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Vážení spoluobčania,
v dnešný deň sa Vám dostáva do rúk dvojčíslie Budme-

rických zvestí. Všetci, ktorí sa podujali na neľahkú cestu
pripravovať ich pre Vás, urobili ďalší krok k Vašej informo-
vanosti a dúfame, že aj spokojnosti. Zvesti k Vám prichá-
dzajú s novými správami, snahou potešiť a informovať Vás
o tom, čo bolo a čo sa chystá, a tiež Vám ponúknuť mož-
nosť, aby ste ich svojimi príspevkami obohatili aj Vy sami. 

Ani sme sa nenazdali, a v rýchlom slede dní nášho upo-
náhľaného sveta prišiel čas Vianočných sviatkov a koniec
roka 2012. Je to čas, kedy sa stretávajú rodiny, príbuzní
a priatelia. Tento čas je však aj časom bilancovania. Pri tejto
príležitosti sa Vám, vážení spoluobčania, chcem poďakovať
za Vašu prácu v tomto roku. Za prácu vykonanú vo Vašich
domácnostiach, na Vašich pracoviskách, ako aj za prácu vy-
konanú v prospech našej
obce. Naši občania, organi-
zácie či záujmové združe-
nia v tomto roku výborne
reprezentovali obec na
mnohých spoločenských,
športových a kultúrnych
podujatiach. Či už to boli
Verejná ochutnávka vín,
Budmerický guláš, Z roz-
právky do rozprávky, Daro-
vanie krvi, Šikovné ruky,
Mikuláš, Intercup, diva-
delné vystúpenia, bene-
fičné koncerty, alebo hokejbalové turnaje a ďalších. Vďaka
patrí podnikateľským subjektom a neziskovým organizá-
ciám, ktorí prispeli obci finančnými darmi na darčeky pre
deti, alebo aj nezištnou prácou. Veľké poďakovanie si za-
slúžia naši pedagógovia zo základnej a materskej školy, 
i pracovníci, ktorí zabezpečujú každodenný chod týchto
zariadení. Výbornú prácu odvádzajú tiež zamestnanci Do-
mova sociálnych služieb. Rovnako veľké poďakovanie patrí
našim lekárom, personálu zdravotníckych zariadení aj pá-
novi farárovi. 

Osobitne chcem poďakovať za spoluprácu poslancom
a zamestnancom obecného úradu, ktorí pri plnení si svo-
jich povinností často nehľadeli na čas a boli mi veľkou opo-
rou. Spolu uzatvárame ďalší rok života obce, ktorý nám
priniesol mnoho potešenia, ale i sklamania. Mnohé sa nám
podarilo – kolaudácia ČOV, kolaudácia jestvujúcej kanali-

zácie a jej úplné sfunkčnenie, protipovodňové aktivity,
opravy obecných budov, vynovenie školy a škôlky. Veľa ak-
tivít zostáva rozpracovaných a v rámci našich možností na
nich stále pracujeme – kanalizácia, vysporiadanie kľúčo-
vých pozemkov, územný plán, rekonštrukcia chodníkov,
dobudovanie parkovísk pri bytových domoch, odpadové
hospodárstvo. Niektoré udalosti nás nečakane prekvapili,
okrem iných bola to výstavba nového mosta a s ním súvi-
siace dočasné premostenie toku Gidry, či vytopenie školy. 

Aj v nasledujúcom roku nás čakajú nové a neľahké úlohy,
s ktorými sa budeme musieť vyrovnať. Tentoraz, bohužiaľ,
v ešte skromnejších podmienkach než sme mali v tomto
roku. O to viac ma teší, že v roku 2012 obec odsúhlasila fi-
nančné dotácie takmer všetkým organizáciám pôsobiacim
v obci v celkovej sume 19 850 €. Chcem sa poďakovať všet-

kým organizáciám a špor-
tovým klubom, ktorí
účelne využili príspevok
z rozpočtu obce a svojou
aktivitou podporili a zvidi-
teľnili našu obec.

Urobíme všetko preto,
aby sme skromnejšie pod-
mienky, ktoré nás v budú-
com roku čakajú, všetci
pocítili čo najmenej.

udmerickéB zvesti

Vážení spoluobčania,
želám Vám príjemné vianočné sviatky plné porozume-

nia, lásky a spokojnosti. Prežite ich v zdraví a šťastí spolu
so svojimi blízkymi. Prajem Vám aj úspešný vstup do no-
vého roka, vnútornú silu, stály zmysel pre radosť z malých
i veľkých vecí života. Veľa životnej iskry, lásky, potešenia
z najbližších, ľudí blízkych Vášmu srdcu. Našim deťom
želám bohatého Ježiška, aby pod vianočným stromčekom
našli ten najkrajší darček, ktorý si vysnívali. Zvlášť chcem
pozdraviť našich chorých spoluobčanov a popriať im
skoré uzdravenie, veľa psychických a fyzických síl. Prajem
Vám všetkým nádherné Vianoce, pokoj v duši, ktorý nech
sa udrží po celý budúci rok. Šťastné, veselé a požehnané
Vianočné sviatky! 

Jozef Savkuliak, starosta obce Budmerice
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Obec informuje

KROK ZA KROKOM

➜ V prvom polroku sme sa podieľali v spolupráci s Brati-
slavským samosprávnym krajom na výstavbe nového
mosta na štátnej ceste cez vodný tok Gidry. Vlastnými
silami a prostriedkami v krátkom čase bolo vybudované
provizórne dočasné premostenie.

➜ V dôsledku havarijnej situácie v objektoch čistiarní od-
padových vôd pri bytových domoch museli byť na nich
rekonštruované všetky technologické časti.

➜ Pre lepšiu orientáciu osôb i záchranných zložiek v obci
bola zriadená názvoslovná komisia k vypracovaniu 
názvov jednotlivých ulíc s následným označením
domov aj orientačnými číslami.

➜ Obec zriadila novú sociálnu službu – denný stacionár 
v priestoroch Centra sociálnych služieb.

➜ Koncom mája došlo k vytopeniu Základnej školy. 
Vzhľadom na silné poškodenie interiéru budovy bolo
rozhodnuté o generálnej rekonštrukcii a modernizácii 
s dočasným umiestnením časti tried do priestorov ka-
štieľa. V októbri sa práce ukončili a vyučovanie sa obno-
vilo vo vynovených priestoroch školy.

➜ Do siete školských zariadení bolo Ministerstvom škol-
stva zaradené Súkromné centrum voľného času.

➜ Verejnou vyhláškou bolo zverejnené prerokovanie 
„Urbanistickej štúdie obytnej zóny Budmerice - Biely
vŕšok” – zo strany obce aj podnikateľov boli vznesené
nesúhlasné pripomienky.

➜ Slovenská inšpekcia životného prostredia vydala právo-
platné povolenie pre prevádzku „Skládka odpadov 
Budmerice – dostavba kazety č. 5” prevádzkovateľa 
Istrochem Reality, a.s. Bratislava. Text bol vyvesený na
úradnej tabuli po dobu 60 dní.

➜ V termíne 28.11. až 28.12 2012 je k dispozícii na obec-
nom úrade návrh „Územného plánu obce Budmerice –
koncept riešenia” ako podklad k verejnému prerokova-
niu s občanmi. 

➜ Nové všeobecne záväzné nariadenia boli schválené
obecným zastupiteľstvom dňa 13. 12. 2012. obce Bud-
merice s účinnosťou od 1. januára 2013. 

➜ V dôsledku zatekania do prízemnej miestnosti v Kultúr-
nom dome bola vykonaná izolácia vonkajšej steny a po-
stavené schody. Pre zlepšenie parkovania sa rozšírila
spevnená plocha pred Kultúrnym domom.

➜ Budovy vo vlastníctve obce boli odborne deratizované
voči živočíšnym škodcom, taktiež aj odvodňovací kanál
na ulici Juraja Holčeka.

➜ Havarijný stav bytu na zdravotnom stredisku prešiel 
rekonštrukciou.

➜ V úseku od školy po zdravotné stredisko bolo vyčistené
potrubie splaškovej kanalizácie.

➜ Na základe zmluvného vzťahu s Úradom práce, sociál-
nych vecí a rodiny v Pezinku prijali sme do pracovného
pomeru na protipovodňové práce 22 nezamestnaných
občanov.

➜ Boli čistené odvodňovacie kanály, kríky, stromy z povo-
dia Gidry, výstavba chodníkov, upravená plocha pre do-
časný zberný dvora iné.

➜ Vo vyhotovenej pasportizácii verejnej zelene je na-
vrhnutých deväť zón na výsadbu stromov a kríkov.

➜ Pokračovali vzťahy spolupráce s mestom Nadlak v Ru-
munsku a našimi krajanmi vzájomnými návštevami.

➜ Začali vychádzať miestne noviny Budmerické zvesti (vy-
dané tri čísla) (mb)
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Máme za sebou druhý rok volebného obdobia rokov 2012 až 2014 a darí sa nám napredovať pri zlepšovaní životného pro-
stredia v obci. Doposiaľ obecné zastupiteľstvo rokovalo na trinástich zasadaniach a v tomto roku riešilo viaceré závažné otázky
života obce.
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Obec informuje

V polovici novembra v rámci exkurzie pricestovali do
Budmeríc študenti z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Ko-
menského v Bratislave. Nešlo o obyčajnú exkurziu, ale títo
žiaci spolu s piatimi pedagógmi, vrátane Marcela Olšu 
z Budmeríc, začínajú výskum geografického prostredia
Budmeríc. Títo výskumníci pricestovali do regiónu prvýkrát
s privítaním na Obecnom úrade a zvítaním sa so starostom
našej obce Jozefom Savkuliakom, ktorý študentom poroz-
prával o obci Budmerice. Prof. Tolmáči vysvetlil o aký vý-
skum ide a dohodol si so starostom spoluprácu.

Všetko sa začalo v októbri 2012. Výskum a spracovanie
získaných výsledkov povedie prof. RNDr. Ladislav Tolmáči,
PhD. Celý výskum je zastrešovaný povinným predmetom
– Komplexná geografická analýza malého regiónu, zapí-
saný odborom študentov magisterského stupňa - Geogra-
fia a rozvoj regiónov, pričom malý región je práve krajina
Budmeríc. Témy, ktorými sa budú zaoberať analyzujú prí-
rodné prostredie v jeho jednotlivých zložkách (litosféra,
geomorfológia, hydrosféra, atmosféra, biosféra, pedosféra)
a možnosti ich ochrany, ako aj socioekonomické javy (osíd-

lenie, demografia, primárny,se-
kundárny a terciárny sektor)
spolu s historickými aspektami
a prognózou vývoja krajiny.

V Budmericiach uskutočnia
mapovanie a behaviorálne i iné
výskumy. Práca potrvá do je-
sene roku 2013 a medzi vý-
stupy možno zahrnúť rozsiahle podklady pre monografiu
Budmeríc a skvalitnenie jeho internetovej stránky. Ďalšími
cieľmi sú spracovanie podkladových materiálov pre rôzne
projekty a návrhy na zlepšenie kvality života v sídle.

Pre bližšie spoznanie obce navštívili Základnú školu a s
históriou obce, remesiel a hrnčiarskou tradíciou im poroz-
právala Alenka Kadlečíková v Budmerickej izbičke. Túto,
pre nich veľmi podnetnú a zaujímavú exkurziu ukončili
v kaštieli.

Študentom sa návšteva Budmeríc veľmi páčila a tešia sa
na ďalšiu, lebo ich výskum zahŕňa viacero pobytov dlho-
dobo spojených s praktickým prieskumom. Marcel Olša
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KEë JE POCHOPENIE, SÚ AJ V¯SLEDKY
Od 1. marca tohto roka sa zmenil cyklus vývozu komu-

nálnych odpadov z našej obce zo 7-dňového na 14-dňový.
Museli sme zmeniť aj svoje zaužívané návyky dávať do
smetných nádob všetko, čo doma zavadzalo, vykladať pred
dom poloprázdne nádoby alebo naplnené trávou či sta-
vebným odpadom a papierom. 

Dnes môžeme povedať, že opatrenia obecného zastupi-
teľstva prijaté k zlepšeniu nakladania s odpadmi boli
správne a pozitívne sa prejavujú v zlepšovaní životného
prostredia i v ekonomickej sfére hospodárenia obce s mož-
ným znižovaním poplatkov pre producentov odpadov –
teda nás všetkých.

Pri porovnaní výdav-
kov vývozu a ukladania
odpadov za rovnaké
štvormesačné obdobia
rokov 2011 – 2012 sú
výsledky jednoznačné 
v prospech 14-dňového
vývozného cyklu. Lep-
ším triedením odpadov 
v domácnostiach sa vý-

razne o 43% znížilo množstvo komunálneho odpadu vy-
vážaného zo smetných nádob priamo od rodinných
domov. Producenti odpadov prestali ukladať do nádob sta-
vebnú suť a odpady zo záhrad i druhy odpadov, ktoré sa

separujú. Vo finančnom vyjadrení, napriek zvýšeným
cenám za vývoz a ukladanie odpadov na skládkach, je ne-
zanedbateľná úspora v sume 7 106 € (214 000 Sk). Vďaka
tomu obec znižuje poplatok za odvoz odpadov na sumu
22 € za obyvateľa.

Do zberného dvora smeruje viac objemových komunál-
nych odpadov, ktoré nekončia na divokých skládkach. 
K lepšej manipulácie so zmesovým komunálnym odpadom
pri bytových domoch bolo zakúpených šesť 1 100 litrových
kontajnerov a pre občanov 15 kusov smetných nádob 
240 litrových.

Napriek pokroku v triedení odpadov je ich produkcia
stále vysoká. Okrem bioodpadu za mesiace marec až apríl
bolo vyvezených 167 ton komunálneho odpadu, 175 ton
veľkorozmerného objemového odpadu a 146 ton drob-
ných stavebných odpadov. Avšak je pozitívom, že vďaka
väčšej pozornosti občanov voči životnému prostrediu, zod-
povednosti aj k vlastnej peňaženke a zriadeniu zberného
dvora nám nevznikajú divoké skládky v chotári.

Vďaka patrí všetkým občanom, ktorí chápu a uplatňujú
triedenie odpadov – veď je v našom spoločnom záujme
aby sme napĺňali nielen zákonné normy novelizovaného
zákona o odpadoch ale mohli prijať ďalšie účinné opatre-
nia na zníženie množstva produkovaných odpadov v pri-
pravovanom Programe odpadového hospodárstva pre
nasledujúce roky. (mb)

DVOJSTRANN¯ ÚÎITOK

Takéto fotografie z budmerických ulíc 
by sme už nemali vídať. 
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Obãianske zdruÏenia

V poslednú septembrovú nedeľu Budmerice opäť kul-
túrne ožili. Občianske združenie Kasiopea v spolupráci
s obecným úradom Budmerice, Centrom voľného času
a občianskym združením Schatmansdorf zorganizovali
akciu, vďaka ktorej bolo v areáli Lodenice Gidra pri rybníku
mimoriadne veselo. Púšťali sa šarkany.

Celý deň pobehovali deti spoločne s rodičmi po hrádzi
a snažili sa čo najlepšie pripraviť na nadchádzajúcu súťaž
o najkrajšieho a najvyššie lietajúceho papierového kama-
ráta. Počasie im bolo pozitívne naklonené a šarkany vďaka
priaznivému vetríku stúpali priam do astronomických
výšok. O úsmevné chvíľky takisto nebolo núdze. Niekoľko

šarkanov sa dokonca neplánovane okúpalo v rybníku. Na-
priek takýmto menším peripetiám, súťaž prebehla v prí-
jemnej a zábavnej atmosfére a na jej konci bolo
vyhlásených hneď niekoľko zaslúžených víťazov, i keď roz-
hodovanie bolo pre porotu tvrdým orieškom. 

Neboli to však len šarkany, čo ovládli sobotný program
mnohých Budmeričanov. Len čo sa táto súťaž skončila,
spustil sa maratón niekoľkých predstavení mimoriadne ta-
lentovaných účinkujúcich. Na úvod sa pod pseudonymom
„Dračice“ predstavili mladé nádejné tanečníčky z budme-
rickej Základnej a Materskej školy. Neskôr ich vystriedala
tanečná skupina ADT Crew z Modry. Nádych histórie do
tejto udalosti vniesli účastníci občianskeho združenia
Schatmansdorf z Častej. Oblečení v dobových kostýmoch,
divákom priblížili nielen spôsob stredovekého odievania,
ale takisto náučnou a vtipnou formou prezentovali sovy
a sokolov. 

Veľkou atrakciou bola i detská aréna, či možnosť strieľať
z luku. O histórii vývoja, výroby a používania hudobného
nástroja zvaného fujara porozprával Roman Kuchta. Nezos-
talo však len pri slovách – výrobca fujár i hudobník ulahodil
našim ušiam i niekoľkými štebotavými tónmi.

Okrem pestrého programu čakali na deti mnohé iné pú-
tavé aktivity. Nafukovací hrad, populárna trampolína, či
tombola, v ktorej naozaj bolo o čo súťažiť. Združenie Ka-
siopea ďakuje Obecnému úradu a ostatným sponzorom za
všetky motivujúce tombolové ceny. Čerešničku na torte
predstavovala premiéra novej hry miestneho divadla s ná-
zvom „Jak sa Budmerice stali hlavným mestom SR“, z pera
Marcela Olšu. Táto komédia zožala u divákov veľký úspech.
Príjemnou bodkou za rušným dňom bolo večerné posede-
nie pri občerstvení a dobrej hudbe. Budmerická šarkaniáda
a Kultúrna noc bola vydarenou akciou, kde si na svoje prišli
nielen deti, ale i tí skôr narodení.

Veronika Mináriková
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BUDMERICKÁ ·ARKANIÁDA A KULTÚRNA NOC
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Obãianske zdruÏenia

NEZI·TNE POMÁHAJÚ DEËOM I DOSPEL̄ M
Občianske združenie Budmeričania deťom vzniklo v roku

2003 na podnet riaditeľa Základnej školy Ľudovíta Arvaya.
stretol sa s rodičmi a rozhodli sa spoločne vytvoriť toto ob-
čianske združenie za účelom vytvárania akcíi pre deti a zá-
roveň pomáhať škole. Predsedom je Vladimír Nahálka
s členskou základňou dvadsať aktívnych ľudí. Naďalej po-
máhajú v činnosti aj rodičia detí, ktoré už študujú na stred-
ných školách.

Veľmi zaujímavá je kronika, kde majú popísanú každú
akciu od roku 2003. Pravidelne trikrát do roka organizujú
bezplatné odbery krvi. Na nedávnom vyhodnotení zlatú
Jánskeho plaketu dostala Eva Nemcová za viac ako tridsať
odberov a ďalších sedem darcov získalo strieborné a bron-
zové Jánskeho plakety. Medzi ich ďalšie aktivity patria:
1.apríl na škole, kúpanie pre deti cez prázdniny, oslavy Me-
dzinárodného dňa detí. Na konci leta mávajú rozlúčku 
s letom - Z rozprávky do rozprávky a v novembri je to tra-
dičná Katarínská zábava. Aj v tomto roku bola veľmi
úspešná, za čo patrí vďaka všetkým, ktorí svojou účasťou
pomohli pri zlepšovaní vybavenia našej školy . Členovia
združenia aj v budúcnosti sa budú podielať pri organizo-
vaní športových podujatí pre deti.

Klaudia Ochabová

Budmerické zvesti | ã. 2-3/2012 5

Aj poslankyňa obecného zastupiteľstva 
Mgr. Mária Hlavatá je viacnásobná darkyňa krvi
s Jánskeho striebornou plaketou a v odberových
kreslách často zasadnú i jej dvaja synovia

Nositeľ striebornej Jánskeho plakety 
Milan Vávra spolu so synom Milanom patria
k pravidelným darcom krvi

Za dopoludnie takéto polohy zaujme 
v kultúrnom dome aj niekoľko desiatok 
dobrovoľných darcov krvi
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Obãianske zdruÏenia

KDE A S K¯M CHODÍ KACKO?
Že ho nepoznáte? Avšak tí, čo chodia

na podujatia občianskeho združenia Ka-
siopea ho iste poznajú. Spriatelíte sa
s ním aj vy, ak prídete na Budmerickú
šarkaniádu či iné podujatia, ktoré pri-
pravuje toto naše združenie. Neoficiálne

funguje od roku 2011, oficiálne bolo zaregistrované Minis-
terstvom vnútra SR v júli tohto roku. Zakladajúcimi členmi
boli Mária Benešová, Milan Vávra, Marcel Olša a Klaudia
Ochabová. Prijali sme novú členku Mariannu Ondrisovú,
ktorá sa rozhodla s nami vytvárať akcie pre deti a mládež,
hlavne pre občanov v Budmericiach. Predsedom občian-
skeho združenia Kasiopea je zároveň aj náš maskot Kacko,
ktorý s nami chodí na všetky naše akcie.

Vlani to bola 1. Budmerická šarkaniáda, pingpongový
turnaj a zúčastnili sme sa na Vianočných trhoch v Budme-
riciach. V tomto roku sme pokračovali v uvedených akciách,
založili ochotnícke divadlo, zorganizovali cyklistické pre-
teky a Kultúrnu noc. 

Cieľom občianskeho združenia je efektívne využívanie voľ-
ného času, rôzne športové a kultúrne podujatia pre detí a

mladých ľudí i všetkých spoluobčanov. Ďakujeme všetkým,
ktorí nás podporili a prišli na naše akcie. Dúfame, že budete
chodiť naďalej a podporovať nás. Viac informácií o našom
občianskom združení Kasiopea nájdete na webovej stránke
www.ozkasiopea.webnode.sk a tiež na facebooku.

(ko)
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DUCHOVNÉ OKIENKO

Rok viery
Vo štvrtok 11. októbra

katolícka Cirkev vkročila
na čele so Svätým Otcom
Benediktom XVI. do Roku
viery, ktorý potrvá až do
24. novembra 2013.
Prečo bol tento rok vy-
hlásený a čo nám tým
chce Boh a Cirkev pove-
dať?

Presne pred päťdesiatimi rokmi sa začal v Ríme II. Vati-
kánsky koncil, ktorý mal a stále má ďalekosiahly vplyv na
život veriacich v Cirkvi. Avšak naznačil aj mnohé veci pre
ľudí, ktorí nie sú súčasťou katolíckej Cirkvi. Koncilové do-
kumenty hovoria o viere na mnohých miestach, hoci sa
téme viera nevenoval žiaden osobitný dokument, ale
všetky dokumenty sú pretkané a preniknuté vierou. Koncil
nás teda privádza k tomu, aby sme prichádzali ku Kristovi,
pretože vzťah s Ježišom mení srdcia.

Práve na toto nadviazal Svätý Otec, keď ohlásil vo svojej
homílii 11. októbra pri príležitosti otvorenia Roku viery, že
sme pozvaní objaviť radosť z viery, ktorá nás privádza ku

Ježišovi. V tej chvíli sa v nás objavuje aj chuť žiť a život do-
stáva zmysel bytia. Je to tak preto, lebo kto stretne Krista
ten stretne sám Život a môže tento Život dávať aj ďalej svo-
jim blízkym.

Určite nie je náhodou, že v rovnakom čase sa koná v Ríme
aj synóda biskupov, ktorá je zameraná na novú evanjelizá-
ciu. Termín „nová evanjelizácia“ prvýkrát použil bl. Ján
Pavol II. Tento termín vyjadruje dôležitosť hlásať evanje-
lium a prehĺbiť vieru novým spôsobom tým ľuďom, ktorí
sú síce kresťanmi, ale už zabudli na prameň šťastia, ktorým
je Boh, pretože sú pohltení požiadavkami sveta alebo sú to
tí ľudia, ktorí sú nalomení zlom, ktoré ich obklopuje a ne-
majú síl ísť ku Kristovi. Benedikt XVI. hovorí, že aj keď sa 
rozšírilo takéto „duchovné spustnutie“, prázdno a púšť 
v srdciach mnohých ľudí, no práve na púšti možno spoznať
čo je pre nás životodarné, čo prináša život.

Skúsme na prahu Roka viery byť múdrymi pútnikmi do
púšte súčasného sveta, ktorí si zoberú so sebou iba evan-
jelium a vieru Cirkvi a tak byť pre svojho blížneho svetlom
nádeje. Viera je osobný vzťah s Ježišom, nie niečo zvykové,
čo sa patrí dodržiavať, ale už sami dobre nevieme prečo.
Uvedomme si, čo urobil Boh z lásky k nám a čo neustále
robí, pretože práve toto nás zasiahne a prinesie život do
zdanlivej púšte, ktorá sa vďaka tomu môže premeniť na
oázu plnú života.                                         

Pramene: R. Režný (jf )
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âRIEPKY Z HISTÓRIE

 Starý budmerický cintorín sa nachádzal v okolí terajšieho
kostola a pochovávali v ňom do roku 1779,

 v malej krypte pod kostolom v roku 1934 kronikár objavil
okolo desať rozpadnutých drevených truhlí s pozostatkami
farárov a žien s deťmi,

 v roku 1903 žiadosť dvoch roľníkov o zavedenie telefónu
obecné zastupiteľstvo zamietlo so zdôvodnením, že by sa
tým „robili nepríjemnosti a prekážky občanom“,

 prvú pôrodnú asistentku obecné zastupiteľstvo zvolilo
v roku 1905. Bola ňou Rozália Kulifajová, rod. Tureková,
ktorú o tri roky neskôr „zabil hrom“,

 povinné hasičstvo bolo ustanovené 20. júla 1905 a velite-
ľom bol menovaný Rudolf Vrana Dobrovoľný hasičský
zbor bol založený na valnom zhromaždení 15. júla 1906,

 starý budmerický cintorín sa nachádzal v okolí terajšieho
kostola a pochovávali v ňom do roku 1779,

 v malej krypte pod kostolom v roku 1934 kronikár objavil
okolo desať rozpadnutých drevených truhlí s pozostatkami
farárov a žien s deťmi,

 prvú pôrodnú asistentku obecné zastupiteľstvo zvolilo 
v roku 1905. Bola ňou Rozália Kulifajová, rod. Tureková,
ktorú o tri roky neskôr „zabil hrom“. (mb)

Od októbra Centrum voľného času otvorilo v obci Budmerice
keramický, modelársky, divadelný, pingpongový, poľovnícky, turistický,
gitarový krúžok, krúžok šikovných rúk, zastrešujeme krúžky anglického
jazyka, tanca a hry na flautu v MŠ, spolupracujeme s farnosťou
Budmerice kde sa stretávame s miništrantmi a birmovancami, tiež
organizujeme školskú hokejbalovú ligu medzi priľahlými školami kde
z Budmeríc hrajú dve mužstvá. Spolu zastrešujeme cca 280 detí 
v krúžkoch z našej obce. Zamestnávame trinásť lektorov krúžkov 
a dvoch zamestnancov kancelárie CVČ. Keďže nastala zmena
legislatívy ohľadne financovania Centier voľného času čo prakticky
znamená krátenie príspevkov od štátu o 60 % musíme hľadať ďalšie
zdroje ako vykryť deficit v rozpočte, taktiež zmeniť systém fungovania
aby sme čo najviac eliminovali náklady. Ďakujeme všetkým

prispievateľom ako aj obci Budmerice za príspevky ktoré nám pomôžu zvládnuť zložitú finančnú situáciu. Veríme, že krúžky
pre deti a aktivity budeme môcť udržať a rozvíjať v ďalšom období. Viac informácií o fungovaní a možnosti podpory 
na stránke Centra: www.cvc.budmerice.net (jf )

VOªNOâASOVÉ AKTIVITY DETÍ MAJÚ ZELENÚ
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Kultúra

VâELÁRSKA NEDEªA
Budmerickí včelári ako prví v pezinskom okrese sa ujali

iniciatívy prezentovať význam chovu včiel pre spoločnosť
z hľadiska zdravotného, ekológie i ekonomiky pestovania
poľnohospodárskych plodín. Spoločne so svojou maters-
kou Základnou organizáciou Slovenského zväzu včelárov
Pezinok  pripravili jedinečné podujatie svojho druhu, za-
merané pre širokú verejnosť – Včelársku nedeľu. Podujatie
v posledný marcový víkend bolo výnimočné tým, že sa
nieslo v duchu spolupráce obce a organizácie včelárov. 

Včelárska nedeľa po príhovore tajomníka organizácie 
pokračovala poďakovaním včelárom seniorom: Eduardovi

Ochabovi, ktorý
v marci oslávil 81
rokov, včelári vyše
päťdesiattri rokov
a 80-ročnému Fran-
tiškovi Baxovi, dô-
verníkovi včelárskej
organizácie. Už šty-
ridsaťštyri rokov vy-

konáva funkciu svedomito a zodpovedne, za čo bol
odmenený Čestným uznaním.

V bohatej plejáde oceňovania zlatými a striebornými ce-
nami za najkvalitnejšie medy a medoviny v okrese pred-
stavili sa tí najlepší včelári. Komisia z uznávaných včelárov,
prestížnych degustátorov a kvalifikovaných odborníkov
bodovala podľa najprísnejších kritérií. Laickí ochutnávači
vystavených medov a medovín z radov účastníkov určite

netušili aké prísne hodnotenie kvality súťažných exponá-
tov predchádzalo výslednému efektu. 

Predseda organizácie Ing. Václav Navrátil zaujal prítom-
ných prednáškou o význame včelích produktov na ľudské
zdravie s následnou družnou diskusiou.

Budmerickí včelári sa postarali o široký sortiment vysta-
vovaných včelárskych exponátov z vlastných zdrojov - od
historických slamených košov cez dlabáky, africké ležany,
presklené úle až po súčasný Langstroth, nechýbalo ani vče-
lárske náradie a  odevy. 

Budmeričania nezabudli ani na svojho významného ro-
dáka Juraja Holčeka (1811 – 1869), veľkého človeka, ktorý
okrem láske k Bohu a človeku sa venoval i včelám. Priblížili
jeho život a tvorbu písomnými dokumentmi a obrazovými
publikáciami. 

Výstavné panely boli plné i ďalších náučných obrazových
a písomných materiálov súvisiacich so včelárstvom. Otázok

zo strany návštev-
níkov bolo veľa, vče-
lári sa im venovali
so všetkou vážnos-
ťou. Samozrejme
ne šetrilo sa ani me-
dovinou, veď ako si
najlepšie uctiť hos-
ťa? Takže nech naši

včelári naďalej pracujú ako včeličky a nech sa im darí.
Bc. J. Vávrová
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VIANOâNÉ TRHY
V druhú adventnú nedeľu pripravila Charitas Budmerice

už tradičné Vianočné charitné trhy. Otvorili ich krátkym
programom naše deti a mládež. Nechýbalo varené vínko
a občianske združenie Budmeričania deťom ponúkali vý-
borný vianočný punč. Pre deti bol pripravený čajík, koláčiky
a mohli si aj vlastnoručne vyzdobiť najlepšie a najkrajšie
medovníky na svete. 

Na predaj boli vianočné oplátky a trubičky, slané silves-
trovské oplátky, vianočné ozdoby a doplnky, orechy, mak,
domáci lekvár, ručne vyrábané šperky, keramika, obrazy,
knižky a iné.

O týždeň nasledovali Vianočné trhy v réžii obce s kultúr-
nym programom, zabíjačkovými špecialitami, vynikajúcim
burčiakom a samozrejme s bohatou ponukou vianočného
tovaru. Charitas Budmerice (mb)

Pozoruhodné veci dokážu zhotoviť naše šikovné ženy. A nechýbajú rôzne zábavné hry či atrakcie.
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Obec

POZNÁTE DRÁâIKA GIDRÁâIKA?
Naša materská škola je školou zámerne stimulujúcou

učenie a socializáciu dieťaťa v období pred vstupom do ZŠ,
podnecujúcou nadšenie a oživenie detstva, čo je možné
charakterizovať ako príležitosť dieťaťa zmysluplne prežiť
detstvo. Zabezpečujeme výchovu, vzdelanie, výcvik (edu-
káciu), učenie, rozvoj osobnosti dieťaťa v procese výučby
na profesionálnej a odbornej úrovni. Sme koordinátormi
kultúrnych aktivít našej spoločnosti. Našim poslaním je pri-
praviť novú generáciu na prevzatie kultúrneho dedičstva.
Podporujeme osobnostný rozvoj dieťaťa v oblasti sociálnej,
emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej a estetic-
kej, rozvíjame kompetencie dieťaťa a utvárame predpo-
klady na ďalší stupeň vzdelávania. Pripravujeme dieťa na
život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými
osobitosťami dieťaťa.

Naša škola vytvára podnetné prostredie, dáva dieťaťu 
odpovede na rozmanité otázky a uspokojuje zvedavosť
dieťaťa vytváraním množstva pedagogických situácií, 
v ktorých sa dieťa učí hrou. Výchovno-vzdelávacia činnosť

v materskej škole prebieha v súlade so štátnym vzdeláva-
cím programom. Je štvortriedna, poskytuje celodennú 
a poldennú starostlivosť deťom od 3 až do 6 rokov. Každé
dieťa má k dispozícii skrinku alebo vešiačik s poličkou na
svoje veci v priestoroch šatní. Vlastníme priestranný školský
dvor. Naša materská škola spolupracuje s Pedagogickou 
a kultúrnou akadémiou v Modre, podieľame na príprave
budúcich učiteliek materských škôl poskytovaním peda-
gogickej praxe a pri príprave a realizácii benefičného kon-
certu.

Spolupracujeme s rodičmi a svoje napredovanie vidíme
hlavne v organizovaní spoločných akcií a zapájaní rodín do
aktívneho diania v živote ich detí. O výchovno-vzdelávacej
činnosti v materskej škole informujeme rodičov formou ča-
sopisu s názvom Dráčik Gidráčik, ktorý vychádza každý me-
siac, na ktorom spolupracujú všetky pani učiteľky. 

Mgr. Ingrid Lehnertová    
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Obãianske zdruÏenia

AJ LESNÁ ZVER POTREBUJE OCHRANU
Naše PZ Topoľ Budmerice, ktoré vzniklo 29. septembra

1948, sídli vo vlastných priestoroch na ul. Jána Rášu 447 
v Budmericiach v lokalite na Barine. Obhospodarujeme
revír o veľkosti 1.715,53 ha. PZ je zaradené do poľných po-
ľovníckych združení, nakoľko v prevažnej miere obhospo-
darujeme plochy s poľnohospodárskou pôdou. Hlavnou
zverou v revíri je zajac, bažant a zver srnčia. V posledných
rokoch sa pre veľké počty stáva u nás aj poľovnícky zaují-
mavou diviačia zver a tiež zver jelenia. Okrem tohto lovíme
aj divé kačice na dvoch rybníkoch. 

Naše PZ preslávila najmä poľovnícka kynológia, pre
skvelé úspechy našich kynológov o ktoré sa postarali
najmä páni Alojz Šebo, Neshoda František, Gašparovič
František, Šebo Miroslav, Oškera Peter a ďaľší nádejní ky-
nológovia. Zvlášť musíme vyzdvihnúť nášho nestora Slo-
venskej kynológie pána Mariána Koriča, ktorý za svoj
poľovnícky život povyhrával zo svojimi zverencami tie naj-
ťažie kynologické súťaže na Slovenku, Čechách, Nemecku
a okolitých krajinách a v tomto roku sme na jeho počesť
spoločne s ním a prvý krát usporiadali kynologickú akciu
Pohár Mariána Koriča, ktorá sa bude konať každý rok.

Prvým historickým víťazom tejto súťaže sa stal pes ple-
mena NDS - Sivo Dropia lúka s vodičom Markom Heldom
z Budmeríc. V našom PZ máme aj zdatných strelcov z kto-
rých vyniká najmä Ladislav Baxa, ktorý v disciplíne batéria 
– streľba na asfaltové terče s brokovnicou počas svojej ak-
tívnej kariéry taktiež povyhrával množstvo pretekov a ve-
ľakrát obhájil I. výkonostnú triedu a majstra streľby. 

Členovia PZ sa počas celého roka stretávajú na rôznych
brigádach či už pri zveľaďovaní revíru, obnove poľovníc-
kych zariadení, údržbe poľovníckeho zariadenia a tiež prí-
prave krmiva pre zver na obdobie zimného prikrmovania.

Mesiacom november začína obdobie spoločných poľo-
vačiek na drobnú zver zajacov a bažantov. My sme poľovali
na túto zver na dvoch poľovačkách a to 17.11.2012 
a 15.12.2012. V tomto období už prebieha prikrmovanie
zveri. Členovia PZ musia do svojich zariadení, ktoré majú
pridelené pravidelne vynášať krmivo, tak aby zver netrpela
hladom. 

Ivan Baxa, Richard Heger, 
PZ Topoľ Budmerice
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Deň poľovníctva vedia riadne osláviť...
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Divadlo

RODN¯ LIST NOVÉHO DIVADLA
S myšlienkou ochotníckeho divadla sa veľa hovorilo na

obecnom úrade, v kultúrnej komisii ale aj členovia OZ 
Kasiopea, hlavne Marcel Olša, rozmýšľali nad vznikom 
divadla u nás v dedine. Nakoniec sa to podarilo a v spolu-
práci obecného úradu a OZ Kasiopea vzniklo ochotnícke
divadlo v Budmericiach 9. marca 2012. Na tomto termíne
sa zhodlo Občianske Združenie Kasiopea a obecný úrad vy-
hlásením v miestnom rozhlase o nábore členov, resp. her-
cov. Prvými hercami – ochotníkmi sa stali členovia OZ
Kasiopea Milan Vávra a Mária Benešová, ktorí stáli aj pri
vzniku divadla za pomoci Obce Budmerice.

Na stretnutie prišlo okolo tridsať záujemcov, ktorí sa
chceli stať ochotníckymi hercami. Prišiel k nám aj režisér 
z Častej, pán Peter Minárik. Približne osem ľudí sa začalo
pripravovať na našu prvú hru od Ondreja Bosíka „U nás taká
obyčaj alebo len aby sme v hanbe neostali“.

Prvá skúška, kde sme sa najprv učili čítať texty sa konala
13. marca 2012 v kultúrnom dome. Postupne sme sa učili

aj hýbať na javisku, najprv však s textami v ruke. Obľúbená
veta Janky Nemcovej, keď stála na javisku bola: „Kde mám
stáť?“

V súčasnosti členmi divadla sú: Mária Benešová, Zuzana
Gašparovičová, Roman Kuchta, Peter Minárik, Jana Nem-
cová, Marcel Olša, Marianna Ondrisová, Lucia Somorovská,
Milan Vávra, Klaudia Ochabová, Dagmar Dugovičová a Ľu-
bomír Dugovič.

Po premiére prvej hry Budmericke divadlo prišlo s novou
hrou „Jak sa Budmerice stali hlavným mestom Slovenska“
od Marcela Olšu. Táto hra bola prvotne napísaná pre Bud-

merickú šarkaniádu, kde bola uvedená v programe pred-
stavení. Počasie však nedovolilo túto hru poriadne odohrať
a tak si ju ľudia „vypýtali“ odohrať v Kultúrnom dome. Kon-
com roka 2012 sa Budmerickí divadelníci chystajú začať na-
cvičovať novú hru, ktorej názov ešte neprezradíme.

(ko)
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OÎIVENÉ BUDMERICKÉ DIVADLO
Bol daždivý, chmúrny novembrový večer a v Kultúrnom

dome v Budmericiach diváci sledovali premiéru divadelnej
hry „Jak sa Budmerice stali hlavným mestom Slovenska“.
Hru napísal aj režíroval mladý talentovaný Budmeričan

Marcel Olša. Dej i
dialógy vychádzali
z nášho obecného
prostredia a hlav-
nou snahou bolo
hrou našich spolu-
občanov pobaviť,

vytiahnuť ich od televízorov do spoločnosti a vyvolať 
u nich úsmev na tvári.

Ak jestvuje anjel strážny hercov, v ten večer stál určite
pri nich. Všetko klaplo presne ako malo - jazyky sa im ne-
motali, texty nezabudli, svetlá, nástup hudby, zvukové

vstupy priam profesionálne mal pod rukami Milan Vavra.
Spomienky na ťažké skúšky keď občas aj stoličky po nich
lietali, aj krik bol, zostali v úzadí – veď aj tak na skúškach
bývalo fajn...

„Som veľmi rád, že mladí sa takto zapájajú, je mi s nimi
dobre“ – hovorí Roman Kuchta. Aj Janka Nemcová tvrdí, 
že „neuveriteľne omladla, pookriala. Môžem si zakričať, 
zažartovať. Marcel nám ako režisér vytvára pohodovú 
a priateľskú atmosféru, nemáme problém byť disciplino-
vaní a plne ho rešpektujeme“. Dobre sa počúva odkaz 
Milana Vávru divákom: „toto nebolo všetko čo vieme, toto
je len začiatok. Lebo ešte máme iné esá schované vo
vrecku, ale nechajte sa prekvapiť!

Takže vďaka vám, nastupujúcej hereckej generácii, po-
kračovateľom budmerického ochotníckeho divadla. 

(dd)

Budmericke zvesti 2012-02_Layout 1  12/19/12  1:24 PM  Page 11



Obec

ZNOVUZRODENÁ ·KOLA
V prípade našej školy sa v plnej miere potvrdila pravdi-

vosť slov, že „každé zlo je aj na niečo dobré“. Treba sa však
k nemu postaviť zoči-voči, nelamentovať, ale konať. 

A práve tak sa k vytopenej škole koncom mája postavili
predstavitelia obce i vedenie školy ihneď po tejto katas-

trofe. Písali sme o tom v prvom čísle našich novín v čase,
keď priestory v budove pripomínali skôr ruiny a pohľad na
tú spúšť bol viac ako skeptický. Je chvályhodné, že poslanci
obecného zastupiteľstva na pracovnom stretnutí priamo
v školskom areáli podporili všetky aktivity a zámery sta-
rostu obce Jozefa Savkuliaka a sami ponúkli pomoc pri ob-
starávaní a výbere dodávateľských firiem pre jednotlivé
odborné práce. Totiž bolo na zváženie, či sa urobia iba zá-
kladné opravy interiérov alebo totálna rekonštrukcia celej
budovy.

V hre bolo financovanie prác a materiálov v pomerne vy-
sokom finančnom objeme a napokon poslanci odsúhlasili
úpravu rozpočtu. Svojim spôsobom tak naplnili odkaz
nášho rodáka, národného buditeľa Juraja Holčeka spred
dvesto rokov, ktorého snahou bolo budovať školy a vzde-
lávať deti v primeraných podmienkach na každom jeho pô-
sobisku. 

12 Budmerické zvesti | ã. 2-3/2012
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Obec

Napriek nemalým finančným nákladom v sume takmer
dvesto tisíc eur máme celkom vynovenú školu. Žiaci majú
vytvorené naozaj dobré podmienky vo svetlých  triedach
s moderným školským nábytkom na liatych podlahách, 
s magneticko–keramickými tabuľami, pripojením každej
triedy na internet, s novými stropmi so 141 žiarivkovými
svietidlami Philips. K praktickej výuke počítačových zruč-
ností slúži 30 počítačov v špeciálnej učebni. Veľmi pekne,
esteticky boli vyriešené aj sociálne zariadenia, odkladanie
osobných vecí do nových skriniek a je na žiakoch aby ich
nepoškodzovali a udržiavali v čistote. 

Po viac ako pol storočnej prevádzke školy došlo aj na ge-
nerálnu opravu strechy, výmene elektroinštalácií, rozvodov
kúrenia, vody, kanalizácie. Vymenili sa vchodové dvere do
budovy, skorodované interiérové zárubne i dvere. Sprách-
nivelé drevené okná nahradilo 68 kusov plastových so ža-
lúziami a sieťkami. 

Je potešiteľné, že väčšinu odborných prác vykonali bud-
merické firmy. Každodennú pomoc poskytovali zamest-
nanci obce z úseku služieb, elektrorozvody a montáž
svietidiel k  plnej spokojnosti vykonal Emanuel Milo. Okná
dodala budmerická firma ZUPEKO (Zuzana Koníková),
montáž fi. KELLWIT (Tomáš Kellner). Rozvody vody, kúrenia
a kanalizácie zabezpečili odborníci z firmy HM-Mont Bud-
merice. Dlažby, obklady, liaty samonivelačný poter v dva-

nástich miestnostiach, obloženie stropových sadrokartó-
nových podhľadov a vymaľovanie celého interiéru budovy
kvalitne vykonali pracovníci firmy JG-izolácie zo Šenkvíc.
Strechu opravili majstri pod vedením Dušana Lizáka z Mar-
tina.

Za to, že v súčasnosti máme jednu z najkrajších a najlep-
šie vybavených škôl v našom okolí okrem už spomenutých
aktérov patrí poďakovanie aj Ministerstvu školstva SR a Mi-
nisterstvu kultúry SR za operatívne riešenie havarijnej si-
tuácie s možnosťou dočasného umiestnenia niekoľkých
tried v kaštieli. Vážime si tiež občanov Budmeríc, ktorí 
finančne prispeli v rámci vyhlásenej verejnej zbierky 
(170,- €). Formou finančného daru poukázala tisíc eur obec
Štefanová, Ministerstvo školstva SR 25.500,- € a Komunálna
poisťovňa formou zálohy na poistnú udalosť 15.000,- €.

Hoci v tomto roku sme sa museli na úseku iných pláno-
vaných investícií uskromniť, na ďalšie desaťročia majú naše
deti zabezpečené vzdelávanie v moderných školských
priestoroch. Preto patrí veľká vďaka všetkým organizáto-
rom a realizátorom prác, ktorých výsledky mohlo vidieť
takmer dvesto našich občanov počas Dňa otvorených dverí
v škole v poslednú októbrovú nedeľu a dnes si ich žiaci
a učitelia užívajú v krásnom estetickom prostredí. 

(mb) 
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Obãianske zdruÏenia

KRUMPLOVÉ ·ELIâO
Miestny odbor Matice slovenskej 

v Budmericiach je jedným z najaktív-
nejších budmerických združení.
Tento rok zorganizovali niekoľko 
vydarených podujatí, ktoré nepohľa-
dili len dušu, ale aj žalúdok. Bolo to
tak aj na gastronomickom podujatí 
KRUMPLOVÉ ŠELIČO, ktoré sa konalo
26. augusta v Budmerickej izbičke.
Výstavu a ochutnávanie jedál zo 
zemiakov podľa starodávnych a sú-
časných receptov trošku pokazilo ne-
vydarené počasie, ale kto prišiel,
neľutoval. Oči sa kochali a rozum
ostával stáť nad tým, čo dokážu ši-
kovné budmerické gazdinky vytvoriť
z obyčajných krumplov. Lokše, scís-
kanice, pagáče, zemiaková baba sú
krumplová klasika, ale zemiaková
torta a zemiakové koláče, to sa len
tak nevidia. Návštevníci nasýtení
krumplovým šeličim si zároveň mohli
pozrieť výstavu: JEDNO MIESTO 
VEĽA SVETOV o živote na slovenskom
vidieku a národopisnú expozíciu
Budmerickú izbičku, ktoré pridali gas-
tronomickému podujatiu ďalší roz-
mer. S veľkým úspechom sa stret-
la kniha Budmerických receptov, 
o ktorú je veľký záujem aj v zahraničí. 

Róbert Baxa
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Kultúra

BUDMERICK¯ GULÁ·
K vydareným letným spoločenským podujatiam v našej

obci patrila aj súťaž vo varení gulášu. Usporiadatelia 
z obecného úradu a Komisie pre kultúru a šport zabezpečili
pre „Budmerický guláš“, ako súťaž nazvali okrem súťažia-
cich „gulášmajstrov“ bohatý kultúrny program a stánkový
predaj remeselných výrobkov, atrakcií pre deti a iných
drobností.

K dobrej nálade prispel výberom svojich piesní Dušan
Grúň (na obrázku) a samozrejme omamná vôňa vynikajú-

cich gulášových špecialít, po ktorých sa len tak „zaprášilo“.
Najlepší guláš uvarili v kotli družstva KONTRA Budmerice
a tešili sa z vecnej výhry – novému kotlu. Druhí boli STRELCI
z Báhoňa a tretiu priečku získali RYBÁRI Budmerice. Pri ich
vojenskej kuchyni bolo stále hladových maškrtníkov. Po-
hodu sobotného odpoludnia s množstvom návštevníkov
umocnilo aj pekné počasie v príjemnom prostredí kaštiel-
skeho parku.

(mb)

Budmerické zvesti | ã. 2-3/2012 15

Budmericke zvesti 2012-02_Layout 1  12/19/12  1:24 PM  Page 15



Obãianske zdruÏenia

SPOMIENKY NA MLADOSË
Základná organizácia Jednoty dôchodcov v Budmeri-

ciach poriadaním už tradičných Čajov o piatej si pripo-
mína časy mladosti svojich členov spred polstoročia, keď
sa v rozkvete života stretávali na podobných zábavách.

V spolupráci s obcou Budmerice sme sa veľmi prí-
jemne zabavili na novembrovom Čaji o piatej. V úvode
nám zatancovali spoločenské tance žiaci tanečnej školy
z Modry, potom už bolo veselo z rezkých melódií dy-
chovej hudby zo Šenkvíc. Za podpory Občianskeho
združenia Revia v Pezinku naše členky so žiakmi Zá-
kladnej školy v Budmericiach vytvorili úžasný tím pri
výrobe langošov, ktorými pohostili všetkých účastní-
kov.

Činnosť organizácie a iniciatívy vo svojom príhovore
ocenil pán starosta obce Jozef Savkuliak. Okrem Bud-
meričanov na podujatie prišli aj pracovníci pezinskej
Revie a priatelia z Dolian. Veľká vďaka patrí pani 
učiteľke Jany Figurovej, ktorá myšlienkou zapájania dô-
chodcov a školákov do spoločnej prípravy regionál-
nych špecialít sa intenzívne zaoberá.

Poďakovanie vyslovujeme všetkým členkám Jednoty
dôchodcov, ktoré sa na príprave tohto podujatia po-
dieľali. Takto krásne pri dobrom čaji a pochutinách sme
sa zabávali a veľmi príjemne sme prežili jesenné ne-
deľné popoludnie. Veríme, že takýchto akcií bude viac
a naše kontakty dôchodcov so žiakmi sa ešte upevnia.

Okrem autobusových zájazdov navštívili sme aj oko-
lité obce. V Báhonskom kostole videli sme krásnu vý-
stavu plodov zeme – Roľnícku nedeľu. V Kaplne
hlbokými dojmami na nás zapôsobila vlastivedná ex-
pozícia, ktorou nás sprevádzal jej zakladateľ Kamil Bru-
novský (na obrázkoch). 

Výbor Jednoty dôchodcov Budmerice
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Rozhovory

CHLAPEC, KTOR¯ VIE, âO CHCE
Rozhovor s Rudkom Loipersbergerom

Druhú septembrovú nedeľu sme v budmerickej izbičke po-
krstili debutové dielko s názvom Zlatá kronika – Meč spravod-
livosti. Zaujímavou na tejto akcii bola nielen kniha, ale
predovšetkým jej autor.

Rudolf Loipersberger vo
svojich štrnástich rokoch už
pracuje na pokračovaní spomí-
naného dobrodružno-fantazij-
ného románu. Hoci sa do našej
obce prisťahoval s rodinou len
pred takmer štyrmi rokmi, cíti
sa byť Budmeričanom.

Mnohých ľudí iste premkla zvedavosť a možno i túžba ťa
spoznať, keď začuli cez obecný rozhlas, že tu máme mla-
dého spisovateľa. S akými reakciami na písanie sa stre-
távaš zo strany tvojich rovesníkov?

Buď ma obdivujú, alebo mi závidia. Berú to tak, že ja 
s tým budem žiť. Už teraz si myslia, že budem spisovate-
ľom.

Počas krstu Zlatej kroniky bolo spomenuté, že z tejto
knihy cítiť mladíka prekypujúceho nápadmi, myšlien-
kami, ktorý sa tieto snaží dostať zo seba von vznešenou
cestou literárnej tvorby. Čo bolo hlavným motívom, ktorý
ťa viedol k napísaniu tejto knihy a k písaniu vôbec?

Čítam veľa kníh, ktoré sa mi páčia. Tak chcem aj ja napísať
niečo, čo by sa páčilo druhým.

Hlavný hrdina, princ Dastan, zažíva rôzne dobrodruž-
stvá, prechádza rôznymi miestami hľadajúc meč spra-
vodlivosti. Má niečo táto postava spoločné s tebou?

Nie vôbec.

Okrem hlavnej dejovej línie čitateľov nepochybne 
zaujmú neobvyklé mená jednotlivých postáv, ktoré sa 
v knihe objavujú – Arisa, Zarlez, Aladár, Radoom, 
Kloring, Xurier a ďalšie. Mohol si použiť napríklad Janko,
Peter, Miško, Anička, Zuzka. Nechal si sa niekde inšpiro-
vať?

Mená som vymýšľal nevšedné práve preto, že som sa ne-
chcel po nikom opakovať. Tiež som chcel, aby zapadal do
obdobia stredoveku.

A prečo práve 11. storočie, v ktorom sa dej odohráva?
Stredovek mám rád. Rád sledujem filmy z tohto obdobia,

čítam také knihy, takže som chcel aj ja napísať niečo z tohto
obdobia. Aby bol príbeh vsadený do skutočnej doby vy-
užívam informácie získané z historických kníh, napr. od
Pavla Dvořáka. Aby sa nestalo, že budem písať o udalos-
tiach, ktoré sa odohrali o niekoľko storočí neskôr.

Ako u teba vyzerá proces tvorby textu. Napadne ti prí-
beh, ktorý okamžite zaznamenáš, alebo sa ti predstava
deju rozvíja postupne? Sadneš si za stôl s papierom, 
v jednej ruke pero v druhej slané čipsy, alebo sa skláňaš
nad klávesnicou nerušene niekoľko hodín?

Na písanie potrebujem kľud. Najčastejšie je to v mojej
izbe. Najskôr dlho premýšľam, aby udalosti príbehu do
seba zapadali. Aj Zlatú kroniku som si celú vopred premy-
slel a potom som začal písať. Pri písaní tejto knihy sa mi
stala jedna nepríjemná vec. Keď som mal napísaných asi
dvesto strán, pokazil sa mi notebook. Musel som teda začať
písať znova od začiatku. Trvalo mi to asi dva mesiace. Vďaka
tomuto druhému písaniu som dej ešte viac rozvinul.

V tvojom mladom živote máš pred sebou nepochybne
množstvo dobrodružstiev. Kde sa vidíš o dvadsať rokov?

Dúfam, že ako autor na popredných miestach v rebríčku
bestsellerov. Písanie je to, čím by som sa chcel v budúcnosti
zaoberať, živiť sa ním. (zch)
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Viete, že..
✤ v Budmericiach je k trvalému pobytu

prihlásených 2 350 občanov,
✤ evidujeme 40 podnikateľských subjektov 

a odbornú činnosť vykonávajú aj desiatky
živnostníkov, 

✤ výmera katastrálneho územia je 3 008 ha, 
z toho je 1 742 ha ornej pôdy 37 ha viníc, 
74 ha lesov, 116 ha vodných plôch 
a 194 ha zastavanej plochy

✤ k významným chráneným prírodným územiam
patrí Prírodná rezervácia Lindava, 
Prírodná rezervácia Alúvium Gidry 
a zámocký park pri kaštieli, 

✤ obecné zastupiteľstvo v Budmericiach má deväť
poslancov a 5 komisií, ktoré sú poradnými, 
iniciatívnymi a kontrolnými orgánmi, 

✤ v obci je aktívny Dobrovoľný hasičský zbor 
s pätnástimi členmi a príslušnou technikou.
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Osobnosti

PATRÍ IM NA·A VëAKA
Z príležitosti Dňa osvetových pracovníkov v tomto roku do-

stali ocenenie Kultúrno – osvetový pracovník roka s cenou 
Juraja Fándlyho aj dve známe osobnosti z našej obce. V sláv-
nostne vyzdobenej sále Domu kultúry v petržalskom Zrkad-
lovom Háji si toto ocenenie prevzali za dlhoročnú kultúrno –
osvetovú činnosť Alena Kadlečíková a Pavel Dvořák.

Skromná, nená-
padná, mnohými
aktivitami priam
presiaknutá je naša
Alenka Kadlečí-
ková. Na malom
novinovom prie-
store ťažko je vy-
menovať jej
nespočetné tvorivé
nápady zrealizo-
vané do materiál-
nej podoby nielen
v našej budmeric-
kej izbičke, ktorej

stála pri jej zrode ako vlastná mama, ale aj na širokej roli
dedičnej mimo rodných Budmeríc. Bola učiteľkou, meto-
dičkou, členkou folklórneho súboru Dimitrovec a ochotníc-
keho divadla pri CHZJD v Bratislave. 

Svoje výtvarné schopnosti uplatňuje pri ilustrovaní via-
cerých učebníc pre základné, stredné, špeciálne a vysoké
školy, rôzne publikácie. Je autorkou publikácií Výtvarná vý-
chova v príprave pre vstup do ZŠ, Cesta svetom ilustrácie,
Využitie pobytu v škole v prírode vo výtvarných činnos-
tiach. Jej kresby spestrujú aj rozprávkovú knihu Jána Kara-
fiáta s názvom Chrobáčiky pre malé i veľké deti. Okrem
kresby sa venuje najmä maľbe, grafike, textilnej tapisérii,
maľbe na hodváb, tvorbe šperkov s použitím drotárskych
techník, keramike, drevorezbe. Jej kartografická tvorba
obohacuje obsah učebníc, atlasov i Encyklopédiu Beliane.

Táto výtvarníčka, ilustrátorka, kurátorka výstav, lektorka
pre výtvarnú výchovu a výtvarnú ľudovú tvorbu pracuje
ako samostatná pracovníčka Katedry humánnej geografie
a demogeografie na UK Prírodovedeckej fakulty v Brati-
slave a jej voľný čas patrí výtvarnému umeniu, etnológii,
múzejníctvu a organizovaniu kultúrno-vzdelávacích podu-
jatí v obci. Ako dlhoročná predsedníčka Miestneho odboru
Matice slovenskej, iniciátorka jeho založenia získala veľa
členiek pre vyhľadávanie historických dokumentov i troj-
rozmerných starožitných predmetov od miestnych obča-

nov a tak vzniklo malé, avšak obsahovo bohaté etnogra-
fické múzeum „Budmerická izbička“. V nej udržujú miestne
ľudové tradície rôznymi vzdelávacími podujatiami a téma-
tickými výstavami. Je spoluautorkou úspešnej knižky „Re-
cepty z Budmeríc v spisovnej slovenčine a v nárečí“, ktorá
vyšla už v troch vydaniach. Pri MO MS založila aj Školu ľu-
dového umenia. 

Mnohé aktivity Alenky Kadlečíkovej poznajú v širokom
okolí vďaka tomu, že už dávno sú prepojené s činnosťou
Malokarpatského osvetového strediska v Modre. Už len
málo regionálnych akcií sa koná bez spolupráce s Budme-
rickou izbičkou a predsedníčkou MO Matice slovenskej.
A sú to aj väčšie, medzinárodné podujatia prepojené s čin-
nosťou Malokarpatského regiónu. Široké spektrum náme-
tov, výtvarných techník determinujúcich jej tvorivosť
a invenciu prezentovala na viacerých samostatných i ko-
lektívnych výstavách na Slovensku i v zahraničí napríklad
na výstavách cestovného ruchu v Bratislave, Žiline, Prahe,
Viedni, Budapešti a Krakove. 

S jej menom je spojené nadviazanie spolupráce s mes-
tom a obyvateľmi rumunského Nadlaku, najmä s ich po-
četnou slovenskou komunitou spred dvadsiatich rokov
a tieto kontakty v rozšírenej forme pokračujú doteraz.

Preto ocenenie Kultúrno-osvetový pracovník roka spolu
s cenou Juraja Fándlyho a  bronzovou medailou Matice slo-
venskej je v správnych rukách a patrí jej aj vďaka a úcta od
všetkých obyvateľov Budmeríc za dlhoročnú obetavú čin-
nosť v kultúrnom živote obce.

Na nedávnej vernisáži výstavy Cesty a návraty v pezin-
skom kultúrnom centre predstavila svoju tvorbu: kresbu,
maľbu, grafiku, kolorovanú grafiku, kombinovanú tech-
niku, maľbu na hodváb, šitú čipku, šperky z dreva, z emailu,
drôtu, perlete a korálikov. Netradičná technika maľby akry-
lom spojená s využitím pestrofarebných reklamných pa-
pierov stočených do valčekov a usporiadaných farebne, či
pretkaných papierom vyznieva nielen zaujímavo, ale aj 
esteticky. Takto vznikli obrazy Stredomorie, Afrika, Španiel-
sko, kde farba podkladu symbolizuje územie a obyva -
teľstvo a jeho činnosť predstavujú uvedené stočené
reklamy. Návštevníkov výstavy nielen z Budmeríc ale aj 
z Pezinku a okolia zaujali mnohé diela o ktorých sa
pochvalne vyjadrili starosta obce Budmerice Jozef Savku-
liak a primátor mesta Pezinok Oliver Solga. Táto výstava je
otvorená do 11. januára 2013. (mb)
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Osobnosti

Pavel Dvořák, PhDr., historik, prozaik, publicista, autor
literatúry faktu, scenárista

Patrí k osobnostiam, ktoré významnou mierou sa zaslú-
žili o zviditeľnenie našej obce nielen v regióne Bratislav-
ského kraja ale aj na celom Slovensku i v zahraničí. Žije 
v Budmericiach 40 rokov počas ktorých tu napísal všetky
svoje knihy najmä z oblasti literatúry faktu. K najvýznam-
nejším dielam patria štvorzväzkové Odkryté dejiny, Stopy
dávnej minulosti a najnovších päť kníh o Bratislave.

Pred dvadsiatimi rokmi založil a doteraz vedie vydavateľ-
stvo RAK v Budmericiach so zameraním na prezentovanie
prameňov k dejinám Slovenska a Slovákov. Vďaka jeho pu-
blicistickej, vydavateľskej a široko rozvetvenej osvetovej
činnosti prostredníctvom mnohodielnych televíznych 
a rozhlasových umelecko – náučných relácií získal u obča-
nov Budmeríc zaslúžený obdiv a úctu.

Práve jeho zásluhou v spolupráci s ďalším významným
budmerickým rodákom – historikom Jánom Tibenským
vyšli vo vydavateľstve RAK dva objemné zväzky starodáv-
nej budmerickej histórie s názvom Poctivá obec budme-
rická. Viaceré zväzky svojich kníh venoval miestnej
obecnej knižnici a prostredníctvom nadviazaných priateľ-
ských vzťahov so zahraničnými Slovákmi v Rumunsku aj
profesorovi Strednej školy J. G.Tajovského v Nadlaku J. Ku-
kučkovi, ktorý sa zaoberá dejinami Slovákov v Rumunsku.

Obľúbené sú jeho stretnutia s čitateľmi na čitateľských
besedách, výstavách kníh či už v Budmericiach, Pezinku,
Šenkviciach, Ivanke pri Dunaji, Senci, Bratislave, Malackách,
Dunajskej Strede a viacerých ďalších miestach, na ktorých

prezentuje dávno zabudnuté
obdobia najstarších dejín Slo-
venska veľmi príťažlivo a zrozu-
miteľne. 

Pavel Dvořák sa radí k po-
predným autorom formujúcim
žáner literatúry faktu na Slo-
vensku. Za svoje knihy, ná-
učno-vzdelávaciu osvetovú
činnosť získal viacero sloven-
ských i medzinárodných ocenení. Cenu SAV za popularizá-
ciu vedy, Cenu za najkrajšiu knihu roka 2001 udelenú
nemeckou komisiou UNESCO na knižnom veľtrhu v Lipsku,
okrem ďalších aj Pribinov kríž II. triedy za významné zá-
sluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky. 

Nášho spoluobčana Pavla Dvořáka poznáme ako skrom-
ného človeka, mimoriadne vzdelaného, pútavého rozprá-
vača. Svojim vydavateľstvom RAK veľmi zviditeľnil
Budmerice. A nielen ním. Svojou nesmiernou pracovitos-
ťou stal sa najznámejším popularizátorom slove nskej his-
tórie v mediálnej oblasti. V rámci cyklu Hľadanie stratených
svetov nakrútil štyri filmy a po nich rad ďalších, časť z nich
sa nachádza aj na elektronických nosičoch. Veľmi príťažlivé,
pre poslucháčov zrozumiteľné sú aj jeho rozhlasové relácie
prešpikované zaujímavými, doteraz nepoznanými prí-
behmi z dávnych storočí. Aj v poslednom tohoročnom ad-
ventnom týždni pripravil pre poslucháčov Slovenského
rozhlasu stanice Regina na každý deň vianočné otázky za-
merané k poznaniu minulosti Bratislavy. Vylosovaný súťa-
žiaci získal sériu jeho kníh o Bratislave.

(mb)
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Diela P. Dvořáka

1967 – Máte radi Matušku? (spolu s Petrom Brázdom, 
Evou Horáčkovou a Aloisom Čulíkom)

1969 – Ľudia roku 1968 (Malý Výber) (zošrotované 
v r. 1970)

1969 – Poď sa so mnou hrať (leporelo – aj v češtine, 
maďarčine a lužickej srbčine)

1970 – Svet nahoty (Malá Výber) (zošrotované v r. 1970)
1974 – Odkryté dejiny I. (Dávnoveké Slovensko)
1975 – Odkryté dejiny II. (Staré Slovensko)
1978 – Odkryté dejiny III. (Predveká Bratislava)
1980 – Odkryté dejiny IV. (Prví ľudia v Československu)
1983 – Hriešnikov návrat
1983 – Lovci mamutov a tí druhí
1984 – Odkryté dějiny (První lidé na území Československa)
1985 – Zázrak obilného zrnka
1992 – Môj prvý atlas
1992 – Bratislava-Podhradie (Svedectvo pohľadníc) 

(s L. Ševcom)

1992 – Rošáda (filmová poviedka)
1993 a 1995 – Zlatá kniha Bratislavy
1993 – Podivný barón (Kniha o nevšednom osude baróna 

Emila Friedricha Johannesa Hoenninga O’Carroll)
1994 – Kto zabil Viliama Žingora? (Cisár, deväť prezidentov

a jeden ľudský osud)
1999 – Krvavá grófka (s Karolom Kállayom)
1999 – Farby kaki (Prečo som sa nestal spisovateľom)
1993 – Zlatá kniha Bratislavy
2002 – Stopy dávnej minulosti 1 (Slovensko v praveku)
2003 – Stopy dávnej minulosti 2 (Slovensko v staroveku)
2004 – Stopy dávnej minulosti 3 (Zrod národa)
2005 – Stopy dávnej minulosti 4 (Slovensko v Uhorskom 

kráľovstve)
2006 – Prvá kniha o Bratislave
2006 – Pictoria (Najstaršie dejiny Slovenska v reči obrazov)
2007 – Druhá kniha o Bratislave
2009 – Stopy dávnej minulosti 5 (Slovensko v stredoveku)
2010 – Tretia kniha o Bratislave
2011 – Štvrtá kniha o Bratislave
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V minulom čísle Budmerických zvestí sme písali o úspeš-
nej karatistke Katke Setnickej. Teší nás, že od založenia
klubu Karate Tím NALÍ v septembri roku 2011 aj vďaka nej
sa rozrástli rady našich karatistov. Dvanásť detí úspešne
zvládlo kvalifikačné skúšky na 8. kyu (biely pás so žltými
koncami) a sedem dospelých si taktiež zlepšilo športovú
klasifikáciu na žltý pás.

Za krátku dobu deti reprezentovali obec na Majstrovstve
BÚK vo Viničnom a Grétka Homzová si vybojovala 1. miesto
v kumite (športovom zápase). Na Majstrovstvách ŠITO RYU
v Nových Zámkoch bola Katka Setnická druhá v kumite
a v ďalších súťažných disciplínach tretie miesta obsadili

Denis Gajdy, Grétka Homzová a Jurko Polák. Pre Grétku
Homzovú boli úspešné aj Majstrovstvá GOJÚ RYÚ BÚK
v Nových Zámkoch, kde získala 1. miesto.

V  auguste mali prvé karate stretnutie v peknom pro-
stredí Liptova a v októbri získali ďalších nádejných karatis-
tov. V novembri na zimnom štadióne Ondreja Nepelu sa
konal medzinárodný turnaj v karate pre deti a mládež s ná-
zvom RAPID CUP. Zúčastnilo sa ho 355 pretekárov zo 6 kra-
jín, medzi nimi aj päť karatistov z Budmeríc. V kategórii
kumite – športovom zápase traja sa umiestnili na prvých
troch priečkach.

V Bratislavskom pohári mládeže v 2. kole súťaže karate
spomedzi 15 družstiev náš klub obsadil piatu priečku. V po-
radí jednotlivcov naši súťažiaci získali medailové umiest-
nenia v kata i v kumite. Viac informácií o karate klube Nalí
na stránke nali.budmerice.net (G. Setnická)
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V KARATE IM IDE KARTA
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DOBR¯ FUTBAL VÎDY POTE·Í
(hráãov i fanú‰ikov)

Futbal v Budmericiach stále priťahuje mladých i starých
– futbalistov organizovaných vo Futbalovom klube Druž-
stevník Budmerice i oddaných divákov, ktorí vedia oceniť
krásu i techniku toho – ktorého futbalového zápasu, ale aj
si zapískať, keď sa nedarí.

Práve preto na tento šport sa v nedeľu chystá najviac ľudí.
Od tých najmladších až po najstarších. Je žiadúce, aby sme
sa tomuto rozšírenému a hádam aj najobľúbenejšiemu
športu venovali trošku viac.

Družstvo žiakov trénuje Roman Machala, vedúcim je
Marcel Friedel, na tréningoch pomáha asistentka trénera
Lenka Sobolová. Aktuálne sa našim žiakom moc nedarí, 
v tabuľke sú predposlední so ziskom dvoch bodov, pretože
prišlo k obmene kádra a zostali len tí najmladší. O dva, tri
roky budú bojovať o popredné priečky. Najlepším strelcom
našich chlapcov s tromi gólmi je Samuel Schmidt. Po jed-

nom góle sa k nemu pridali Lukáš Friedel, Dominik Podma-
jerský a Erik Sipos. Avšak ešte nie je koniec sezóny, chlapci
trénujú, snažia sa. A práve táto snaha sa prejaví ziskom ďal-
ších bodov.

Dorast trénuje Peter Matejík a podobne ako našim žia-
kom aj dorastencom v jesennom kole súťaže sa veľmi ne-

darilo. V tabuľke sú na desiatom mieste so ziskom šiestich
bodov. Najlepším strelcom je Lukáš Rajkovič, ktorý vstrelil
už 6 gólov. K nemu sa jedným gólom pridali Dušan Olša,

Andrej Martini a nový hráč Dávid Štefanka. Práve kolektív
dorastu je spomedzi všetkých kategórii najťažšie udržať
v kompletnej zostave, lebo sa skladá zo štyroch ročníkov
a chlapci dnes majú veľa iných záujmov.

Muži – seniori majú hrajúceho trénera Félixa Lovása. Už
druhý rok hrajú v IV. najvyššej súťaži, najdôležitejšej kate-
górie, na ktorú chodí najviac ľudí. V nej sú najväčšie vášne,
ale aj najviac odhodlania a snaživosti. Nie vždy zostávajú
dobré spomienky na ihriská súperov najmä v dedinkách
Záhoria - pri ťažkých zápasoch s horkokrvnými hráčmi i fa-
núšikmi neraz dochádza k zraneniam. Na futbalové zápasy
chodí dvesto, občas aj päťsto divákov. Aj vstupným v hod-
note 1 € pomáhame udržaniu a rozvoju budmerického fut-

balu, aby bolo na nové dresy a lopty. Prechádzaním cez
potok a okolo bytoviek nectí žiadneho akože fanúšika, lebo
takto veru klubu nepomôžu. Aktuálne sú naši muži v strede
tabuľky so ziskom jedenástich bodov. Najlepším strelcom
je Oscitý, ktorý vsietil už 7 gólov. Netreba však zaspať, ďalej
pracovať a určite sa to zobrazí na výsledkoch. Všetkým fut-
balistom želáme veľa šťastia v hre i mimo nej. 

Aspoň stručne si pripomeňme tých, ktorí budmerickému
futbalu dávajú životodarnú energiu. Prezident klubu 
FC Družstevník Budmerice Miroslav Baxa venuje nespo-
četné hodiny svojho voľného času organizačným otázkam,
je na každom zápase s celým srdcom a inšpiruje žiakov, do-
rastencov a mužov k podávaniu najlepších športových vý-
konov. Bez neho by náš futbal nemal takú hodnotu, akú
má. Pravou rukou predsedu je tajomník klubu Stanislav
Baxa, neúnavný funkcionár v administratívnych a ekono-
mických otázkach. Obidvom môžeme poďakovať za to, že
sa starajú o fungovanie klubu i za to, že Budmerický futbal
vôbec existuje. Viac informácii na:

www.sportbudmerice.estranky.cz

(Peter Matejík)
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OD·TARTOVALI SME PÁLFFYHO BEH
V krásnom prírodnom prostredí areálu budmerického 

kaštieľa vznikla ďalšia miestna športová tradícia - Pálffyho
beh. Na slávnostnom zahájení 1. ročníka sa zhromaždilo 
42 bežcov, ktorých odštartoval na trať v dĺžke 9,3 km po-
slanec Bratislavského samosprávneho kraja Miroslav Baxa. 

Celkové prvenstvo získal Milan Fedák (30 rokov), ktorý
dobehol s časom 31:34 minút. Prvé miesto obsadil aj v ka-
tegórii Muži do 39 rokov.

V kategórii Muži nad 39 rokov zvíťazil Jozef Schiffer
(52rokov), ktorý zvládol trať za 39:14 minút.

Kategóriu Ženy vyhrala Veronika Otrubová (23 rokov),
ktorá odbehla trať za čas 41:18 minút.

Najmladší bežec Šimon Kostický (17 rokov) dobehol ako
33., najstarší bežec Jozef Sloboda (66 rokov) obsadil 
36. miesto. 

Na víťazov čakali ceny a  darčekové poukážky s krásnymi
medailami pre tých najlepších. 

Pripravil ich hlavný organizátor tohto podujatia PeSla –
Autodoprava a špedícia, ktorá sa postarala aj o príjemnú
atmosféru pre divákov a hladký priebeh súťaže.

(Paľo Matušek)
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USPELI V BRANNOM VIACBOJI
Za ideálneho počasia v poslednú septembrovú sobotu

prebiehali Majstrovstvá Slovenskej republiky v brannom
viacboji členov základných organizácií Zväzu branných 
a technických činností SR v Budmericiach. V športovom
areáli sa zišlo 13 zmiešaných družstiev žiakov základných
škôl reprezentujúcich západné, stredné a východné 
Slovensko.

Usporiadaním tohto vrcholného podujatia budmeričania
neboli vybraní náhodne. V škole i v obci majú branné
športy dlhoročné tradície a úspechy už z obdobia bývalého
Zväzarmu. V ich stopách pokračuje i mladá generácia
vzácne prepojená so staršími, skúsenejšími športovcami 
v súčasnej organizácii ZBTČ pri Základnej škole s Maters-
kou školou v Budmericiach s päťdesiatimi členmi.

Je veľmi dobré, že v každom súťažnom družstve bran-
ného viacboja sú zastúpené tri vekové kategórie – žiak, do-
rastenec a dospelý. Takto spoločne majú motiváciu
dosiahnuť čo najlepšie výsledky. Na pretekárskej trate 
v športovom areáli v dĺžke 1 736 m bolo viac kontrolných
stanovíšť, kde súťažiaci museli preukázať svoje zručnosti 
i vedomosti. Strieľali na sklopné terče, hádzali granátom,
azimut, absolvovali testy zo zdravovedy a dopravnej vý-
chovy a nezanedbateľné body získali aj za rýchlosť v behu.

Celkovými výsledkami najviac presvedčilo a 1. miesto zí-
skalo družstvo základnej organizácie ZBTČ pri ZŠ s MŠ Bud-
merice v zložení Barbora Bednáriková, Katarína Uhlíková,
Daniel Kuchta. V poradí druhí boli súťažiaci z Lenártova 
v okrese Bardejov, tretie miesto obsadilo družstvo z Ban-
skej Bystrici. Z jednotlivcov výborný výsledok v streľbe na
pevný terč dosiahla Simona Valentovičová z B družstva
Budmeríc, keď strelila 48 zásahov z 50 možných.

K príjemnému ovzdušiu pretekov i pobytu súťažiacich
prispela okrem organizátorov Mgr. Emila Drgoňa a Mgr.
Ľudovíta Arvaya aj Obec Budmerice so starostom Joze-
fom Savkuliakom. Na večernom posedení im zaspievali
Janka Neščáková s Katkou Setnickou, tančeky predviedli
žiaci Základnej školy a časť rodiny Setnických – otec 
s dvoma dcérami zase ukážky karate. Na fujare zahral
Roman Kuchta, zaspievali členovia folklórnej skupiny
Cífer a ochutnávkou dobrých vín potešil modranský so-
meliér Michal Malík. Takže na vrcholné podujatie v bran-
ných športoch v Budmericiach budú jeho účastníci
spomínať len v dobrom. 

(mb)

(Streľba zo vzduchovky na terč patrí k súťažným disciplínam branných špor-
tov – v streleckej pozícii Anka Slováková a Martin Krasňanský)
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Spoloãenská kronika

Narodili sa v roku 2012

Január:
Rosalinda Rafaelová, Budmerice 73
Katarína Študencová, Budmerice 1009

Február:
Sára Kuricová, Budmerice 403

Marec:
Dominika Kelemenová, Budmerice 747
Sebastián Kelemen, Budmerice 747
Olivier Castagné, Budmerice 337
Rebeka Michalíková, Budmerice 292
Miriam Charbulová, Budmerice 523

Máj:
Marián Švingál, Budmerice 838
Lukáš Lenner, Budmerice 748

Jún:
Karolína Oscitá, Budmerice 714

Júl:
Peter Šumský, Budmerice 747
Matúš Mruškovič, Budmerice 360
Marek Ondruška, Budmerice 458

August:
Samuel Rejt, Budmerice 1122

Október:
Nicolas Gašparovič, Budmerice 253
Nikola Rybecká, Budmerice 515

November:
Hana Brlejová, Budmerice
Matias Bureš, Budmerice 1253
Hana Pajgerová, Budmerice 41

Zomrelí v roku 2012

Január:
Daniela Molnárová, 55 – ročná, Budmerice 1190
Ján Šalát, 80 – ročný, Budmerice 79
Jozef Rašlík, 63 – ročný, Budmerice 672

Február:
Mária Popovičová, 77 – ročná, Budmerice 497
Anna Belicová, 92 – ročná, Budmerice 289

Apríl:
Mária Krajčovičová, 93 – ročná, Budmerice 433

Máj:
Jozef Haršány, 77 – ročný, Budmerice 546

Jún:
Ľudovít Urban, 93 – ročný, Budmerice 47
Helena Haršániová, 85 – ročná, Budmerice 367
Amalia Gašparovičová, 91 – ročná, Budmerice 675

Júl:
Peter Horáček, 65 – ročná, Budmerice 74
Katarína Skypalová, 77 – ročná, Budmerice 694

August:
Eduard Kugler, 62 – ročný, Budmerice 456

September:
Jozef Kubov, 71 – ročný, Budmerice 285

November:
Václav Uhlíř, 83 – ročný, Budmerice 169

Uzavreli manželstvo v roku 2012

Apríl:
Vladimír Struhalik a Zuzana Fialová
Ján Fiľo a Mgr. Jana Ochabová

Máj:
Ing. Juraj Vydra a Petra Velichová
Matej Langoš a Zdenka Kuricová

Jún:
Michal Sklár a Monika Valíčková
Lukáš Bako a Ľubica Stojkovičová
Armin Hubert Josef Köllner a Monika Pešková

Júl:
František Ščibrány a Petra Morávková
Martin Císar a Mgr. Mária Hrdličková
Ondrej Čech a Linda Alscherová

August:
Ján Thier a Lucia Matúšková
Branislav Krchnák a Mgr. Kristína Baxová
Mgr. art. Branislav Belanský a Mgr. Monika Bordáčová
Juraj Pudiš a Veronika Somorovská

September:
Lukáš Buttko a Anka Brňáková
Adrian Stránsky a Andrea Sejáková
Tomáš Gašparovič a Diana Zarobilová
Kristián Podobek a Alena Pretóryová
Ing. Juraj Jakubčík a Mgr. Andrea Špačková

November:
Sean Francis Alloca a Ing. Barbora Sasková
Ladislav Baxa a Marta Víghová

Naši jubilanti:

Jozef Červenec 90 rokov
Agáta Červencová 90 rokov
Jozefa Šebová 90 rokov
Mária Rášová 91 rokov
Johanna Šebová 92 rokov
Mária Ondrejíčková 92 rokov
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Krásne trojnásobné jubileum oslávili manželia Jozef Červenec a manželka Agáta Červencová:
obidvaja sa dožili 90 rokov a súčasne i 66 rokov spoločného života v manželstve.

Milé sú stretnutia členiek sociálnej komisie a starostu obce s našimi jubilantami. Tak tomu bolo
aj pri oslave 91 rokov pani Márie Rášovej, ktorej blahoželá predsedníčka sociálnej komisie Mgr.
Zdenka Charbulová.

ITF Slovakiatour

Na 19. medzinárodnom veľtrhu ITF Slovakiatour
v dňoch 24. – 27. januára 2013 bude mať

samostatnú expozíciu aj Malokarpatský región,
v ktorom už tradične býva prezentácia Budmeríc.

Pozývame Vás na jeho návštevu, uvidíte, čo všetko
predstavia šikovní budmeričania.
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Milí naši čitatelia,
Dostávate do rúk dvojčíslie Budmerických zvestí. Ospravedlňujeme sa za gramatické a technické chyby v 1. čísle, ktoré vznikli

nevykonanou korekciou textu u vydavateľa. Taktiež prispievateľom, ktorých články pre nedostatok miesta budú v jarnom čísle.
V tomto i v ďalších vydaniach našich novín sa chceme nedostatkom vyhnúť a informovať Vás o všetkom, čo by ste mali vedieť
o živote v obci a doposiaľ možno neviete.

Nastáva čas vianočný i novoročný, prežite tie nádherné chvíle v láske, šťastí a v harmónii. Na prelome rokov Vám želáme,
aby ste dni všedné i sviatočné v roku 2013 prežívali v pohode. Nech sa Vám vždy dobre darí, nech máte usmiate tváre. Prajeme
Vám pevné zdravie, veľa radosti a príjemných chvíľ pri čítaní Budmerických zvestí! Redakcia 

POZVÁNKA  NA  EFEKTÍVNE  CVIČENIE
každý pondelok, stredu a piatok od 19.00 - 20.00 hod. v kultúrnom dome v Budmericiach

cvičíme Jumping
cvičenie pre ženy aj mužov, pre deti, pre všetky vekové kategórie

Je to originálne cvičenie v oblasti fitness priemyslu. Ide o rokmi preverený aeróbny program na patentovaných trampolínkach, určený pre všetky generácie tak,
aby zábavnou formou vytváral fyzickú a duševnú rovnováhu v rytme motivujúcej hudby. Jumping vznikol v roku 2000 v Českej republike. Základnou myšlienkou
komplexného programu je vytvoriť účinný a zábavný model efektívneho cvičenia pre širokú verejnosť. Toto cvičenie je  kombináciou rýchlych a pomalých poskokov,
dynamických šprintov, balančných, silových prvkov a strečingu. Jednotlivé cviky sú dôsledne pripravené, majú vlastný význam. Kombinácie cvikov sa na pružnom
výplete trampolínky stávajú nielen zábavou, ale aj posilnením. Ako hovorí cvičiteľka Františka Labudová je ideálnym športom na formovanie postavy. (dd)

BUDMERICKÉ ZVESTI – vydáva Obec Budmerice. Šéfredaktor: Ján Sklenár. Redakčná rada: Milan Bušo (mb), Ján Filo (jf ), Mgr. Zdenka Char-
bulová (zch). Spolupracovali: Dagmar Dugovičová (dd), Klaudia Ochabová (ko). Adresa redakcie: Obecný úrad, 900 86 Budmerice 534, 
e-mail: www.budmerickezvesti@gmail.com. Zalomenie: LAYOUT s.r.o. Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava. Uzávierka čísla: 13.12.2012. Expedícia 
do domácností zdarma, predaj v novinovom stánku na Námestí R. Fábryho v cene 1 € za výtlačok. Povolené MK SR evid.číslo EV 4590/12.

DETSKÉ CENTRUM V BUDMERICIACH
Vás pozýva do svojich priestorov v kultúrnom dome.
V cene je káva, čaj podľa výberu zadarmo.

Viac info:
http://goo.gl/pGmZA

Pezinské kultúrne centrum Vás pozýva na vernisáž výstavy

CESTY A NÁVRATY Prierez tvorbou 
(maľba, kresba, textil, šperky)

ALENY KADLEČÍKOVEJ

10.decembra 2012 o 17.00, Minigaléria DK Pezinok
Trvanie výstavy: 10.12.2012 – 11.1.2013

Výstava je predajná.

900 86 Budmerice 1000

Stolársky podnik s koreňmi vo Francúzsku. 
Výroba a predaj biliardových stolov s príslušenstvom.
Ide o  klasické biliardy, ale aj prestaviteľné 
na jedálenské, či konferenčné stoly, 
z vysoko kvalitných surovín.

Kontakt: tel.: 033/ 64 48 185  fax.:033/ 64 48 151

www.multibillard.sk

0,50 EUR
Permanentka na mesiac 1,00 EUR

1,50 EUR

Streda

Utorok

 Pondelok

Piatok

Budmericke zvesti 2012-02_Layout 1  12/19/12  1:24 PM  Page 24
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