jacques)

Často zabúdame, že ľudia s ktorými musíme žiť, musia tiež žiť s nami.
(Ricarda Huchová)
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Predstavujeme mladé talenty

Talentovaná fotografka z neďalekej Modry
 Reč je o 17-ročnej navonok amatérskej, duchom však 
profesionálnej fotografke Nine Skalíkovej. Študuje na 
Gymnáziu v Modre. Profesionálne sa začala venovať fo-
tografovaniu asi v pätnástich rokoch. Fotografi cké vlahy 
pravdepodobne zdedila po otcovi ktorý je programátor, 
ale vo voľnom čase fotí. Jej fotky sú nesmierne očarujúce 
a hlavne plné energie a radosti. Nina hľadá inšpiráciu naj-
mä v hudbe, ktorá často zintenzívňuje jej emócie a pre-
tvára ich v nápady. Na fotení ju veľmi baví postprodukcia 
fotografi í vo Photoshope. Na fotenie nemá moc času, pre-
tože ju ešte rok bude viazať školopovinnosť. Avšak keď 
dostane nápad, už ju nezastaví nič a nemá problém zachá-
dzať do extrémov. Vždy to však má pekný výsledok! Keďže 
nemá auto a zatiaľ ani vodičský preukaz nemá najlepšie 
podmienky na fotenie. Na svoje fotenia nepoužíva profe-
sionálny ateliér, ale ak sú jej fotky fotené kdekoľvek, vždy 
pôsobia profesionálne. Tu Vám prinášame rozhovor s tou-
to talentovanou fotografkou z neďalekej Modry.

Máš nejaké kontrétne obľúbené miesto na fotenie?
Obľúbené miesto? Nerada fotím na jednom mieste viac krát, 
ale niekedy je to nevyhnutnosť, kedže nemám auto a tak sú 
moje možnosti obmedzené. Ak idem fotiť spontánne z nudy, 
tak sa túlam po modranských vinohradoch.
Koho alebo čo najradšej fotíš?
Ženy. Odjakživa som obdivovala ženskú krásu a módu.
Kedy si odfotila svoju prvú fotku?
Keď som mala 2 roky. Tá fotka má pre mňa velký význam. 
S tromi pohármi na stole (ktorý je na polovici fotky, kedže 
som cez neho ledva videla) symbolizuje našu rodinu (ešte 
bez brata). Tatov pivový pohár, mamin čajový a moja detská 
fl aštička. Bolo to v roku 1997.

Kedy Ťa fotenie najviac baví?
Keď dostanem skvelý nápad a s ním príde aj velká chuť. Ten 
pocit je neopísateľný a cítim sa vtedy velmi šťastná.
Aký je tvoj štýl fotenia?
Milujem letné farby a slnko. Na mnohých fotkách je vidieť 
táto kombinácia. Asi na každej fotke sa dosť hrám s červený-
mi fi ltrami. Občas
pridám umelé svetelné lúče. Úprava fotiek dosť závisí aj od 
mojej nálady.

Aké máš plány do budúcna?
Budúci rok maturujem, na čo sa veľmi teším, pretože sa bu-
dem môcť konečne naplno venovať tomu, čo ma baví. Čo sa 

týka výšky tak sa moje plány stále menia. Nechcem si totiž 
fotografi u znechutiť školou. Pravdepodobne pôjdem na rok 
preč. A takisto by som chcela precestovať pár exotických kra-
jín a nakoniec sa usadiť niekde, kde mi to bude vyhovovať.
Máš nejaký životný sen?
Veľmi by som si želala, aby ľudia prestali byť takí majetnícki 
a konzervatívni. Aby sa odviazali a žili spontánne. Chcela by 
som, aby všetci okúsili to šťastie čo ja.
Aký je zatiaľ tvoj najväčší úspech?
Môj pohľad na svet, ako milujem život a vážim si každú ma-
ličkosť. Niekedy mám pocit, že som dieťa šťasteny. Alebo si 
tak aspoň viem zariadiť život. Snažím sa užívať si mladosť 
naplno, ale s určitou hranicou, a nezaťažovať sa rečami 
druhých. Tých, ktorí ma súdia v mojom živote nepotrebujem 
:) Ale za môj veľký úspech považujem aj svoju fanúšikovskú 
stránku na facebooku. Vďaka nej ma ľudia zastavujú na ulici 
a chvália moju prácu. Ďakujem vám za vaše slová, dávajú mi 
najavo, že to čo robím má zmysel.

 Toľkoto od Niny Skalíkovej. Ak máte na ňu akékoľvek 
otázky alebo sa chcete nechať nafotiť, kľudne napíšte na 
nskalikova@gmail.com a príde Vás odfotiť aj do Budmeríc.
                                     (ls)
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Odišiel skvelý človek
 Keď slnečné lúče osemnásteho májového dňa v okolí 
bratislavského krematória otvárali púčiky orgovánov, vo 
vnútri pietneho miesta nehybne ležal človek, ktorého celý 
život bol spojený s rodnými Budmericami – 

PhDr. Ján Tibenský, DrSc, významný pracovník
Slovenskej akadémie vied, Čestný občan Budmeríc.

 S jeho menom je úzko spojených množstvo význam-
ných projektov Slovenskej akadémie vied, do ktorej prišiel 
pracovať z Historického odboru Matice slovenskej v roku 
1951 a činorodej vedeckej i organizátorskej činnosti v nej 
venoval celých 35 rokov. Bol autorom historickej pream-
buly zákona o SAV z roku 1953, zástupcom riaditeľa Histo-
rického ústavu a v rokoch 1955-56 aj hlavným redaktorom 
Historického časopisu, kde rozpracoval projekt prvých 
syntéz dejín Slovenska.

 Významným medzníkom v živote i profesionálnej orien-
tácii bol rok 1960 – vzniklo nové oddelenie dejín vied 
a techniky Historického ústavu SAV a práve Ján Tibenský 
bol poverený jeho vedením. Po absolvovaní mnohých za-
hraničných pobytov silou svojej osobnosti získal pre spo-

luprácu v špecifi ckom novom odbore desiatky odborníkov 
z oblasti prírodných vied,
medicíny, techniky a takto vytvorené personálne záze-
mie v roku 1965 sa stalo základom a on zakladateľom 

Slovenskej spoločnosti pre dejiny vied a techniky pri 
SAV. Jeho rozsiahly projekt „Priekopníci vedy a techniky 
na Slovensku“ bol desaťročia hlavným koordinačným 
a integrujúcim prvkom vo výskume danej problemati-
ky s dosahom až do súčasnosti. Práve z tohto projektu 
vďaka jeho rozhodujúcim autorským, redakčným a or-
ganizačným aktivitám sa zrodili tri obsiahle zväzky naj-
komplexnejšieho spracovania dejín vedy a techniky na 
Slovensku od ním oslovených autorov.

 Na začiatku sedemdesiatych rokov bol menovaný 
za externého riaditeľa Encyklopedického ústavu SAV 
a jeho podiel na príprave koncepcie Encyklopédie Slo-
venska a ďalších diel je tiež významný. Svojou pracovi-
tosťou popri náročnej priekopníckej práci zachoval si 
dostatok energie pre svoju pôvodnú vedeckú platfor-
mu o čom svedčí veľa monografi í a pramenných edícií. 
Jednou z nich si splnil svoj celoživotný sen - nám dob-
re známou monografi ou Poctivá obec budmerická. Je 
hodnotená ako priekopnícke dielo jedného z najmo-
dernejších prúdov slovenskej historiografi e.

 Keď sme nemo stáli pri katafalku s rakvou nášho ro-
dáka, , múdreho, skromného šíriteľa ľudského pozna-
nia a dobra, uvedomili sme si veľkosť straty pre rodinu 
i spoločnosť. Zanecháva nám však cenné výsledky prá-
ce a pramene spomienok., ktoré vždy budú spojené 
s hlbokou vďakou a úctou k tomuto vzácnemu človeku 
– pánovi doktorovi Jánovi Tibenskému.

                 Zdroj: web SAV+mb
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Milí čitatelia
 dúfame, že Vás prvé čislo Budmerických zvestí zaujalo a zachováte nám priazeň aj naďalej. Práve prostredníctvom nich 
Vám chceme priblížiť dianie v obci ako aj oceniť všetkých Vás, ktorí sa aktívne pričiňujete o materiálny i duševný rozvoj obce a 
jej obyvateľov. Budeme veľmi radi, ak nám dáte vedieť čo sa Vám páčilo a čo nepáčilo, prípadne čo Vám chýbalo. Zároveň, by 
sme Vás chceli aj touto cestou požiadať o spoluprácu a Vaše podnetné názory. Každý dobrý nápad, iniciatíva, alebo poukáza-
nie na dlhodobo neriešený problém sa počíta. Dokáže v konečnom dôsledku zlepšiť život nás, Budmeričanov.
 Popri tlačovej podobe novín ( v printovom vydaní 850 výtlačkov bezplatne doručovaných do každej domácnosti) budú 
noviny zverejňované aj v elektronickej forme na webovej stránke obce www.budmerice.sk aby sa o živote v rodnej obci do-
zvedeli príbuzní a rodáci žijúci v iných oblastiach Slovenska i v zahraničí.
 Bude pre nás potešením, ak si naše Budmerické zvesti nájdu trvalú cestu k Vám a prispejú aspoň skromným dielom k utvá-
raniu pokojného a príjemného bývania v tejto malebnej dedinke červenokamenského mikroregiónu. Želáme Vám príjemné 
letné dni, veľa slnka a pohody.
                      Redakcia Budmerických zvestí
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PREDAJNÝ STÁNOK OBČERSTVENIA

L E M O N
PONÚKA: KEBAB, KÁVU, ZMRZLINU, NEALKO NÁPOJE

OTVÁRACIE HODINY:
PONDELOK - NEDEĽA 10.00 – 22.00 HOD.

OBJEDNÁVKY PRIJÍMAME NA Č. TEL.: 0903 464 248  
POZÝVAME VÁS K  PRÍJEMNÉMU POSEDENIU NA TERASE

PRI BUDOVE OBECNÉHO ÚRADU V BUDMERICIACH

V prípade záujmu o inzerciu v Budmerických zvestiach kontaktujte redakciu.


