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Život je výzva
Vážení spoluobčania,
konečne po dlhých
zimných mesiacoch vykukli prvé slnečné lúče
a do našich príbytkov
sa pomaly vkráda jar.
Príroda sa prebúdza
zo zimného spánku, na
poliach sa začínajú objavovať stroje. Poľnohospodári začali
s jarnými prácami. Aj v záhradkách začíname s jarnými prácami.

 Predsedníčka ZZP v Bučanoch Mária Zaťková pri preberaní ocenenia za celoživotnú
obetavú prácu z rúk predsedu TTSK Tibora Mikuša.
Trnavský samosprávny kraj každoročne
oceňuje aj osobnosti za prácu v sociálnej
oblasti. Dňa 15. októbra si prevzalo Pamätnú medailu predsedu TTSK dovedna
13 osobností a päť kolektívov, ktoré svojou
dlhoročnou prácou pomáhajú odkázaným.
Ďalšie dve osobnosti a jeden kolektív ocenili Pamätným listom predsedu TTSK.
„Pomoc pre tých, ktorí ju najviac potrebujú,
v minulosti zastrešovala trojgeneračná rodina.
Dnes ju riešia profesionáli a dobrovoľníci.
Ľudí, ktorí majú jasno vo svojom pôsobení

a v zmysle života, zdobí vysoká kultúra srdca. Zaslúžia si nielen poďakovanie v týchto
priestoroch, ale aj úctu tých, ktorí vašej práci
veria,“ povedal Tibor Mikuš.
Pamätnú plaketu a čestné uznanie odovzdal predsedníčke ZZP v Bučanoch Márii
Zaťkovej trnavský župan Ing. Tibor Mikuš. Je
to pre našu organizáciu veľká pocta a Márii
Zaťkovej za 35 rokov namáhavej a svedomitej práce v prospech zdravotne postihnutých
právom patrí.
Gratulujeme, pani predsedníčka!
– ZZP –

Požehnané veľkonočné sviatky
a veselú šibačku prežitú v zdraví a šťastí
všetkým čitateľom Bučianskych listov
želá starosta, poslanci OZ
a pracovníci OcÚ

Ošetrujeme a striháme ovocné stromy,
v okrasných záhradkách vysádzame rôzne
kríčky, kvetinky a podobne. Každý si chce
po dlhej zime upraviť a skrášliť svoj príbytok,
záhradku a svoje okolie. Veď život človeka je
rozmanitý. Striedajú sa dni veselé i smutné,
okamihy radostné i vážne, chvíle s úsmevom na perách i so slzou v kútiku oka. Taký
je život človeka. Farebný, inokedy, zdá sa,
fádny. Ale predsa len, život je krásny.
Dennodenne sa o tom presviedčame pri
stretnutiach s ľuďmi blízkymi, ale i tými, ktorých náhodne stretávame na ulici a len tak si
prosto povieme „dobrý deň“. Život je krásny.
Život je výzva, kde niečo staré končí,
niečo nové sa začína. A my prijímame nové
začiatky a zároveň s dávkou nostalgie spomíname aj na časy minulé.
Život, to je túžba po objavení a láska do
budúcnosti. Ten, kto chce žiť, musí milovať
a kto miluje, ten musí žiť, pre seba, pre
iných a pre zem, v ktorej sa narodil.
Vážení spoluobčania. Obdobie fašiangov
sme zavŕšili smútočným sprievodom a pochovaním basy v kultúrnom dome. Teraz
pomaly končí obdobie pôstu a prichádza
veľkonočné obdobie. Na veľkonočné sviatky sa tešia všetci. Dedovia a otcovia chystajú korbáče pre seba a pre svoje ratolesti.
Všetci sa tešia na šibačku a hlavne deti
sa tešia na sladkosti, ktoré si vyšibú.
Pri tejto príležitosti Vám všetkým želám veselé prežitie Veľkej noci, veľa zdravia, šťastia,
lásky a Božieho požehnania. Zvlášť dievčatám želám veľa vody, voňavky a šibačov.
Vážení spoluobčania, dovoľte mi poďakovať tým, ktorí mi v minuloročných komunálnych voľbách odovzdali svoj hlas a prejavili
podporu a dôveru. Ďakujem všetkým občanom, organizáciám a združeniam za pomoc,
podporu a za prácu, ktorú vykonávajú s láskou pre dobro, rozvoj a rozkvet našej obce.
Zároveň Vás srdečne pozývam na
stretnutia a akcie, ktoré pre Vás pripravujeme v tomto roku.
A na záver dodávam: „Nech láska a úcta
človeka k človeku nikdy v nás nevyhasne.“
ŠEBESTIAN LANČARIČ
starosta obce
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Výsledky volieb

Manželstvo bez detí je ako deň bez slnka.
Walther von der Vegelweide

Narodili sa
Ivan Ružička
Izabela Radošovská
Saskia Ryšavá
Karolína Koryťáková
Rastislav Komínek
Rebeka Huttová
Juraj Banár
Matias Držík
Karolína Ovsenáková
Stela Niska
Matteo Payon
Sandra Hrčková
Nina Cepková
Samuel Cvíčela
Diana Kánová
Alex Matteo Kosnáč
Michal Pavlovič
Aneta Krippelová
Dorota Fialová
Ema Mužilová
Filip Orviský
Jakub Boris
Zuzana Košíková
 
Čo dáva zmysel životu,
dáva zmysel i smrti.
Antoine de Saint-Exupéry

Zomreli
Eleonóra Konečná, 87-ročná
Anastázia Paulíková, 88-ročná
Augustín Vidlička, 86-ročný
Jarmila Hanáčková, 54-ročná
Vilma Oravcová, 75-ročná
Jaroslav Prokop, 74-ročný
Mária Miháliková, 98-ročná
Miloš Vidlička, 36-ročný
Angela Bošnáková, 83-ročná
Elena Backová, 88-ročná
Bernardína Fančovičová, 89-ročná
Anton Mikláš, 56-ročný
Miloš Kozák, 54-ročný
Júlia Šišková, 72-ročná
Karol Tolarovič, 55-ročný
Jozef Toman, 53-ročný
Mária Tolarovičová, 88-ročná
Igor Kollár, 57-ročný
Anna Jablonická, 51-ročná
Jozef Knížat, 67-ročný
Jozef Očkovský, 82-ročný
Magdaléna Fančovičová, 81-ročná
 
Svadba urobí z dvoch ľudí jedného,
ťažké je však určiť, ktorý to bude.
William Shakespeare

Zosobášili sa
Ľuboš Mičan a Lucia Bučková
Juraj Cesnek a Ivana Komárňanská
Peter Zbudila a Lucia Vidličková
Matúš Sitár a Nikola Palkechová
Ondrej Lipovský a Michaela Krivošíková
- OcÚ -

poslancov Obecného zastupiteľstva a starostu obce Bučany
Počet volebných obvodov
1
Počet volebných okrskov
2
Počet okrskových volebných komisií,
ktoré zaslali výsledok hlasovania
2
Počet osôb zapísaných
v zoznamoch voličov
1871
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 1126
Počet odovzdaných obálok
1126
Počet platných hlasovacích lístkov
odovzdaných pre voľby do obecného
zastupiteľstva
1087
Počet poslancov, ktorý sa mal voliť
9
Počet zvolených poslancov
9
Počet platných hlasovacích lístkov
odovzdaných pre voľby starostu obce 1116

Voľby obecného zastupiteľstva
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov
obecného zastupiteľstva podľa volebných obvodov a počtu získaných hlasov:
1. Peter Jablonický
678
2. Tomáš Bališ
595
3. Stanislav Vidlička
542
4. Roman Pavelek
468
5. Daniel Hutta
416
6. Martina Krchňáková
397
7. Pavol Tolarovič
379
8. Rastislav Kollár
353
9. Ľuboš Kubovič
352

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pavol Jindra
Anna Bučková
Patrik Ščasnovič
Marián Káčer
Lenka Káčerová
Ivana Ščasnovičová
Pavol Jánošík

329
274
267
230
223
219
124

Voľ by starostu obce
Za starostu obce bol zvolený:
Šebestian Lančarič
Počet platných hlasov odovzdaných pre
jednotlivých kandidátov na funkciu starostu
obce – podľa poradia na hlasovacom lístku:
1. Róbert Horúcka
427
2. Cecília Krippelová
244
3. Šebestian Lančarič
445
- OcÚ -

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení
za poslancov obecného zastupiteľstva podľa
volebných obvodov v poradí podľa počtu získaných hlasov:
1. Anton Hudek
351
2. Marek Jánoška
345

Zvolení sa ujali svojich funkcií
Slávnostná ustanovujúca schôdza
novozvoleného Obecného zastupiteľstva obce Bučany sa konala dňa
15.12.2014 v Dome služieb v Bučanoch.
Na schôdzi starosta obce a 9 poslanci

zložili zákonom predpísaný sľub, čo
potvrdili svojimi podpismi a ujali sa
svojich funkcií na obdobie štyroch rokov 2014 – 2018.
- OcÚ -
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SKOLAUDOVANÁ NYÁRIOVSKÁ KÚRIA ČAKÁ NA SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE

Skvost zachránený v poslednej chvíli
Počas uplynulých štyroch rokov, sme
vás v každom čísle Bučianskych listov
informovali o prácach a neduhoch, s ktorými sme sa počas rekonštrukčných prác
v Nyáriovskej kúrii stretli. Robili sme tri verejné obstarávania, zakaždým dlhé kontroly na Ministerstve pôdohospodárstva SR,
na Úrade pre verejné obstarávanie. Museli
sme odstúpiť od zmluvy s dodávateľom
stavby, ktorý neplnil zmluvu. Následne obstarávanie kontroly a pokyn na podpísanie
zmluvy s novým dodávateľom stavby. Nakoniec to bola firma ZIPP Bratislava, ktorá
stavbu aj zrealizovala.
V súčasnosti sa ešte odstraňujú drobné
kolaudačné nedostatky. A zasa kontrola z ministerstva pôdohospodárstva, zameraná na
čerpanie pridelenej dotácie.
Čaká nás ešte zariadenie a rozloženie nábytku, do ktorého potrebujeme uložiť starožitnosti.
V pivnici chceme zriadiť expozíciu poľnohospodárskeho náradia, ktoré ľudia v minulosti používali na obrábanie pôdy.
Touto cestou sa obraciam so žiadosťou
a prosbou na vás, vážení spoluobčania. Ak

 Moderná fontána je príjemným doplnkom historickej budovy v areáli kúrie.
vlastníte, alebo máte na povale či v šope rôzne zariadenia ako napr. pluhy, kolečká, brány,
drevené táčky, rôzne keramické džbánky,
dobové poháriky, keramické súpravy, hrnčeky,

 Impozantný pohľad – vysvietenú Nyáriovskú kúriu na vyvýšenine je vidno zďaleka.

staré obrazy, staré zachované knihy, kroje
a podobne, budeme veľmi radi, ak sa rozhodnete venovať takéto predmety do expozície
múzea v Nyáriovskej kúrii.
Všetky veci, ktoré poskytnete, označíme, urobíme súpis a umiestnime ich v múzeu.
Už vopred všetkým ochotným darcom vyslovujem veľké poďakovanie a dúfam, že zachované predmety budú pýchou našej obce Bučany.
V Nyáriovskej kúrii bude expozícia Bučany
v minulosti a v súčasnosti, poľovnícka expozícia a historická knižnica.
Slávnostné otvorenie kúrie plánujeme
v nadchádzajúcich mesiacoch. O tejto udalosti budete včas informovaní.
Dúfam a som presvedčený, že pomôžete
ako s nápadmi a podnetmi, tak i so zariadením tejto krásnej národnej kultúrnej pamiatky.
Budeme sa ňou môcť pýšiť a právom byť hrdí
na tento jedinečný skvost, ktorý sa nám podarilo v poslednej chvíli zachrániť.
ŠEBESTIAN LANČARIČ
starosta obce
Foto: archív obce

PRIPRAVUJEME PRE VÁS
Sobota 18. apríla 2015
Deň Zeme
Obec Bučany v rámci jarného upratovania a Dňa Zeme organizuje brigádu pod
názvom Vyčistime si svoju obec. Pozývame občanov, členov všetkých organizácií
a združení v obci, aby sa pridali k tým,
ktorým na obci záleží. Zraz brigádnikov
je o 8.00 hod. pred kultúrnym domom.
Odporúčame priniesť si ochranné rukavice.
Po skončení brigády bude pripravené občerstvenie v kultúrnom dome.

Štvrtok 30. apríla 2015
Stavanie mája
Starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva pozývajú občanov na tradičné

stavanie mája. Začiatok podujatia bude
o 18.00 hod. pred Kultúrnym domom
v Bučanoch. Program pripravuje folklórny
súbor Borinka, žiaci Základnej a Materskej
školy v Bučanoch a DH Bučianka.
Máj už tradične stavajú členovia DHZ
Bučany. Pripravený bude aj dobrý guláš
a občerstvenie.

Nedeľa 10. mája 2015
Oslavy Dňa matiek
Starosta obce a poslanci Obecného zastupiteľstva v Bučanoch srdečne pozývajú
všetky mamičky a babičky na oslavu Dňa
matiek. Začíname v miestnom kultúrnom
dome o 15.00 hodine.
Program pre oslávenkyne pripravujú žiaci
Základnej a Materskej školy Bučany a dychová hudba Bučianka.

Sobota 30. mája 2015
Oslavy Dňa detí
Pozývame všetky deti na štadión OFK
Bučany, kde sa uskutočnia oslavy Dňa
detí. Pripravujeme bohatý program – rôzne súťaže a hry, jazdu na koni, maľovanie
na tvár... Zabezpečené bude občerstvenie
a prekvapenie pre každé dieťa.

Sobota 20. júna 2015
Súťaž DHZ
DHZ v Bučanoch pozýva občanov na
4. ročník súťaže hasičov O pohár starostu obce Bučany, ktorá sa uskutoční na
štadióne OFK. Súťažiť budú DHZ z okolitých
obcí. Príďte povzbudiť našich hasičov a pozrieť
si ich výkony a hasičskú techniku.
- OcÚ -

4

BUČIANSKE LISTY

Vo víre tanca, karnevalu
i sladkého učenia sa
Život v škole plynie svojím vlastným
tempom. Pre niekoho príliš rýchlo, pre
iného nekonečne pomaly. Jedni sa míľovými krokmi dostali od prvých čarbaničiek
k úhľadným písmenkám, ďalší sa s napätím pripravujú na finálne zavŕšenie svojho pôsobenia na pôde bučianskej školy.
V každom prípade však možno skonštatovať, že máme za sebou nemalé množstvo
práce s lepšími, no i menej vydarenými
výsledkami. Prevedieme vás aspoň niektorými z nich.
Jesenné upratovanie pivníc, povál, kancelárií či knižníc nás vždy poteší, nakoľko
deti, samozrejme, v spolupráci s rodičmi,
s obľubou privážajú na školský dvor starý papier, ktorý zberáme spravidla jeden
septembrový týždeň. Ale tento rok sme pre
veľký záujem predĺžili zber ešte o tri dni.
Súťaživosť detí spôsobila, že číselné vyjadrenie nazbieraného papiera sa zastavilo
na hodnote 13 813,5 kg. Najviac prispela
Veronika Poupová (6. roč.) – 1210 kg,
v hodnotení tried sa na 1. mieste umiestnili
žiaci 4. ročníka, ktorí za odmenu zašli do
kina Cinemax a pozreli si animovaný príbeh
Dom kúziel.
Október je mesiac vhodný na organizovanie
školských exkurzií a návštev kultúrnych zariadení. Naplánovali a zrealizovali sme exkurziu
do Viedne s cieľom navštíviť technické múzeum a ZOO – na prehliadke sa zúčastnili žiaci
7., 8. a 9. ročníka. V rovnakom čase sa mladší žiaci (5. a 6. roč.) vybrali do bratislavskej
Incheby a pozreli si svetoznámu výstavu s názvom Tutanchamon – jeho hrobka a poklady.
Ďalší zaujímavý program pripravený pre našich žiakov sa odohrával na domácej pôde –
v Kultúrnom dome v Bučanoch. Herci Divadelného centra v Martine predviedli našim žiakom
anglicko-slovenské predstavenie príbehu o bratoch Grimmovcoch. Vtipnými scénkami vtiahli
deti do rôznych rozprávkových príbehov a mnohí sa tešili, že získali autogram herca Martina
Meľa, známeho zo seriálu Chlapi neplačú.

 Uznajte, nápadité masky. Rodičia, učitelia a žiaci mali čo robiť, kým vybrali tri víťazné. Druhé miesto obsadil bielučký snehuliak.
Za umením cestovali žiaci 8. a 9. ročníka
do trnavskej Galérie Jána Koniarka, aby sa
cestou tvorivých dielní sami pokúsili o malé
umelecké dielo.
Tí istí žiaci o pár dní odštartovali 10-týždňový kurz spoločenských tancov pod vedením Jána Siantu z tanečného klubu Welcome. Týždeň čo týždeň sa počas hodín
telesnej výchovy posúvali krok za krokom
k úspešnému zvládnutiu základných tanečných prvkov valčíka, polky, čardášu či latinsko-amerického foxtrotu a čače. V čase
uzávierky tohto čísla absolvovali Tanečný
venček, kde rodičom i učiteľom prezentovali
svoje nové pohybové schopnosti.
Okrem tancovania sa darilo našim žiakom aj
v matematickej oblasti. Zapojili sme sa do súťaže s názvom Pytagoriáda. Úspešnými riešiteľmi
sa stali: Ema Borisová, Šimon Remenár, Sabína

 Defilé masiek bolo príležitosťou vybrať si tú najkrajšiu...

Šimanská (všetci z 3. ročníka), Matej Málik,
Matej Mišík, Jakub Šupa, Alex Boris (všetci zo
4. ročníka), Martin Kundala, Tomáš Vavro (obaja
z 5. ročníka), Patrick Karhan (6. ročník). Všetci
uvedení postúpili do obvodného kola.
Každoročne sa zúčastňujeme na súťaži
vo vianočnom aranžovaní a tentokrát sa
v nej umiestnila piatačka Soňa Kubovičová
na 3. mieste.
To, že niektoré veci nevyjdú na prvýkrát,
nám ukázalo e-testovanie slovenského jazyka
a matematiky určené pre žiakov 5. ročníka.
Pre nefungujúci server sa ho podarilo zrealizovať až na tretí pokus.
Okrem piatakov boli testovaní tiež žiaci
8. a 9. ročníka. Išlo o preverovanie vedomostí
v programe Komparo, ktorého číselné vyjadrenie je nasledovné:

 Najviac sa porote páčila rybárka – Amálka Borisová z 3. ročníka. Ktovie, ako si zatancovala?
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 Toto sú víťazi školského kola Hollého pamätníka, ktorí sa doň
prebojovali z triednych kôl.
8. ročník (na testovaní sa zúčastnilo 18 žiakov, uvedená je priemerná úspešnosť všetkých žiakov triedy, priemerná úspešnosť žiakov 8. ročníka v rámci Slovenskej republiky,
ktorí sa do testovania zapojili):
Slovenský jazyk
a literatúra
64,1 % (SR 61,3 %)
Matematika
43,0 % (SR 46,7 %)
Fyzika
35,5 % (SR 31,7 %)
Všeobecné študijné predpoklady
56,1 % (SR 59,4 %)
9. ročník (na testovaní sa zúčastnilo 20 žiakov, uvedená je priemerná úspešnosť všetkých žiakov triedy, priemerná úspešnosť žiakov 9. ročníka v rámci Slovenskej republiky,
ktorí sa do testovania zapojili):
Slovenský jazyk a literatúra
52,8 % (v SR 50,5 %)
Matematika
39,5 % (v SR 43,9 %)
Naši deviataci boli vybraní pre spoluprácu
s Národným ústavom certiﬁkovaných meraní
(NÚCEM), aby sa prostredníctvom vyplnenia
skúšobných testov zistila vhodnosť výberu
úloh pre celoslovenské Testovanie 9.

 Publikum, ktoré robilo kulisu súťaži v prednese poézie a prózy Hollého pamätník.

pochádza i mikulášske nadeľovanie balíčkov
či populárny školský ples rodičov) a poďakovať tým, ktorí prispeli cenami na odmeňovanie
karnevalových masiek.
Stalo sa už tradíciou, že v mesiaci február
súťažia deti v prednese poézie a prózy. Hollého
pamätník mal tento rok vysokú úroveň. Žiaci
zaujali výberom ukážok, poctivým nácvikom
a pútavým prednesom. V 1. kategórii sa umiestnili: v poézii – 1. miesto Jakub Horváth (3. roč.)
a Lenka Sokolovičová (2. roč.) – obaja postúpili
do obvodného kola v Trnave, 2. miesto Tatiana
Paulíková (2. roč.), 3. miesto Amália Borisová
(3. roč.), v próze – 1. miesto Alex Thomas Kar-

jazyka. Žiaci prvého stupňa si v deň pred popolcovou stredou pochutnávali na palacinkách,
ktoré sú tradičným jedlom v Anglicku v období,
keď sa končia fašiangy a začína sa pôst. V tzv.
Pancake Day si vyskúšali vyhadzovanie palaciniek a pomaškrtili si na rôznych chuťových
variáciách tejto sladkej dobroty. Žiaci 7. ročníka
na hodinách slovenského jazyka preberajú opis
pracovného postupu. A keďže v spomínanej
triede sa nachádza veľa šikovných kuchárok,
prekvapenie nenechalo na seba dlho čakať.
Popri receptoch na prípravu jednoduchej sladkej pochúťky si Sarah Sekáčová a Viktória Borisová pripravili i ochutnávku koláčikov z vlastnej
výroby. A tak po prvýkrát mali žiaci oﬁciálne

Na januárový zápis budúcich prváčikov
v školskom roku 2015/2016 prišlo 32 detí.
Rozprávková včielka Maja a jej kamaráti čakali na svojich malých pomocníkov a, veru,
veľa sa ich ukázalo ako veľmi zdatných,
zručných a mimoriadne vnímavých. Už dnes
vieme povedať, že v budúcom školskom roku
budú vytvorené dva prvé ročníky.
Keď sa deti dočkali konca ťažkého obdobia polročného skúšania, honby za lepšími
známkami a mali v rukách výpis z klasiﬁkácie,
správania a dochádzky za 1. polrok šk. roka
2014/2015, nastal čas na radostnú zábavu
v prestrojení za karnevalové masky. Našu telocvičňu opäť zapĺňali najrozmanitejšie masky,
z ktorých vybrať tie naj nebolo vôbec jednoduché. Okrem poroty zloženej z rodičov, učiteľov
a žiakov hlasovali tentoraz i prítomní diváci.
Ako inak, bodovali originalita, nápaditosť,
vtipnosť – no víťazom bol každý, kto sa dobre
zabavil. Pre úplnosť informácií uvádzame
ešte poradie masiek na najvyšších priečkach:
1. miesto rybárka (Amálka Borisová, 3. roč.),
2. miesto snehuliak (Matej Málik, 4. roč.),
3. miesto Spongebob (Radko Belokostolský,
2. roč.). V diváckom hlasovaní zaujali ešte
muzikant (M. Enev, 6. roč.) a strom (G. Šajbidor, 3. roč.). Zároveň z tohto miesta chceme
vyzdvihnúť prácu rady rodičov, ktorej členovia
výborný karneval zorganizovali (z ich dielne

 Žiaci 7. – 9. ročníka sa vybrali na exkurziu do viedenského technického múzea a ZOO.
han. V 2. kategórii: poézia – 1. miesto Nikolas
Boris (6. roč.) a Natália Sokolovičová (4. roč.)
– obaja postúpili do obvodného kola v Trnave,
2. miesto Mária Margita Jindrová (4. roč.),
3. miesto Ľuboš Hubinák (4. roč.), próza –
1. miesto Krištof Gabriel Novák (4. roč.),
2. miesto Soňa Kubovičová (5. roč.), 3. miesto
Patrick Karhan (6. roč.). V 3. kategórii sa v prednese prózy na 1. mieste umiestnila Viktória Borisová (7. roč.) a postúpila do obvodného kola.
To, že v škole je nám občas sladko (a to
doslova a do písmena), dokazujú zaujímavé
vyučovacie hodiny anglického a slovenského

dovolené jesť počas vyučovania a zhodli sa, že
takýchto chutných slovenčín by mohlo byť viac.
Každú vyučovaciu hodinu sa snažíme spestriť zaujímavými, pútavými, deťom blízkymi aktivitami, lebo vieme, že najviac si pamätajú zo
zažitého, z toho, na čo prišli samy, prípadne po
predchádzajúcom omyle. Pedagógovia sa snažia držať krok s dobou, zdokonaľujú sa v práci s modernými technologickými pomôckami,
a tým prispievajú k zatraktívneniu vyučovacieho
procesu.
Mgr. MARTINA ŠIMANSKÁ
učiteľka základnej školy
Foto: archív školy
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Fašiangový bál
v škôlke
Hraj, muzika, hraj!
Dám ti chleba kraj.
A do basy dva groše
a pritom sa zatočme!
V jedno piatkové dopoludnie neboli v škôlke žiadne deti. Maličkú triedu obsadili rôzne
druhy chrobáčikov, lienky, včielky a zvieratká
od výmyslu sveta. A do starších tried zavítali
krásne princezné a víly z celého okolia, ktorým nadbiehali chrabrí mušketieri, piráti a iní
odvážni bojovníci. Všetko sa hmýrilo farbami, girlandami a balónmi. Škôlka sa ozývala
hudbou, spevom, tancom a veselou zábavou.
Rozvoniavalo tam lekárovými šiškami.
Bol fašiangový bál.
- mš -

 Tak, ako? Spoznáte nás?

BUČIANSKE LISTY

V sobotu 29.11.2014 sa v Kultúrnom
dome v Bučanoch konali už po tretíkrát
Vianočné trhy. Tradičné podujatie organizovala rada rodičov pri materskej škole
v spolupráci s materskou školou a Obcou
Bučany.
Vianočné trhy otvoril príhovorom starosta obce a vystúpením návštevníkom spríjemnili chvíle
naši škôlkari. Po programe si mohli návštevníci
zakúpiť veľa krásnych dekorácií, ozdôb, adventných vencov a rôznych vianočných výrobkov.
Pochutnali sme si na výbornej kapustnici, varenom vínku a taktiež na množstve sladkých
dobrôt, ktoré nám pripravili a priniesli ochotné
mamičky a babičky. Z mimoriadne vydarenej
akcie sa aj tento raz podarilo pre materskú školu
vyzbierať sumu 605 €, ktorá bude použitá na doplnenie detského ihriska v areáli materskej školy.
Vďaka patrí všetkým ľuďom, ktorí pomohli
zorganizovať túto peknú akciu.
Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie o rok.
TOMÁŠ BALIŠ
zástupca starostu
Foto: Peter Jablonický
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Vianočné trhy opäť perfektné
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MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

Sedemdesiatnici spievali i tlieskali
Tak ako býva u nás v obci zvykom, i vlani sa uskutočnilo posedenie s našimi spoluobčanmi staršími ako 70 rokov. Toto
milé stretnutie sa organizuje každé dva
roky. Pozvaných bolo 215 našich občanov,
ktorí dovŕšili sedemdesiatku. Posedenie
sa konalo 18. októbra 2014 a začalo sa
o 10.00 hod. v kostole sv. Margity Antiochijskej slávnostnou sv. omšou.
Po skončení sv. omše sa pozvaní hostia
presunuli do kultúrneho domu, kde všetkých
privítal starosta obce Šebestian Lančarič.
Nasledoval kultúrny program, ktorý predchádzal obedu. Ako hosť bola pozvaná populárna skupina Duo Jamaha (otec Alfonz a syn
Marian Kotvanovci). Ide o skupinu, ktorú
najmä naši starší, ale nájdu sa i mladšie
ročníky, poznajú z hudobnej stanice Šláger.
Spomínaná skupina zahrala najväčšie hity zo
svojho repertoáru. Ako program Duo Jamaha
pokračoval, osmelili sa i naši spoluobčania
a zapájali sa do programu. Niektorí spievali spolu s vystupujúcimi, niektorí tancovali,
alebo tlieskali. Zábava bola naozaj vynikajúca. Počas prestávky Duo Jamaha ochotne
pózovalo s našimi občanmi, fotili sa s nimi,
podpisovali svoje CD a DVD, o ktoré bol

 V sále kultúrneho domu zostalo prázdnych len zopár z pripravených miest za slávnostnou tabuľou. Tí, čo zaváhali, môžu ľutovať.
veľký záujem. Program nebol zostavený iba
z piesní, ale rodina Kotvanovcov jednotlivé
časti medzi nimi obohatila o hovorené slovo.

Celý program Dua Jamaha trval asi dve hodiny. Po poslednej pesničke nastali veľké ovácie, potlesk v stoji. Bolo vidieť na tvárach, že

 Alfonz a Marian Kotvanovci – Duo Jamaha – dve hodiny zabávali publikum hudbou a hovoreným slovom.

 Bučianskym seniorom sa na stretnutí prihovoril starosta obce
Šebestian Lančarič.

 Spolu so starostom si na zdravie pripili všetci prítomní sedemdesiatnici.

 Do spoločného obeda sa všetci pustili až po modlitbe farára
vdp. Jána Bašu.
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 Rozbehnutú dobrú náladu udržiavala domáca dychovka Bučianka.
všetci v publiku boli veľmi spokojní. Pozvanie
skupiny Duo Jamaha nebolo krokom vedľa.
Po krátkej pauze nasledoval príhovor starostu obce Šebestiana Lančariča a slávnostný obed. O zabezpečenie chutného menu
sa staral už osvedčený kuchár pán Lackovič
a našich hostí obsluhovali, ako tradične,
poslanci obecného zastupiteľstva. Pred samotným obedom sa správca našej farnosti
vdp. Ján Bašo pomodlil, a potom sa všetci
mohli pustiť do chutného jedla. Neostalo len

 Starkých prišli svojou mladosťou potešiť aj detičky folklórneho súboru Borinka.

pri ňom, nasledovala káva, zákusok a kto
mal chuť, mohol si naliať i vínečko.
Ďalším bodom programu bolo vystúpenie
našej dychovej hudby Bučianka a vystúpenie
nového detského folklórneho súboru Borinka
pod vedením PaedDr. Martiny Krchňákovej.
Po skončení programu a celého posedenia sa naši spoluobčania pomaly poberali
domov. Pri odchode sa ešte každý podpísal
do obecnej kroniky a súčasne každý dostal
malý darček.

 Páčili sa aj ľudové piesne v podaní starších folkloristov Borinky.

 Za všetko hovoria tváre rozžiarené pohodou a úsmevmi.

Na základe spätnej väzby od našich spoluobčanov si myslím, že to bola vydarená akcia
na úrovni, kde si každý našiel to, čo chcel – či
už vypočuť si Duo Jamaha, alebo našu Bučianku, či novozaložený detský súbor. Niektorí
boli vďační za stretnutie a porozprávanie sa
s kamarátmi, kamarátkami, ktorých dlho nevideli. Na záver už len: Dovidenia v roku 2016!
Ing. PETER JABLONICKÝ
poslanec OZ
Foto: Roman Pavelek

 Nálada na podujatí bola výborná. Seniori si aj zaspievali spolu
s účinkujúcimi.

 Kotvanovci zdvihli starkých zo stoličiek...
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NOVINKY V ZÁKLADNEJ ORGANIZÁCII JEDNOTY DÔCHODCOV NA SLOVENSKU

Výročná schôdza pred snemom
V sobotu 21. februára 2015 sa konala
výročná členská schôdza ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku v Bučanoch. V tomto roku bola hodnotiaca, zameraná na roky
2012 – 2014. Seniori medzi sebou privítali
aj zástupkyne Okresnej organizácie JDS
Trnava Imeldu Rakúsovú a Margitu Kmečovú, za Obec Bučany bol prítomný starosta
obce Šebestian Lančarič.
V roku 2015 sa bude konať XI. snem JDS,
preto sa na výročných schôdzach vo všetkých
ZO volia výbory a revízne komisie. Predsedníčka ZO Mária Kekeňová predniesla obšírnu
Aj keď sa už blíži Veľká noc, spomíname na to, ako si pred Vianocami každý
rok členovia ZO Jednoty dôchodcov na
Slovensku v Bučanoch pripravia mikulášske a predvianočné posedenie. Je to
veľmi pekná a obľúbená tradícia.
V advente má každý pocit, že v čase prichádzajúcich najkrajších sviatkov roka je treba byť
k sebe milší a myslieť s pochopením na ľudí,
ktorí prekonávajú choroby, alebo pocit osamelosti. Na našom stretnutí si preto posedíme
a porozprávame sa medzi sebou, čo má veľmi
dobrý vplyv na naše zdravie a problémy.
Aj vlani nám spevácka skupina pod vedením harmonikára zaspievala vianočné piesne a prednesom vianočnej poézie sa dobrá
nálada iba utužila. Pochutili sme si na dobrej
kapustnici, medovníkovom pečive a všetko
sme zapili teplým čajom. Uvedené dobroty
pre nás uvarili a napiekli členky výboru našej
organizácie. Nechýbali ani darčeky, ktoré
zaobstarala pre členov základná organizácia. Čokolády a pomaranče venoval pán
starosta s manželkou, začo im vyslovujeme
aj touto cestou poďakovanie.
Mikuláš s anjelom v príjemnej atmosfére
porozdávali všetkým uvedené darčeky,
z ktorých mali naši členovia veľkú radosť.

hodnotiacu správu za uplynulé obdobie a po
kontrole uznesení z roku 2014 konštatovala,
že všetky schválené body boli splnené. Prítomní členovia organizácie zvolili nový výbor
a revíznu komisiu ZO.
Účastníci výročnej schôdze medzi sebou
s radosťou privítali nových piatich členov, čím
sa členská základňa ZO zvýšila na počet 132.
Rovnako päť bolo aj doterajších členov ZO,
ktorí na výročnej schôdzi oslávili svoje okrúhle
životné jubileum. Všetci prítomní im zaspievali peknú pieseň, kytičkou a pohárikom vína
zablahoželali veľa zdravia a spokojnosti do
ďalších rokov života.

Občerstvenie – chutný obed, zákusok s kávičkou – potešilo oči a pohladilo žalúdky.
V rušnej debate sa niesla atmosféra príjemného posedenia.
Členovia ZO JDS Bučany sa tešia na spoluprácu so staronovým výborom ZO, s ktorým si
pohovorili o aktivitách na rok 2015.
So vzájomným želaním úspechov a dobrých nápadov do budúcnosti sa skončila hodnotiaca výročná členská schôdza. Radoví
členovia sa rozlúčili a novozvolení členovia
výboru ešte ostali, aby sa poradili o ďalšom
rozvíjaní aktivít.
MÁRIA KEKEŇOVÁ
predsedníčka ZO JDS

Spomienka na predvianočný čas

Po poďakovaní členom výboru za ich obetavú prácu, členom za účasť popriala predsedníčka ZO všetkým veľa zdravia, Božieho
požehnania, príjemné prežitie vianočných
sviatkov a šťastný nový rok.

Bučianski ľadoví medvedi

Na záver si všetci prítomní spoločne zaspievali vianočnú pieseň Tichá noc, a tým
sa ukončilo krásne posedenie plné dojatia.
MÁRIA KEKEŇOVÁ
predsedníčka ZO JDS
Medzi body hlavných úloh bučianskej
organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku je zaradené aj plávanie pre členov,
ktorí majú záujem a dovoľuje im to aj zdravotný stav.
Už piaty rok absolvujeme kúpanie v rehabilitačnom centre na termálnom kúpalisku
v Horných Salibách. Tento rok, 24. januára
2015, sa odhodlali niektorí účastníci tejto
akcie, že vyjdú von zo zariadenia iba v plavkách, aj keď padal sneh a teplomer ukazoval
-2 stupne Celzia. Že sa tak stalo, je zvečnené
aj na fotograﬁi. Otužilci sa hneď pomenovali
Bučianski ľadoví medvedi.
Aj keď to bolo v rámci humoru, je veľmi
dobré, keď si seniori utužujú svoje zdravie.
Veď poležať si v zimnom období v teplučkej
vode, v bublinkách, čo premasírujú celé telo,
a zaplávať si v bazéne, prináša blahodarný
účinok našim kĺbom. Vždy sa tešíme na ďalší
termín, kedy si kúpanie zopakujeme.
MÁRIA KEKEŇOVÁ
Foto: Rudolf Banár
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VIANOČNÝ KONCERT ART MUSIC ORCHESTRA
Vianočný čas v našej obci 27. decembra umelecky obohatilo červenícké hudobné teleso Art Music Orchestra. Spevákov a hudobníkov očakávala naplnená
sála kultúrneho domu.
Na vianočnom koncerte s názvom Veni
Domine výborní umelci uviedli do života nový
hudobný album s rovnomenným názvom.
Publikum malo možnosť na chvíľu spomaliť
čas pri počúvaní dojímavých vianočných,
muzikálových, ﬁlmových piesní, evergreenov,
pop music i ľudových kolied ladených do
vianočného šatu. Sála kultúrneho domu plná
zvedavých hudbychtivých obyvateľov Bučian
výkony muzikantov, malých i veľkých spevákov ocenila dlhým záverečným potleskom.
Mnohí si zaspievali Vianočnú pieseň Mariky
Gombitovej, Hallelujah, či detskú pieseň –
Biela zima s nami letí na saniach, ktorá nás
v spomienkach vrátila do detských čias.
Emotívna atmosféra orchestrálneho prevedenia známych skladieb všetkým pripomenula duchovný význam Vianoc a spôsobila zimomriavky na celom tele. Čarovnú atmosféru hudobného programu sýtym
barytónom spestril operný spevák Daniel
Čapkovič. Art Music Orchestra svojím koncertom potešil mnohé ľudské srdcia.
PaedDr. MARTINA KRCHŇÁKOVÁ
poslankyňa OZ

 Inštrumentalisti Art Music Orchestra.

Potešil mnohé ľudské srdcia

 Sólistky Art Music Orchestra zaspievali aj vianočné piesne z repertoárov známych
slovenských interpretov.

 Na záver kvety z rúk starostu Šebestiana Lančariča.

 Operný spevák Daniel Čapkovič.
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ZO ŽIVOTA ZDRUŽENIA ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH

Chceme život plný lásky a porozumenia
Činnosť nášho občianskeho združenia
sa zameriava na zdravotne hendikepovaných spoluobčanov z našej obce a tiež
zo susedných obcí Trakovice, Brestovany
a Malženice. Naša činnosť je orientovaná
na podporu a rozvoj zdravia, poskytovanie
sociálneho poradenstva a zachovanie kultúrnych hodnôt.
Na podporu zdravia nám slúži rehabilitačná
miestnosť v našom klube, ale aj rekondičné
pobyty, ktoré každoročne usporadúvame –
v jarnom období pobyt vo Vysokých Tatrách
zameraný na respiračné ochorenia a v októbri
rekondičný pobyt v kúpeľoch Turčianske Teplice zameraný na pohybový aparát. Tieto pobyty však neslúžia len na zlepšenie telesného
zdravia, ale aj na rozvíjania vzťahov medzi
 Zájazdy a ozdravovacie pobyty, to je pre
navrátenie zdravia a pohody členov to
pravé.
Foto: archív ZZP
účastníkmi ozdravovacích pobytov. Býva nám spolu vždy veselo
a príjemne. Keď niekto potrebuje
radu, môžu naši členovia využiť
poradenské dni.
Ak máme príležitosť, radi prezentujeme zvyky našich predkov
v pásmach Páračky peria, Žatva
a Vianočné zvyky. Okrem týchto
pásiem má v repertoári spevácky
krúžok Nádej množstvo krásnych
ľudových piesní. Takto sa snažíme zachovávať kultúrne dedičstvo našich predkov.
V našej obci sú známe aj mariánske púte do Šaštína a do Marianky.
V žiadnom prípade nezabúdame ani na naše deti. I v tomto
roku dostali darček k MDD, a to
rekreáciu v Oravskej horárni.
Ďalšou akciou už tradične býva
Rozlúčka s letom, kde nechýba
výborná hudba, bohatá tombola
a dobrá nálada. Touto cestou vás
chceme na toto podujatie pozvať.
V priebehu roka nezabúdame
ani na našich bezvládnych členov

a pravidelne ich navštevujeme. Snažíme sa
ich rozptýliť a potešiť dobrým slovom a malým darčekom. Pozornosť venujeme i našim
jubilantom pri príležitosti okrúhlych narodenín.
Nakoniec ďakujeme všetkým dobrým ľuďom, ktorí nám pomáhajú v našej práci, či už
sponzorom za ﬁnančnú pomoc, obecnému
zastupiteľstvu, starostovi obce a pracovníčkam obecného úradu zato, že nikdy neodmietli naše žiadosti o pomoc a keď môžu,
vždy sa snažia vyjsť v ústrety.
Ďakujeme všetkým, ktorí nám akokoľvek
pomáhajú, či už dobrou radou, modlitbou alebo morálnou podporou.
Vážení a milí spoluobčania, v mene výboru
Združenia zdravotne postihnutých v Bučanoch, vám zo srdca želám život plný radosti,
lásky, porozumenia a predovšetkým Božieho
požehnania.
KATARÍNA TRNKOVÁ
ZZP Bučany
 Bodkou za mikulášskym stretnutím bola
Pamätná medaila Obce Bučany, ktorú za
celoživotnú prácu pri príležitosti 70. narodenín Márii Zaťkovej odovzdal starosta
Šebestian Lančarič.

O rok sa tam
znova stretneme
V prvý októbrový týždeň sa naši členovia vybrali na rekondičný
pobyt do kúpeľného mesta Turčianske Teplice. Termálna voda je
výborná, životné prostredie čisté,
ideálne miesto na oddych.
Počasie nám prialo a pobyt všetkým zúčastneným pomohol nazbierať nové sily a upevniť podlomené
zdravie. Pri odchode vždy zaznie
veta: „Ak dožijeme, o rok sa tu znova stretneme!“ Tak nech sa nám to
splní!
– ZZP –
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 Na každom stretnutí členov ZZP vládne dobrá nálada.

 Členovia, ktorí oslávili svoje životné jubileá.

Radosti nebolo konca kraja
Aj v minulom roku pred vianočnými sviatkami sa naši členovia zišli na tradičnom posedení. Na úvod nášho stretnutia
predviedol svoje vystúpenie spevácky krúžok Nádej.
Zaspievali sme si emotívnu adventnú pieseň a krásne vianočné koledy. Pochutili sme si na výbornom občerstvení, ktoré
pripravil pre našich členov výbor nášho združenia. Malým darčekom a peknou pesničkou sme si pripomenuli životné jubileá
našich členov.
A nakoniec prišiel medzi nás Mikuláš, obdaroval malých aj
veľkých a radosti nebolo konca kraja. Naše stretnutia sú veľmi
srdečné a priateľské. So želaním požehnaných Vianoc sme sa
všetci rozišli do svojich domovov.
- ZZP Foto: archív ZZP

 Aj členovia speváckeho krúžku Nádej si pripili na zdravie.

 Najviac sa na Mikuláša tešia deti.

 V mikulášskom koši je tradične darček pre každého.

 Okrem sladkostí poteší aj praktický darček – napríklad farbičky.

 Radosť z príjemného podujatia mali úplne všetci.
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DHZ BUČANY INFORMUJE

Zbor má nového veliteľa
V októbri 2014 sme sa s dvomi družstvami žiakov zúčastnili na jesennom kole
hry Plameň v Smoleniciach. V konkurencii
9 chlapčenských a 4 dievčenských družstiev naši žiaci v kategórii chlapcov obsadili 2. a 3. miesto, čo bolo pekným darom
pre ich trénera Tomáša Kuboviča, ktorý
mal v deň súťaže svadbu.
Koncom mesiaca sa u nás v Bučanoch
konalo okrskové taktické cvičenie, zamerané na diaľkovú dopravu vody z potoka
Blava na budovu základnej školy. Cvičenie
sa konalo za účasti domáceho DHZ ale aj
zborov z Brestovian, Šúroviec, Zavara a Križovian nad Dudváhom. Bolo vyhodnotené
ako úspešné, aj keď s drobnými nedostatkami. V októbri sme sa ešte zúčastnili na
IMZ v Križovanoch nad Dudváhom, kde bola
zhodnotená činnosť okrsku za uplynulý rok,
a boli vytýčené ciele na ďalšie obdobie.
Na konci decembra sa konala výročná
členská schôdza DHZ, na ktorej bola pred-

 Spoločná fotografia účastníkov z októbrového taktického cvičenia v areáli Základnej školy Bučany.

 Cena pre DHZ Bučany za 6. miesto
za aktivitu v okrese v roku 2014.

 Vodu potrebnú na hasenie čerpali hasiči z potoka Blava.
nesená správa o činnosti za uplynulý rok,
správa o hospodárení a tiež správa revíznej
komisie. Ďalej bol prednesený návrh plánu

práce na ďalší rok, ktorý bol aj schválený.
Niektorí členovia boli povýšení a niektorým
boli odovzdané medaily.

 Taktické cvičenie bolo zamerané na hasenie budovy základnej školy.

V našom zbore nastala veľmi podstatná zmena. Nakoľko funkciu veliteľa môže vykonávať
osoba vo veku 18 – 60 rokov, museli sme

 Už tradične sa o náladu na zabíjačke starala dychová hudba
Bučianka.
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 Basa skončila na márach a s ňou zmĺkla i muzika na štyridsať dni.

 Pán farár svätí cestu basy na dlhší odpočinok.

 Po skončení podujatia sa všetci účinkujúci spoločne odfotili.

 Žartovná scénka Nežer, návod ako schudnúť, doplnila večer.

pristúpiť k doplňujúcim voľbám, keďže náš dlhoročný veliteľ František Kubovič už nespĺňal túto
podmienku. Za nového veliteľa DHZ Bučany bol
zvolený Tomáš Kubovič. Zároveň bol František
Kubovič zvolený za čestného veliteľa zboru.
Nový rok sme naštartovali hneď z jeho
kraja, a to odpalom novoročného ohňostroja,
čo sa už stalo takou tradíciou.
Na konci januára sme v spolupráci s Obcou Bučany usporiadali už štvrtýkrát obecnú
hasičskú zabíjačku, ktorá zožala tak ako aj po

minulé roky veľký úspech. Predali sa všetky
výrobky, čo nás, samozrejme, veľmi teší.
V polovici februára sa konalo kultúrnospoločenské podujatie Pochovávanie basy, v ktorom vystúpili aj niektorí naši členovia a prispeli tým k príjemnému spestreniu života v obci.
Taktiež sa konal Okresný hasičský ples v obci Horné Orešany, kde nás zastupovalo niekoľko našich členov s manželkami a partnerkami
a kde nám bola odovzdaná cena za 6. miesto
v hodnotení aktivity v okrese za rok 2014.

 Návštevníci mali naozaj dobrú chuť, čoskoro bolo všetko
vypredané.

Touto cestou by som chcel poďakovať všetkým, ktorí nám počas celého roka pomáhali,
či už pri organizácii akcií, alebo aj ﬁnančnou,
či materiálnou pomocou. A pred začiatkom
novej súťažnej sezóny mi dovoľte popriať
našim družstvám veľa šťastia a úspechov
pri reprezentácii našej obce a pri šírení dobrého mena DHZ Bučany.
TOMÁŠ KUBOVIČ
veliteľ DHZ Bučany
Foto: archív DHZ

 So svojím repertoárom sa predstavila aj folkórna skupina
Verešvaran z Červeníka.
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VEĽKONOČNÉ RECEPTY OD GAZDINIEK Z INTERNETU

Kokosoví zajkovia

Citrónové rezy

Primášove rezy

Suroviny
Cesto: 10 vajec, 250 g práškového
cukor, trochu šťavy z citróna, 100 g Solamylu, 250 g masla, 100 g hrubej múky,
1 KL prášku do pečiva, 200 g práškového cukru.
Plnka: 1/4 litra mlieka, 1 PL Solamylu,
250 g masla, 150 g práškového cukru,
trochu šťavy z citróna, 1 vajce
Poleva: 250 g práškového cukru,
2 PL citrónovej šťavy, 1 PL vody

Zdroj: internet

Suroviny
Cesto: 85 g Hery, 2 väčšie alebo 3
menšie vajcia, 145 g hladkej múky, 1 ČL
kypriacieho prášku do pečiva, štipka soli, 45 ml plnotučného kokosového mlieka, 50 g strúhaného kokosu, trochu kokosového mlieka na namočenie kokosu.
Krém: 150 g Hery, 100 g práškového
cukru, 40 g bielej čokolády (nalámanej).
Dekorácie: 100 g strúhaného kokosu, 12 ks hrozienok, 20 ks marshmallow
(gumové ovocné cukríky).
Postup prípravy
Rúru predhrejeme na 180 °C. Pripravíme si papierové košíčky, prípadne plech
na mufﬁny, ktorý vyskladáme papierovými košíčkami. Vždy je lepšie zvoliť
kombináciu košíčkov a plechu – poistíme
si tým správny tvar koláčikov.
Najprv namočíme nastrúhaný kokos
v kokosovom mlieku. Potom zmiešame
múku s kypriacim práškom a štipkou
soli, zmes preosejeme. V ďalšej mise
vyšľaháme Heru maslovú s cukrom
do hladkej peny a postupne pridáme
všetky vajcia. Potom pridáme múku
a všetko vyšľaháme na hladké cesto.
Nakoniec pridáme nastrúhaný kokos
a všetko poriadne zmiešame.
Košíčky plníme lyžicou do 2/3 ich
obsahu. Pečieme cca 20 minút. Či sú
koláčiky upečené, zistíme pomocou špajle – ak sa po zapichnutí cesto na špajľu
nelepí, sú upečené. Po vytiahnutí z rúry
necháme vychladnúť.
Krém: Vo vodnom kúpeli si rozpustíme bielu čokoládu. V ďalšej mise si
vyšľaháme Heru maslovú s práškovým
cukrom. Nakoniec do hmoty pridáme
rozpustenú bielu čokoládu a všetko poriadne premiešame.
Než sa nám rozpustí čokoláda vo
vodnom kúpeli, nakrájame si marshmallow na niekoľko plátkov, z ktorých budeme vytvárať uši a fúziky zajačikov.
Pomocou lyžice navrstvíme na upečené cesto pripravený krém a posypeme nastrúhaným kokosom. Z plátkov
marshmallow pripevníme na krém uši,
fúziky a z rozkrojených sušených hrozienok vytvoríme oči. Všetko je dôležité
vkladať do nezatuhnutého krému, inak
dekorácie nebudú na držať.

Postup prípravy
Žĺtky vymiešame s 250 g cukru, citrónovou šťavou – miešame asi 30 minút. Pridáme Solamyl a múku zmiešanú
s práškom do pečiva. Premiešame a nakoniec zľahka primiešame tuhý sneh vyšľahaný z bielkov a 200 g cukru. 1/3 cesta vylejeme do vymasteného a hrubou
múkou vysypaného plechu a upečieme.
Postup zopakujeme aj pri ďalších plátoch. Po upečení spodný plát natrieme plnkou a preložíme ďalším. Postup
zopakujeme. Následne koláč polejeme
citrónovou polevou a pokrájame na rezy.
Plnka: Mlieko uvaríme so Solamylom
a za občasného miešania necháme vychladnúť. Potom pridáme maslo rozotrené s cukrom, citrónovou šťavou, vajce
a všetko spolu poriadne vymiešame.
Poleva: Cukor vymiešame s citrónovou šťavou a horúcou vodou.

Jablkový perník
Suroviny
300 g polohrubej múky, 200 g práškového cukru, 3 PL kakaa, 100 ml rastlinného oleja, 100 ml mlieka, 2 vajcia, 3 jablká,
1 ČL sódy bikarbóny, 1ČL perníkového
korenia, čokoláda na polevu, Cera, maslo.
Postup prípravy
Vajíčka vymiešame s cukrom do hladka. Postupne pridávame múku, olej, mlieko, sódu bikarbónu a perníkové korenie.
Všetko vymiešame. Nakoniec už len vareškou primiešame nastrúhané jablká,
vylejeme na plech pokrytý papierom na
pečenie, alebo potretý tukom a vysypaný
hrubou múkou, a dáme piecť do rúry rozohriatej na 180°C na približne 30 minút.
Vychladnutý perník polejeme polevou pripravenou z čokolády rozpustenej nad parou spolu s takým kúskom Cery a kúskom
masla, aby bola primerane hustá.

Korpus: 4 celé vajcia, 150 g krupicového cukru, 150 g 65-%-nej čokolády,
200 g masla, 200 g mletých pražených
mandlí,100 g hladkej múky.
Čokoládový krém: 300 ml sladkej
smotany, 320 g 65-%-nej čokolády, 4 žĺtky, 5 bielkov, 60 g krupicového cukru.
Poleva čokoládová biela: 300 ml
sladkej smotany, 300 g bielej čokolády,
2 cl čerešňovice (alebo slivovice).
Postup prípravy
Korpus: Vajcia vymiešame do s cukrom, asi 4 – 5 minút elektrickým šľahačom. Nad vodným kúpeľom roztopíme
na drobno polámanú čokoládu a maslo
(nehrejeme viac ako na 50o C). Obidve
masy spolu zamiešame a nakoniec pridáme mandle a múku, ktoré sme spolu
vopred zmiešali. Vylejeme na papierom
vystlatý alebo vymastený a hrubou múkou posypaný plech o rozmere 30x30cm
a pečieme pri 160 - 170o C asi 20 –
25 minút. Necháme dobre vychladnúť.
Čokoládový krém: Čokoládu polámeme na drobné kúsky, smotanu
prevaríme a nalejeme na čokoládu
a dobre zamiešame, aby sa nám čokoláda rozpustila. Potom po jednom
primiešame žĺtky. Necháme pri izbovej
teplote vychladnúť a vyšľaháme do
peny. Nakoniec pridáme bielky vyšľahané nad parou, v polovici šľahania
postupne pridávame cukor. Nešľaháme
nad parou veľmi dlho, aby nám pena
veľmi nestvrdla, zľahka zamiešame do
čokoládovej peny a roztrieme na vychladnutý korpus, ktorý vložíme späť
do papierom vyloženej formy, pekáča
a necháme v chladničke stuhnúť.
Poleva: Smotanu prevaríme a zalejeme ňou čokoládu nalámanú na drobné
kúsky. Miešame, kým sa čokoláda úplne
rozpustí, pridáme čerešňovicu a ručným
tyčovým mixérom mixujeme za tepla asi
4 minúty do peny. Dávame pozor, aby
sme to neprešľahali. (Môžeme vyšľahať
aj metličkou elektrického šľahača.) Nalejeme na vychladnutý čokoládový krém,
zarovnáme a v chladničke necháme do
druhého dňa dobre stuhnúť. Pokrájame na rezy ostrým nožom namočeným
v horúcej vode. Posypeme nadrobno
nastrúhanou čokoládou.
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2. ROČNÍK STOLNOTENISOVÉHO TURNAJA O POHÁR STAROSTU OBCE BUČANY

Vydarený a na vysokej úrovni
Po druhýkrát sa podarilo nadšencom
stolného tenisu usporiadať stolnotenisový
turnaj. Konal sa 7. marca 2015 v Kultúrnom dome Bučany. Zaregistrovalo sa na
ňom 44 hráčov z Bučian, Trakovíc, Trnavy,
Leopoldova, Hlohovca, ale aj zo širšieho
okolia – Malacky, Nitra, Smolenice, H. Orešany, Bratislava, Stará Turá a iné.
Hráči boli rozdelení do dvoch skupín,
registrovaní hráči a neregistrovaní hráči.
Najskôr prebiehali zápasy v základných skupinách, kde z každého odohraného zápasu
postupovali do vyraďovacích súbojov tí najlepší. Všetci hráči podali vynikajúce výkony
a bolo vidieť, že sú to veľkí zanietení priaznivci tohto športu.
V kategórií neregistrovaných hráčov vyhral
turnaj Štefan Sopóci z Malaciek, druhé miesto
obsadil Róbert Plachý z Trnavy a na treťom
mieste sa umiestnil Ryška zo Špačiniec. Aj
napriek tomu, že títo hráči boli v kategórii neregistrovaných, ich výkony a hra boli na veľmi
vysokej úrovni.
Plusom tohtoročného turnaja bola vynikajúco obsadená kategória registrovaných hráčov,

kde okrem domácich hráčov, ktorí momentálne hrajú za STK Trakovice (Mário Lukačovič,
Martin Belokostolský, Ľudovít Boris), sa na
turnaji zúčastnili hráči aj z vyšších súťaží
(dokonca z druhej a tretej ligy), ktorí ukázali
takmer profesionálne výkony.
Kategóriu registrovaných hráčov vyhral
Maroš Machálik z STK 08 Nitra, na druhom
mieste sa umiestnil Jaroslav Zámečník z STK
Stará Turá a tretie miesto obsadil Tomáš Lukáč z STK Leopoldov.
Spestrením turnaja bola aj účasť troch žien
a štyroch detí, ktoré svoje zápasy odohrali
s veľkým nasadením a radosťou. Svojou prítomnosťou nás poctil aj šesťnásobný majster
Slovenska v kategórií veteránov 85-ročný Timotej Kokeš.
Vďaka patrí aj STK Trakovice, ZŠ Bučany
a Kamilovi Števíkovi za zapožičanie stolov.
Na záver môžeme skonštatovať, že druhý
ročník stolnotenisového turnaja bol vydarený
a na vysokej úrovni a už teraz sa tešíme na
tretí ročník tohto podujatia. Dúfame že v budúcom roku privítame viacero hráčov z Bu-

čian, keďže nejde iba o výhry, ale i o zábavu
a stretnutie sa v kruhu priateľov.
TOMÁŠ BALIŠ, zástupca starostu
Foto: Peter Jablonický

RVPS UPOZORŇUJE

Nahlasujte
zabíjačky

Regionálna veterinárna a potravinová
správa Trnava informuje, že aj naďalej
platí povinnosť občanov nahlasovať domáce zabíjačky, ktoré sa týkajú ošípaných a hovädzieho dobytka, aspoň jeden
deň vopred na miestne príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu
(§ 23 zákona NR SR č. 39/2007 Z. z.
o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov).
Miesto nahlasovania domácej zabíjačky je RVPS Trnava, Zavarská 11, 918 21
Trnava, tel.: 033/5501447, 033/5922111,
fax: 033/5501407, e-mail: sekretariát.
TT@svps.sk
Nenahlásenie domácej zabíjačky
(ošípaných a hovädzieho dobytka) je
podľa § 48 zákona o veterinárnej starostlivosti klasiﬁkované ako priestupok,
za ktorý je možné uložiť pokutu od
400 do 1000 eur.
RVPS-Trnava, č. k. 25/000692
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FUTBAL V BUČANOCH OD NOVEMBRA 2014 DO MARCA 2015

Pobijeme sa o vrchné priečky

 Jarnú časť súťaže ročníka 2014/2015 v Špačinciach muži Bučian začali zaslúženým víťazstvom 3:0.
A-mužstvo sa na jeseň prezentovalo
dobrou hrou, trpeli sme na menšiu efektivitu v zakončení a mrzia nás tri prehry
v rade v dôležitých zápasoch, keď sme
sa dostali na čelo tabuľky. Trénerom je už
druhú sezónu Ľuboš Bunček. Káder má
23 hráčov a veríme, že chlapci sa pobijú
o vrchné priečky a potešia počas jari našich náročných fanúšikov.

Káder A-mužstva

Záložníci: 4 Pavol Hlučil (1982), 6 Kristián
Bunček (1992), 7 Lukáš Kubovič (1987), 8
Tomáš Hábes (1993), 10 Michal Belák (1989),
13 Martin Krištofovič (1989), 16 Pavol Hábes
(1990), 20 Róbert Sokolovič (1984), 22 Jozef
Valášek (1988).
Útočníci: 5 Martin Fančovič (1985), 9 Milan
Bunček (1988), 17 Miroslav Kosnáč (1985),
19 Ondrej Belokostolský (1988).
Tréner: Ľuboš Bunček (1969).
Vedúci mužstva: Marcel Hutta (1985).

Brankári: 1 Ľuboš Vavro (1979), 25 Martin
Jamrich (1985).
Obrana: 2 Patrik Vančo (1991), 3 Miroslav
Hlúch (1988), 11 Ľuboš Suchoň (1982), 12 Miloš Ryšavý (1983), 14 Jaroslav Cuper (1986),
15 Patrik Hutta (1990), 21 Ondrej Gono
(1993), 33 Miloš Belokostolský (1982).

Príprava na jarnú časť sa začala 6.1.2015.
Chlapci sa pripravovali v domácich podmienkach, využívali sme školskú umelú trávu a v prípade dobrého počasia aj ihrisko.
Výsledky v prípravných zápasoch neboli
dobré, zaznamenali sme tri prehry a v ge-

nerálke v Trakoviciach sme neudržali trojgólové vedenie.
Výsledky:
Koplotovce – Bučany 6:4, góly Kosnáč 3,
Valášek (umelá tráva Brezová)
Suchá – Bučany 2:1, góly K. Bunček (umelá
tráva Lok. Trnava)
Dubovany – Bučany 2:0
Trakovice – Bučany 3:3, góly Sokolovič,
Kosnáč, Fančovič
Jarnú časť sme začali v Špačinciach a po
jasnom zápase a dobrom výkone chlapcov
sme vyhrali 3:0.

Dorast sme odhlásili
Začiatkom februára sme sa stretli s chlapcami pred začiatkom jarnej časti sezóny.
Chlapci sa vyjadrili, že nechcú pokračovať
v sezóne. Dôvody boli rôzne, pridali sa aj
zranenia chlapcov, ktorí by nemohli aj tak
hrávať, a tak počet by bol ešte nižší. Rozhodli sme sa preto dorast odhlásiť a chlapcov, ktorí majú záujem hrávať, uvoľňujeme
do okolitých dedín – Trakovíc a Malženíc
a jedného do Smoleníc. Už predtým sme
akceptovali pre dlhodobý záujem hosťovanie talentovaného Michala Vindiša do
Bolerázu. V júni sa opäť s chlapcami stretneme a prehodnotíme prihlásenie dorastu
do súťaže.

Žiaci lepšie ako vlani

 Momentálne sú žiaci na 9. mieste, aj keď s každým mužstvom v tabuľke vyššie dokázali hrať vyrovnanú partiu.

Žiaci hrajú v rámci svojich možností dobrý
futbal. Môžeme vyjadriť názor, že je to lepšie ako v minulej sezóne. V tabuľke sa nachádzajú na 9. mieste. S každým mužstvom
nad nami sme však dokázali hrať vyrovnanú
partiu a sezónu sme skončili s aktívnym
skóre 25:22. Dochádzka na tréning je dobrá,
žiaci nepretržite trénujú aj cez zimu v našej telocvični a na umelej tráve. Výnimkou
boli len zimné prázdniny, keď aj tréneri
potrebovali dobiť energiu a chuť. Do žiakov
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postupne začleňujeme aj našich šikovných
prípravkárov, ktorí v lete už prejdú vekovo
do kategórie žiakov.

Káder žiakov
Brankári: Martin Drinka (2001), Matúš Belokostolský (2003).
Obrana: Sára Gajdová (2000), Ľubomír Suchoň (2000), Martin Slatina (2000), Denis
Jerie (2000), Tomáš Slatina (2003), Martin
Parízek (2003), Martin Grosman (2003).
Záložníci: Tomáš Krajčovič (2001), Karin
Paveleková (1999), Barbora Belokostolská
(1999), Matúš Gajda (2001), Kevin Sládek
(2002), Tomáš Držka (2001), Nikolas Boris
(2003), Matteo Enev (2003).
Útočníci: Adrián Očkovský (2001), Martin
Paulovič (2002), Valér Zachar (2004), Matej
Rybanský (2003).
Tréner: Marcel Hutta (1985).
Vedúci: Patrik Hutta (1990)
Počas zimy sme sa zúčastnili na turnaji v Ružindole, kde sme obsadili druhé miesto a odohrali sme jeden prípravný zápas v Červeníku,
kde sme vyhrali 2:0 po góloch Držku a Gajdu.

Prípravka zatiaľ veľmi dobre
Sezónu pre prípravku hodnotíme zatiaľ
veľmi dobre. Chlapci bojujú na ihrisku ako sa
patrí, nedovolia súperovi rozvíjať jeho akcie,

Obrana: Tomáš Slatina (2003), Matteo Enev
(2003), Martin Grosman (2003), Tomáš Vidlička (2003), Samuel Kollár (2003), Kristíán
Valko (2005).
Záložníci: Nikolas Boris (2003), Valér Zachar
(2004), Alex Boris (2005), Martin Parízek
(2003), Matej Mišík (2005).
Útočníci: Matej Rybanský (2003), Adrián
Hrúz (2005).
Tréner: Marcel Hutta (1985).
Vedúci: Patrik Hutta (1990).
Počas zimnej prestávky chlapci stále trénovali a zúčastnili sa aj na viacerých turnajoch.
V novembri sa uskutočnil turnaj v Hrnčiarovciach, kde v kvalitnom obsadení skončili na
6. mieste, ale prezentovali sa výbornou hrou
a v poslednom zápase remízou so Zelenčom
obrali tohto súpera o prvenstvo. V januári sa
zúčastnili na turnaji v hale Družba, kde medzi
piatimi najlepšími prípravkami v oblasti skončili na 3. mieste. Prvenstvo získali na turnaji
v Ružindole, kde dominovali a zaslúžene sa
tešili z 1. miesta. Odohrali zatiaľ aj dva prípravné zápasy, kde dokázali poraziť žiačky
Spartaka Trnava 3:1 a na umelej tráve v škole
Boleráz 13:2.

Predprípravka nie je stratený čas
V septembri vznikla miniliga predprípravky
organizovaná ObFz Trnava. Opäť sa prihlá-

TABUĽKY
A-mužstvo 1. TJ Družst. Dechtice
2. FK Biely Kostol
3. ŠK Blava 1928 B
4. OFK Bučany
5. TJ Družst. Voderady
6. TJ Elastik Bohdanovce
7. TJ Družst. Ružindol
8. FK Lok. Trnava
9. TJ FC Kátlovce
10. TJ Slavoj Boleráz B
11. TJ Družst. Košolná
12. OZ TJ Družst. Pavlice
13. FK Sokol D. Orešany
14. TJ Suchá nad Parnou
15. ŠK Dobrá Voda
16. TJ Družst. Špačince

po
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

16. kole
12 2 2 33:15
9 4 3 41:12
10 1 5 48:22
10 1 5 40:20
9 3 4 34:27
7 6 3 31:26
7 3 6 24:26
8 1 7 27:26
7 1 8 25:31
5 5 6 28:26
5 3 8 25:29
4 5 7 22:31
4 3 9 23:37
3 4 9 19:34
4 1 11 21:48
1 3 12 12:43

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Žiaci - po jesennej
ŠK Cífer - FO
12 11
FC Spartak Trnava B 12 9
OŠK Smolenice
12 9
TJ Družst. Dechtice
12 8
TJ Družst. Brestovany 12 7
ŠK Rapid Hrnčiarovce 12 7
FK Biely Kostol
12 6
TJ Elastik Bohdanovce 12 5
OFK Bučany
12 4
FK AŠK Slávia Trnava 12 4
OŠK Križovany n. D. 12 2
TJ Družst. Špačince 12 0
FK Sokol D. Orešany 12 0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Prípravka - po jesennej
ŠK Cífer – FO
10 9 0
OFK Bučany
10 9 0
FO ŠK Modranka
10 8 0
ŠK Slávia Zeleneč
10 7 1
TJ Družst. Brestovany 10 5 0
TJ Družst. Voderady 10 5 0
OŠK Križovany n. D. 10 4 1
MTK Leopoldov
10 4 0
OFK Majcichov
10 2 0
ŠK Šúrovce
10 0 1
OŠK Zavar
10 0 1

31
31
31
31
30
27
24
25
22
20
18
17
15
13
13
6

časti
0 1 55:17 33
2 1 75:14 29
1 2 83:17 28
2 2 57:16 26
1 4 45:22 22
0 5 49:12 21
0 6 34:39 18
0 7 47:50 15
2 6 25:22 14
1 7 36:31 13
0 10 12:94 6
2 10 4:50 2
1 11 13:151 1
časti
1 64:7
1 44:4
2 63:9
2 38:7
5 26:38
5 16:43
5 13:29
6 11:27
8 11:47
9 7:43
9 7:46

27
27
24
22
15
15
13
12
6
1
1

Predprípravka - po jesennej časti
1. Modranka
7 6 0 1 57:13 18
2. Zeleneč
7 4 1 2 37:11 13
3. Hrnčiarovce
7 4 1 2 38:19 13
4. Cífer
6 3 2 1 15:13 11
5. Bučany
7 3 1 3 20:14 10
6. Boleráz
7 2 2 3 25:38 8
7. Bohdanovce
6 1 0 5 11:52 3
8. Zvončín
7 0 1 6 13:56 1
 Chlapci z prípravky zaznamenali zatiaľ jedinú prehru, a to v Cíferi.
a naopak, neustále sa snažia útočiť na súperovu bránu. Brankár Matúš Belokostolský
pri niektorých zápasoch len z diaľky sleduje
počínanie svojich spoluhráčov. V tabuľke sú
chlapci druhí, len o skóre za Cíferom, u ktorého sme prehrali posledný zápas jesene 0:2,
a to bola len jediná prehra našich chlapcov,
ostatné zápasy vyhrali. Chlapci boli po zápase veľmi sklamaní, ale u nás doma ich čakalo pohostenie a rozlúčka s jesennou časťou
sezóny, na ktorej sa spolupodieľali aj rodičia,
rýchlo zabudli na prehru a mali iné starosti
:-). Veľká vďaka patrí aj rodičom detí, ktorí
cestujú s deťmi aj na ihriská súperov a robia
im domáce publikum.

Káder prípravky
Brankári: Matúš Belokostolský (2003), Artur
Šajbidor (2004).

silo 8 družstiev. Je dôležité, že chlapci majú
konfrontáciu aj s ostatnými dedinami, ktoré
nám ukazujú, ako na tom sme a kde musíme
pridať. Tentokrát sme skončili na priebežnom
5. mieste, ale v zápasoch chlapci ukázali
veľké srdce pre futbal a vidíme, že venovať
sa im, nie je vôbec stratený čas.

Káder predprípravky
Brankári: Adam Belán (2005), Gregor Šajbidor (2006).
Obrana: Kristián Valko (2005), Alex Boris
(2005), Adrián Hrúz (2005), Jakub Gono
(2005), Rastislav Kollár (2005), Ľuboš Hubinák (2005).
Záložníci: Matej Mišík (2005), Radovan Belokostolský (2006), Lucas Kubovič (2005), Ema
Borisová (2005), Jakub Šupa (2005).
Útočníci: Erik Valko (2007), Róbert Jankovič

(2007), Adrián Zelka (2007), Ladislav Banič (2005).
Tréner: Marcel Hutta (1985).
Vedúci: Patrik Hutta (1990).
V príprave zatiaľ odohrali dva zápasy. Najprv sme dostali po nose v Cíferi, kde sme
v ich nekonečnej hale prehrali 3:16. Chuť si
chlapci spravili na umelej tráve v škole, keď
porazili Boleráz 9:1.
V úvahách klubu je prilákanie ešte mladších detí, ročník narodenia 2008 a mladšie,
ktoré by mali záujem hrávať futbal. Takže
aj týmto spôsobom pozývame deti a rodičov na tréning. V prípade záujmu môžete
kontaktovať trénera Marcela Huttu, tel.
0902 622 115.
MARCEL HUTTA
predseda OFK Bučany
Foto: archív OFK
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ZO ŽIVOTA CHOVATEĽOV POŠTOVÝCH HOLUBOV

Na olympiáde v Budapešti
Začiatkom roka, 17. januára 2015, usporiadala ZO Chovateľov poštových holubov
v Bučanoch pre svojich členov a priateľov
z okolitých organizácií celodenný autobusový zájazd na Olympiádu poštových
holubov do Budapešti.
Na olympiáde sa zúčastnilo celkom 22 štátov z celého sveta, v zastúpení mnohých chovateľov a vystavovateľov. Skrátka, bolo sa na
čo pozerať a čo obdivovať. Organizátori sa na
túto akciu veľmi dobre pripravili. Predávali sa
tam krmivá pre holuby, lieky a vitamíny, teda
všetko potrebné na chov poštových holubov.
V stánkoch s občerstvením ponúkali dobrú
pikantnú maďarskú klobásu a ešte lepšie Tokajské vínko. Chovatelia, ktorí sa zúčastnili
na tomto vydarenom zájazde, boli veľmi spokojní. Domov sa vrátili v neskorých večerných
hodinách a už sa tešia na ďalšiu olympiádu,
ktorá bude v roku 2016 v Bruseli.
VINCENT HUTTA
predseda ZO CHPH Bučany

 Na výstavisku v Budapešti. Skúsenosti si vymieňajú (zľava) Anton Masaryk z Hrnčiaroviec, Ján Orešanský zo Zelenča, Vincent Hutta, predseda ZO CHPH v Bučanoch, Rudolf Miklošík zo Šintavy a Jozef Zatko z Majcichova.
Foto: archív

Oblastná výstava poštových holubov
Oblastné združenie Chovateľov poštových holubov – ZO Bučany usporiadala
dňa 13. decembra 2014 v Dome kultúry
v Bučanoch Oblastnú výstavu poštových
holubov. O podujatie bol medzi chovateľmi
veľký záujem, čo potvrdila aj hojná účasť
– okolo 200 chovateľov, z ktorých väčšina
aj vystavovala svoje pretekárske holuby.
Na výstave sa zúčastnili ZO CHPH: Šintava, Zeleneč, Opoj, Brestovany, Bučany,
Chtelnica, Krupá, Šulekovo, Hlohovec,
Piešťany a Vrbové. Celkom bolo vystavených asi 150 poštových holubov, z ktorých
niektoré boli ponúkané aj na predaj. Podľa
propozícií, každá organizácia mohla vystavovať najviac 13 ks poštových holubov,
ktoré splnili požadované kritériá. Počas
výstavy bol pre chovateľov zabezpečený aj

 Predseda ZO CHPH Vincent Hutta
odovzdáva cenu Ondrejovi Dvorščákovi, chovateľovi z Vrbového.

 Cenu za prvé miesto preberá Vladimír Krivošík, ktorý sa stal
generálnym majstrom v oblasti Trnava. V pozadí mladý bučiansky chovateľ Jozef Jurík ml.
BUČIANSKE LISTY

predaj krmív, liekov a potrebných zariadení
na chov poštových holubov.
Najvyššie ocenenie si odniesol chovateľ zo
ZO Bučany Vladimír Krivošík. Získal 1. miesto a stal sa generálnym majstrom v oblasti
Trnava. Nášmu rodákovi aj touto cestou srdečne blahoželáme.
Organizátori mali výstavu veľmi dobre pripravenú. V bufete podávali chutný jelení guláš,
ktorý mohli návštevníci výstavy zapiť výborným
vínkom. Celé podujatie sa konalo v priateľskej
atmosfére. Po jeho skončení organizátori aj
účastníci ešte dlho do noci zaostali v dome
kultúry v družnej debate a výmene skúseností.
Už sa tešíme na ďalší ročník výstavy poštových holubov v Bučanoch, ktorý plánujeme na
december 2016.
VINCENT HUTTA
predseda ZO CHPH Bučany
Foto: Milan Pazúr

 Vyhodnotenie pretekov mladých poštových holubov. S mikrofónom Rudolf Čmarada zo Šintavy, s výsledkovými papiermi predseda OZ CHPH Trnava Dušan Lupták.
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