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PRÍHOVOR STAROSTU

Prežite
krásne sviatky!
Vážení spoluobčania,
pomaly a nezadržateľne sa blíži koniec kalendárneho roka, ktorý
bol i prvým rokom vo
volebnom období 2014
– 2018. Aj tentokrát
Vám chceme priblížiť
prácu a život v našej
obci, čo sa nám za ten čas podarilo, alebo nepodarilo urobiť. Veď práve v tomto
roku sme mali dosť udalostí a návštev
vysokých funkcionárov.

Môžeme byť hrdí na to, čo sme v Bučanoch dokázali! Osem rokov sme zvládali
rôzne peripetie zákonov a nariadení, bojovali s termínmi, prekážkami a byrokraciou.
Dnes je všetko úspešne za nami a sen
mnohých zainteresovaných sa stal realitou.
Nyáriovská kúria je rovnako krásna, ak
nie krajšia, ako v časoch svojho rozkvetu.

O chronológii jej rekonštrukcie i slávnostnom otvorení 5. septembra sa viac dozviete
na nasledujúcich stránkach Bučianskych
listov. Verme, že tento historicko-kultúrny
objekt dokážeme využiť tak, aby obohatil
súčasnú i budúce generácie.
Redakcia
Foto archív obce

Na hasičov sa usmialo šťastie!

Ministerstvo vnútra SR v apríli 2014 vysúťažilo päťsto áut od poľskej spoločnosti
Wawrzaszek ISS Spólka za vyše 57 miliónov eur. Tieto vozidlá budú dodávané
postupne do februára 2016.
Nové cisternové automobilové striekačky
IVECO DAILY CAS dostane až päťsto obcí.

Ďalším pribudnú repasované Tatrovky alebo
protipovodňová technika. Medzi tieto obce
sa zaradili aj Bučany. Minister vnútra Robert
Kaliňák v septembri odovzdal bučianskym
hasičom vozidlo IVECO DAILY a Tatru 815.
Redakcia
Foto: archív obce

K najvýznamnejším udalostiam v Bučanoch patrilo otvorenie rekonštruovanej
Nyáriovskej kúrie za účasti poslancov
Národnej rady SR, a to Renáty Zmajkovičovej, Mariána Kovačócyho a prednostky Okresného úradu v Trnave Marty
Gubrickej. Ďalšou veľkou udalosťou bolo
odovzdanie hasičských áut podpredsedom vlády a ministrom vnútra Robertom
Kaliňákom. Dúfam, že príspevky v tomto
čísle Bučianskych listov Vám oživia pamäť
a spomienky na toto dianie.
Veď v dnešnej uponáhľanej dobe, v čase keď žijeme čoraz rýchlejšie, je potrebné sa aj zastaviť.
Takým malým zastavením je pre nás
práve adventné obdobie a pomaličky sa
blížiace Vianoce, čas kedy sme si bližší
ako inokedy a snažíme sa zabudnúť na
bežné ľudské problémy. Na Vianoce sa
v nás prebúdzajú tie najkrajšie pocity
a chceme sa s nimi podeliť so svojimi blízkymi a drahými. Hľadáme úprimné slová,
ľudské porozumenie a túžime po láskavom
ľudskom dotyku. Bolo by krásne, keby to
tak bolo aj v bežnom, každodennom živote. Preto si vážme jeden druhého a zachovajme si slávnostné chvíle z vianočných
a novoročných sviatkov v mysliach a dušiach po celý rok.
Vážení spoluobčania,
pri tejto príležitosti mi dovoľte poďakovať
sa Vám za prácu vo Vašich domácnostiach,
v obci i na pracoviskách. Verím, že v novom
roku, ktorý sa rýchlo blíži, i v ďalších rokoch
sa pre Vás všetkých zlepšia sociálne podmienky i samotný život.
Želám Vám veľa zdravia, šťastia, lásky a dostatok trpezlivosti pri zdolávaní
každodenných problémov. Prajem Vám
všetkým krásne prežitie vianočných
sviatkov a úspešný vstup do nastávajúceho roka 2016.
ŠEBESTIAN LANČARIČ
starosta obce
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SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE NYÁRIOVSKEJ KÚRIE 5. SEPTEMBRA 2015

Z chátrajúcej budovy skvost obce

 Vedenie obce, pozvaní hostia a občania Bučian zhromaždení na slávnostnom otvorení zrekonštruovanej Nyáriovskej kúrie.
V Bučanoch sa podarilo premeniť chátrajúcu budovu na skvost obce. Nyáriovská
kúria, ktorá má počiatky už kdesi v 16.
storočí, ukázala svoju tvár.
Otvorenie kúrie sa konalo 5. septembra
2015 pred samotnou budovou. Prvý sa prítomným prihovoril starosta obce Šebestian
Lančarič. Po ňom vystúpili s príhovormi dámy
a páni, ktorí sa pričinili o obnovu krásnej pamiatky. Tí, ktorí sa podieľali na obnove objektu
– Ing. Jaroslava Žáková, Ing. Jozef Kobza
a Ing. arch. Pavol Ďurko, dostali od starostu
obce ďakovné listy. Dôstojný pán Ján Bašo,
miestny farár, požehnal obnovenú budovu
i ľudí a po prestrihnutí pásky si mohli prítomní
prezrieť vnútorné priestory objektu.
Pri príležitosti obnovenia kúrie napísali bratia Štefan a Ľubomír Vidličkovci publikáciu
s názvom Nyáriovská kúria v Bučanoch a jej
obyvatelia. Hlinou a obilím bola publikácia
uvedená do života a záujemcovia si ju mohli
zakúpiť priamo na slávnosti v kúrii.
Vstupom do kúrie je hlavná sála, kde je
vystavené prestieranie a dobový porcelán.
Nachádza sa v nej aj staršie krídlo, vitríny s historickými predmetmi. Vo vedľajšej
miestnosti je inštalovaná expozícia nálezov

z okolia Bučian a model rondelu – kruhového
objektu objaveného počas terénnych úprav
v intraviláne obce. Verejnosť si ďalej mohla

prezrieť dve miestnosti s poľovníckymi trofejami a nakoniec aj pivnicu pod kúriou so
samostatným vchodom.

 Bratia Štefan a Ľubomír Vidličkovci krstia publikáciu s názvom Nyáriovská kúria v
Bučanoch a jej obyvatelia.

 Starosta obce Šebestian Lančarič odovzdáva ďakovný list ...

V parku Nyáriovskej kúrie pri príležitosti
jej otvorenia hrala dychová hudba Bučianka
a poľovníci ponúkali guláš. Pre deti sa v parku
točil drevený kolotoč. Navečer vystúpili rytieri
z agentúry Hector s programom, do ktorého
aktívne zapojili aj detských divákov.
Bolo veľmi príjemné vidieť toľko ľudí, ktorí
svojou prítomnosťou dali najavo, že sa zaujímajú o život v dedine, v ktorej žijú. Počasie,
našťastie, vyšlo, i keď niekedy aj postrašilo.
Ďakujeme všetkým, ktorí s projektom začali, ktorí ho zrealizovali, dokončili, i ľuďom, ktorí
prispeli k zariadeniu priestorov kúrie.
Môžeme byť hrdí na to, čo sme v našej obci
dosiahli. Želáme si, aby sa Bučany stali „malebnou dedinkou“ na západnom Slovensku.
Obnova kúrie nech je začiatkom a inšpiráciou
pre ďalšie zveľaďovanie obce.
Knihu o Nyáriovskej kúrii a jej obyvateľoch si možno zakúpiť na obecnom úrade,
rovnako ako aj predchádzajúce knihy bratov
Vidličkovcov.
K&K
Foto: archív obce
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SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE NYÁRIOVSKEJ KÚRIE – PRÍHOVOR STAROSTU

Krásna aj pre budúce generácie
Dovoľte mi, aby som Vás čo najsrdečnejšie privítal na dnešnom slávnostnom
otvorení národnej kultúrnej pamiatky Nyáriovskej kúrie a revitalizácii časti priľahlého parku v našej obci Bučany. Konečne
je tu chvíľa, na ktorú sme všetci čakali
skoro osem rokov. Chronologicky sa pokúsim priblížiť Vám dianie počas celého
tohto obdobia.
Dňa 16. novembra 2007 na rokovaní OZ
schválili poslanci návrh na rekonštrukciu
NKP Nyáriovská kúria. Onedlho bolo poslancom OZ oznámené, že v programovacom
období 2007 – 2013 budú výzvy na opatrenie 3 – Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov – Intervencie do nehnuteľných
kultúrnych pamiatok.

 Starosta Š. Lančarič zoznámil prítomných s genézou rekonštrukcie.

 Hostia slávnostného otvorenia zrenovovanej kúrie. Vľavo s kyticou Ing. arch. Jaroslava Žufová.
Obec na túto informáciu okamžite reagovala tým, že v roku 2008 zadala Ing. arch.
Jaroslave Žufovej úlohu vypracovať architektonicko-historický výskum. Súbežne v tom
istom roku bola spracovaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie pod názvom
Obnova Nyáriovskej kúrie na Kultúrno-spoločenské centrum obce Bučany a revitalizácia
časti historického parku.
Autormi PD boli arch. Jozef Ďurko a Ing.
arch. Pavol Ďurko.
V tom čase obec vyhlásila súťaž na projektového manažéra. Zvíťazila v nej Ing. Ľubomíra Žáková, ktorá sa ujala svojej funkcie. Ňou
vypracovanú žiadosť na rekonštrukciu kúrie
Obec Bučany dňa 26. novembra 2009 podala
vtedy ešte na Ministerstvo výstavby a RR SR.
Dňa 2. februára 2010 bolo na OcÚ Bučany
doručené Rozhodnutie o neschválení žiadosti
o nenávratný ﬁnančný príspevok. Obec okamžite 9. februára reagovala na rozhodnutie
a podala žiadosť o jeho preskúmanie.
Oplatilo sa, pretože 16. júna 2010 bolo na
OcÚ Bučany doručené ďalšie rozhodnutie,
tentokrát o schválení žiadosti o nenávratný ﬁnančný príspevok. Následne 2. júla 2010 bola

v Bratislave podpísaná Zmluva o poskytnutí
nenávratného ﬁnančného príspevku na čiastku 1 513 766,67 €.
Súbežne bola vyhlásená aj verejná súťaž
na stavebné práce. Podľa predpisov EÚ,
celá súťaž musí prejsť kontrolou, preto obec
súťaž postúpila na kontrolu. Dňa 20. augusta
2010 bolo listom oznámené, že riadiaci orgán
postúpil súťaž na Úrad pre verejné obstarávanie. Dňa 24. septembra 2010 ÚVO poslal obci
Bučany oznámenie o začatí výkonu kontroly.
Nakoľko stále neboli známe výsledky kontroly, ako nový starosta som dňa 8. februára
2011 na ÚVO zaslal list so žiadosťou o informáciu, kedy bude kontrola ukončená.
Odpoveď došla 14. februára 2011, kde nám
oznámili ukončenie kontroly na konci februára, čo sa ale nestalo. Výsledok kontroly stále

 Prítomný sledujú slávnostný akt strihania pásky pri vstupe do objektu.
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 Strihanie pásky pred vstupom do kúrie. Zľava starosta Š. Lančarič, bývalá starostka
C. Krippelová a poslanec NR SR Marián Kovačócy.
nebol, preto dňa 30.3.2011 išla ďalšia žiadosť
o informáciu. 8. apríla 2011 došla odpoveď, že
kontrola bude ukončená do konca apríla 2011,
čo taktiež nebola pravda.
Dňa 20. mája 2011 bol odoslaný list ministrovi so žiadosťou na ukončenie kontroly.
Z odpovede sme sa dozvedeli, že po ukončení kontroly nás budú okamžite informovať.
Konečne, skoro po roku, dňa 9. augusta 2011,
došla odpoveď.
Verdikt: ÚVO súťaž nezrušil, ale riadiaci
orgán súťaž neakceptoval a nariadil vyhlásiť
novú súťaž, z ktorej s mimoriadne nízkou
cenou vzišla ﬁrma EURO-BUIDING, a. s.,
Bratislava. To sa už písal rok 2012, kedy dňa
2. októbra bol podpísaný tento raz už na Ministerstvo pôdohospodárstva a regionálneho
rozvoja SR dodatok č. 1. na ﬁnancovanie.
Následne bola podpísaná zmluva o dielo
s ﬁrmou EURO-BUIDING, a. s., Bratislava.
Po podpise zmluvy bolo odovzdané aj stavenisko a začali sa stavebné, respektíve
búracie práce s dvomi robotníkmi.
Po urgenciách na posilnenie počtu pracovníkov a upozornení na vytvorený sklz v prácach sa pracovníci ﬁrmy zbalili bez ohlásenia

a opustili stavenisko.
Obec na túto novú skutočnosť reagovala
tým, že oslovila právnika, ten obci pripravil
list, ktorým oznámila odstúpenie objednávateľa od Zmluvy o dielo. Následne obec listom
informovala riadiaci orgán o nových pomeroch
a požiadala o povolenie vyhlásiť novú súťaž.
Žiadosti obce bolo vyhovené. Víťazom nového verejného obstarávania sa stala ﬁrma
ZIPP Bratislava, s ktorou bola podpísaná
zmluva o dielo. A to sa už písal rok 2013.
Firma ZIPP po podpísaní zmluvy a odovzdaní staveniska nasadila také tempo, že do
konca roka 2013 stihla zhotoviť novú strechu,
aj vďaka priaznivému počasiu.
Termín dokončenia bol september 2014.
Počas stavebných prác boli objavené nové
fresky vo viacerých miestnostiach kúrie, na
čo Krajský pamiatkový úrad Trnava reagoval pozastavením stavebných prác dňa 20.
februára 2014 a nariadením vykonať reštaurátorský výskum.
Obec zabezpečila potrebný výskum a po
mesiaci sa pokračovalo v prácach. Riadiaci
orgán na základe nových skutočností predĺžil termín ukončenia prác na 19. decembra

 Miestny farár, dôstojný pán Ján Bašo v prítomnosti starostu obce požehnal zrekonštruovanú budovu.
2014. Stavebná ﬁrma ZIPP termín dodržala
a 2. decembra 2014 bola stavba skolaudovaná.
Výsledkom celého úsilia je táto prekrásna
kultúrna pamiatka, na ktorú môže byť obec
Bučany priam hrdá, s obnoveným nápisom
VILLA SOLITUDE.
Kúria je pekná z vonku a krásna je aj so
všetkými maľbami a zariadením vo vnútri. Celkové náklady na rekonštrukciu činia
1 296 646,46 €.

 Potom si už hostia slávnosti i občania mohli prezrieť vnútorné priestory Nyáriovskej
kúrie.

Vážení vzácni hostia, vážení spoluobčania,
som veľmi rád a priam hrdý na to, že sa
nám, i keď s veľkými ťažkosťami a pomocou
dobrých ľudí podarilo zrealizovať toto dielo
– Nyáriovskú kúriu, ktorú už o malú chvíľu
prestrihnutím pásky slávnostne otvoríme
a uvedieme do života.
Skôr než sa tak stane, dovoľte mi vysloviť úprimné poďakovanie Ing. Ľubomíre
Žákovej, ktorá spolupracovala ako projektová
manažérka od samého začiatku až doteraz.
Poďakovanie patrí aj autorovi projektu Ing.
arch. Pavlovi Ďurkovi, ktorý tak isto spolupracoval počas celej rekonštrukcie a často riešil
problémy, ktoré sa vyskytli. Rovnako patrí
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poďakovanie Ing. Ladislavovi Kobzovi, ktorý
počas celej rekonštrukcie zastával funkciu
stavebného dozoru, s ktorým sme tak isto
riešili rôzne problémy. Samozrejme, moje poďakovanie patrí aj dodávateľovi stavby ﬁrme
ZIPP, Bratislava.
Ďakujem aj poslancom OZ, ktorí sa podľa
potreby zúčastňovali na kontrolných dňoch,
ďakujem tiež pracovníkom Obecného úradu
v Bučanoch za ich pomoc počas výstavby.
Po ukončení stavebných prác nastúpila
ﬁrma EXIMA Banská Bystrica, ktorá vyhrala
elektronickú aukciu na zariadenie kúrie nábytkom, čo aj urobila.
Vitríny a ostatný nábytok bolo treba naplniť
sklom, starožitným porcelánom a starožitnosťami. Obec oslovila pána Šimeka s manželkou, ktorí majú v našej obci chalupu, takže
sú takými polovičnými Bučancami. Manželia
Šimekovci ochotne poskytli obci veľa exemplárov, ktoré sú vystavené vo vnútri kúrie, za
čo im z tohto miesta vyslovujem velikánske
ďakujem.
Moje poďakovanie ďalej patrí rodine Ing.
Stanislava Vidličku a jeho manželke za obe-

 V programe vystúpili aj rytieri z agentúry Hector, ktorí aktívne zapojili aj detských
divákov.

 Starostovia Šebestian Lančarič (Bučany) a Rudolf Baroš
(Zavar) pri prehliadke interiérov.
tavú prácu pri zariaďovaní kúrie, a tak isto
za poskytnutie veľkého množstva exponátov
do múzea.
Ďakujem aj riaditeľovi múzea v Hlohovci Mgr.
Jozefovi Urminskému za ústretovosť, rady a poskytnutie takisto vzácnych exponátov. Ďakujem
aj Jozefovi Šustovi z Hlohovca, ktorý daroval
poľovné trofeje do poľovníckej expozície. Poďakovanie právom patrí aj súrodencom Vidličkovcom, autorom už štvrtej knihy o Bučanoch,
venovanej Nyáriovskej kúrii a jej obyvateľom,
ktorú o chvíľu slávnostne uvedieme do života.
Ak som na niekoho zabudol, nebolo to
úmyselne, nech mi prepáči. A preto moje
posledné ďakujem smerujem všetkým, ktorí
sa akoukoľvek formou pričinili k úspešnému
dokončeniu a zariadeniu národnej kultúrnej
pamiatky Nyáriovská kúria v Bučanoch.
Na záver mi dovoľte popriať Vám všetkým
veľa zdravia, šťastia, aby ste prežili v našej obci
príjemný deň a aby ste odchádzali s dobrým pocitom, že ste zažili a videli niečo nové a pekné.
Nyáriovskej kúrii želám, aby zostala taká
krásna ešte veľa rokov, aj pre generácie, ktoré
prídu po nás.
ŠEBESTIAN LANČARIČ
Foto: archív obce

 Hudobným vystúpením obohatili slávnosť ...

6

BUČIANSKE LISTY

NOVÉ AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY SMER HLOHOVEC A TRNAVA

Aby slúžili k spokojnosti a bezpečnosti
Dlhé roky sme na zasadnutiach obecného zastupiteľstva riešili autobusové zastávky smer Trnava a Hlohovec, ktoré boli
vo veľmi zlom technickom stave. Nezodpovedali technickým normám a ich súčasťou
neboli ani odstavné pruhy pre autobusy.
V roku 2008 dala obec vypracovať projektovú dokumentáciu, vybavila stavebné
povolenie a podala žiadosť na eurofondy.
Žiaľ, žiadosť nebola úspešná, viac nenasledovali žiadne výzvy na takéto aktivity a po dvoch
rokoch stratilo právoplatnosť aj stavebné povolenie. Nakoľko sme stále chceli riešiť uvedený
problém, spoločne sme prehodnotili projektovú
dokumentáciu a zistili sme viaceré nedostatky.
Preto starosta obce začiatkom roku
2014 oslovil rodinu Evy Beňovskej so žiadosťou o darovanie časti ich pozemku a zároveň
jej vysvetlil celý zámer obce. Pani Beňovská
sa poradila so svojou dcérou a obe súhlasili
s darovaním časti pozemku na výstavbu odstavného pruhu pre autobusy a prístrešok.
Následne obec dala vypracovať geometrický
plán na oddelenie časti parciel.
Z jednej parcely to bolo 38 m2, z druhej
45 m2 celkom 83 m2 a notárom bola vypra-

M

M

 Takéto ošarpané kovové monštrá ešte donedávna špatili obec.

covaná darovacia zmluva na Obec Bučany.
Tu nastal malý problém, nakoľko z časti bol
spoluvlastníkom aj vnuk pani Beňovskej, ten
v tom čase nemal 18 rokov, preto zmluvu musel
potvrdiť súd. Týmto sa celá záležitosť oddialila
o jeden rok. Po prekonaní všetkých prekážok už
nič nebránilo začať s prípravami na realizáciu.
Touto cestou chcem veľmi pekne poďakovať
rodine pani Beňovskej za ich ústretovosť, že
pochopili situáciu a darovali časť vlastných pozemkov na uvedenú stavbu. Ďakujeme pekne!
Dali sme upraviť projektovú dokumentáciu
na autobusové zastávky, odstavné pruhy,
vjazdy k rodinným domom a chodník, čo v pôvodnej dokumentácii chýbalo.
Keď bola upravená projektová dokumentácia hotová, začal celý kolotoč s vybavovaním
stavebného povolenia. Najprv vyjadrenia dotknutých orgánov, ktorých bolo celkom 16. Zároveň sme podali žiadosť na spoločný obecný
úrad na územné rozhodnutie na umiestnenie
stavby Rekonštrukcia autobusových zastávok,
vjazdov k rodinným domom a chodníka.

 Začiatok terénnych prác pri úprave chodníkov a osadení nových zastávok.
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 Výstavbu realizovali pracovníci stavebnej firmy Duvystav,
s. r. o., Pezinok.
Keď bolo územné rozhodnutie právoplatné,
podali sme žiadosť o vydanie stavebného
povolenia, ktoré bolo vydané a právoplatné
13. augusta 2015.
Súbežne so stavebným povolením bola
vyhlásená vo vestníku aj verejná súťaž na
zákazku – stavebné práce Rekonštrukcia autobusových zastávok v Bučanoch.
Súťažné podklady si prevzalo celkom 5 stavebných ﬁriem. V stanovenej lehote predložili
svoje ponuky 3 stavebné ﬁrmy. Zasadla výberová komisia, ktorá posúdila všetky doklady
a zistila, že najnižšiu cenu a dĺžku výstavby
ponúkla stavebná ﬁrma DUVYSTAV, s. r. o.,
Pezinok, s ktorou bola dňa 17.8.2015 podpísaná zmluva o dielo. Najnižšia súťažná cena
bola 101 560,81 eur.
V deň podpísania zmluvy bol spísaný
záznam o odovzdaní a prevzatí staveniska.
Zástupcovia správcu komunikácií – TTSK,
SAD Trnava a dopravná polícia určili stanovištia dočasných zastávok, bolo osadené dočasné značenie a začali sa stavebné práce, počas
ktorých sa na kontrolných dňoch riešili nepredvídané situácie vzniknuté počas výstavby.
Stavebné práce boli ukončené v riadnom
termíne a v dobrej kvalite, na ktorú dohliadal
stavebný dozor.
V súčasnom období je stavba ukončená,
skolaudovaná a odovzdaná do užívania širokej verejnosti.
Aj keď nejaký anonym – takzvaný „nespokojný občan Bučian“ – začal kritiku na
uvedenú stavbu, som veľmi rád, že sa s ním
občania nestotožňujú a vyjadrujú uznanie
a spokojnosť s realizáciou stavby.

 Položeniu nových komunikácií a osadeniu zastávok predchádzali aj betonárske práce.

Veď veľmi ľahko sa anonymne kritizuje
a osočuje zodpovedných ľudí. Som presvedčený, že anonym okrem kritiky nevie nič, veď
keby niečo dokázal, neskrýval by sa, prišiel by
na zasadnutia obecného zastupiteľstva a mohol by v diskusii vyjadriť svoj názor otvorene.
Predsa každé zasadnutie je verejné.
Nikto sa nebráni dobrým pripomienka
a nápadom.

Mojím želaním je, aby pekné dielo slúžilo
našim občanom k spokojnosti a bezpečnosti.
Vďaka rodine Evy Beňovskej sa celkom
zmenil hlavný vstup do našej obce. Celá
ulica je širšia, pekne upravená vrátane tehlového mostu.
Chráňme si hotové dielo pred vandalmi,
udržujme čistotu a poriadok v prístrešku a jeho okolí.
Š. L., foto: archív obce

 Kontrolný deň. Zľava ..., starosta Šebestian Lančarič a ...

 Osádzanie a upevňovanie kovovej konštrukcie novej autobusovej zastávky.

 Nová zastávka je síce o 4 cm kratšia ako pôvodná, ale čakajúcim ponúka výhľad aj lavičku.
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Nový plot na Hornom cintoríne
V mesiaci apríl 2015 bolo na Obecný
úrad v Bučanoch oznámené, že na Hornom
cintoríne je spadnutý múr. Starosta obce
okamžite preveril pravdivosť informácie
a zistil, že múr je skutočne čiastočne, nie
celý, spadnutý v susednej záhrade.
Nariadil pracovníkom odstrániť tehly zo
susedného pozemku. Následne bola vypísaná výzva na podanie súťažného návrhu
podľa § 100 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní. Predmet zákazky: Rekonštrukcia časti oplotenia Horného cintorína
v Bučanoch. Výzva bola zaslaná štyrom
stavebným ﬁrmám konkrétne: LUNA ploty
Malženice, TOOS – Trnava, Stavset, stavebná spoločnosť Trnava a DUVYSTAV,
s. r. o., Pezinok. Víťazom súťaže sa stala
stavebná ﬁrma DUVYSTAV, s. r. o., Pezinok
s cenovou ponukou 25 282,80 eur.
Dňa 1. júna 2015 bolo odovzdávajúcim
a preberajúcim protokolom odovzdané stavenisko víťaznej stavebnej ﬁrme, ktorá okamžite
 Prvým krokom bolo odstránenie zrúteného múra.

 Druhým krokom bolo vykopanie, vybetónovanie a spevnenie
základov pre nový múr.

 Pracovníci firmy Duvystav pri ukladaní betónových tvárnic
a ich spevňovaní.
 Dĺžka nového oplotenia je 76 bežných
metrov.
začala realizovať stavebné práce na rekonštrukcii oplotenia. Práce vo svahovitom teréne
boli veľmi náročné.
Počas výstavby bolo zvolané mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, so
zrazom na Hornom cintoríne. Poslanci si
prezreli postup prác na rekonštrukcii oplotenia a posúdili zlý stav asfaltovej plochy pred
domom smútku.
Starosta navrhol upraviť uvedenú plochu. Poslanci s návrhom súhlasili. Následne bola celá plocha pred domom smútku
upravená a vydláždená zámkovou dlažbou.
Za uvedené práce navyše obec zaplatila
3 636,49 eur. Celková dĺžka nového oplotenia je 76 bežných metrov. Cena za nové
oplotenie po realizácii činí: 25 174,94 eur. Aj
touto neplánovanou akciou, ktorú stavebná
ﬁrma DUVYSTAV, s. r. o., zvládla na jednotku, sa Horný cintorín stal dôstojnejším
miestom odpočinku našich občanov.
Š. L., foto: archív obce
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POSTREHY HLAVNEJ KONTROLÓRKY OBCE
Volám sa Mária Šoková a vo funk- úzke, je tam iba jedna lavička...“ Vari tie staré
cii som vystriedala kontrolóra Mareka
ošarpané zastávky boli krajšie? A, mimochoMagulu. Mám vysokoškolské vzdelanie, dom, lavička tam nebola žiadna. To naozaj
v samospráve pracujem desať rokov ako
nám všetko prekáža? Nevieme sa tešiť z toho,
ekonómka, predtým som pracovala v TAZ
že konečne vyzerá vjazd do obce od Trnavy
Trnava, na Generálnom riaditeľstve ŽSR
krajšie, reprezentatívnejšie? Konečne nám aj
v Bratislave a na Francúzskom veľvyslaVÚC opravil aspoň križovatku pri Hornom mlynectve v Bratislave. V septembri uplynul ne, keď nie celú cestu. Hasiči sa tešili z dvoch
rok, čo som nastúpila do
funkcie hlavnej kontrolórky Obce Bučany a začala vykonávať kontrolnú činnosť. Kontrolnou
činnosťou sa rozumie
hlavne kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri
hospodárení a nakladaní
s majetkom obce, kontrola príjmov a výdavkov
obce a rozpočtových organizácií v jej pôsobnosti
(základná škola s materskou školou, kultúrnospoločenské centrum).
Hlavný kontrolór kontroluje aj právnické a fyzické
osoby, ktorým boli poskytnuté účelové dotácie
z rozpočtu obce. Ďalej sa
zameriava na dodržiavanie všeobecne záväzných
nariadení obce, kontrolu
sťažností, kontrolu uznesení obecného zastupiteľ Vari tie staré ošarpané zastávky boli krajšie?
stva a ďalších interných
predpisov a smerníc.
Keďže zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom
nových hasičských áut, ktoré dostali od Miniszriadení mi ukladá povinnosť zúčastňovať
terstva vnútra SR. Bola to iniciatíva šikovných
sa zasadnutí obecnej rady a obecného zaľudí z našej obce, že ich dobrovoľní hasiči
stupiteľstva, som veľmi dobre informovaná
konečne dostali. Ktovie, čo by na ne povedal
o dianí v obci. Preto ma trápia veci, ktoré ako
už nebohý bývalý veliteľ František Kubovič.
hlavná kontrolórka neviem nijakým spôsobom
Určite by bol nesmierne šťastný. A čo by za
ovplyvniť. Žijeme v dobe, ktorá je hektická,
to dali iné obce. A znova šomreme, nie sme
a všetci chceme mať naraz všetko, na čo si
spokojní... Môžeme byť radi, že v prípade
spomenieme. Nie vždy sa však naše želania
požiaru alebo iného nešťastia u nás, máme
a sny dajú splniť „na počkanie“.
hasičov doma, nemusí prísť ešte k väčšiemu
nešťastiu. Treba myslieť aj na prevenciu.

hužiaľ, tadiaľ cesta nevedie. Hlavný kontrolór
obce je v úrade aj kvôli takýmto situáciám,
aby zaujal odborné stanovisko a zhodnotil,
či je obec ﬁnančne natoľko zdravá, aby si
to mohla dovoliť. Vždy treba urobiť SWOT
analýzu a pomenovať silné a slabé stránky
obce, príležitosti a hrozby.
Z ročnej skúsenosti môžem konštatovať,
že starosta, poslanci obecného zastupiteľstva a zamestnanci obecného úradu
svoju prácu vykonávajú
zodpovedne. Som presvedčená, že k Vám – občanom
sú empatickí a vždy vychádzajú v ústrety v rámci zákonných možností. Ale, žiaľ,
nie vždy sa to dá. Týka sa to
hlavne susedských sporov, ktoré samospráva nevyrieši v rámci priestupkového konania, tam už nastupuje
občiansko-právne konanie na súde.
Ďalej rôzne majetkovo právne záležitosti, či sociálne služby, stavebné
konania a iné.

Všetci chceme mať
naraz všetko

Hundreme na každú aktivitu

Často počúvam negatíva v zmysle: „Starosta nič nerobí, poslanci nič nerobia...,“ ale
keď sa niečo realizuje, tak hundreme na
každú aktivitu, ktorá v obci prebieha. Či je to
obnova Nyáriovskej kúrie, výstavba nových
autobusových zastávok, nové hasičské autá,
nový plot na Hornom cintoríne, Urbanistická
štúdia výstavby novej ulice IBV Chrenová
ulica, rozkopané chodníky pred školou atď.
Našťastie, Nyáriovská kúria stojí a môžeme
sa ňou pochváliť vďaka bývalej starostke
Cecílii Krippelovej a vtedajším poslancom,
že sa do takého náročného projektu pustili.
Samozrejme, poďakovanie patrí aj starostovi
Šebestianovi Lančaričovi a poslancom, že
v diele pokračovali a verili, aj napriek všetkým
problémom, že to bude raz krásne dielo, ktoré
bude reprezentovať našu obec. Prostriedky
na obnovu tejto kultúrnej pamiatky vo veľkej miere ﬁnancovala Európska únia a štát.
Keby nebolo týchto prostriedkov, kúria by už
pravdepodobne nestála, na jej mieste by boli
iba ruiny. Alebo sa páči niekomu zrúcanina
kaštieľa? Tomu neverím! Ďalší problém – nové autobusové zastávky: „Načo sa to robilo,
peniaze mohli byť použité na iné projekty, sú

Chceme roky splácať požičané?
Iste by aj starosta, poslanci a zamestnanci
urobili viacej, keby to bolo také jednoduché.
Málokto vie, čo všetko sa na úrade musí
robiť. Koľko byrokracie obsahuje vedenie
samosprávy a koľko zákonov musia zamestnanci každoročne implementovať a aplikovať
do praxe. Vôbec sa nedá porovnávať obec
s mestom. Na mestskom úrade pracuje
veľa ľudí a každý referent má nejakú časť
samosprávnej agendy na starosti. Bohužiaľ,
obce sú poddimenzované ľudskými zdrojmi
aj ﬁnanciami. Nemôžu si dovoliť zamestnávať ďalších pracovníkov, pretože by to išlo na
úkor ﬁnancovania komunálneho odpadu, verejného osvetlenia, prevádzky cintorína, prevádzkovania vodovodu, ﬁnancovania školstva, zdravotníctva, kultúrno-spoločenských
aktivít, športu a ďalšej záujmovej činnosti.
Obec by sa nemohla uchádzať o žiadne
granty a dotácie, pretože by jednoducho
nemala peniaze. Bola by tu ešte jedna cesta
ako rozvíjať obec. Zobrať dlhodobé úvery.
Ale chceme práve toto? Zadlžiť obec na
30 rokov a byť teraz pred občanmi za pekných a ďalšie roky iba splácať požičané? Bo-

Mladá generácia,
treba sa pridať
Som rada, že medzi nami žijú aj
ľudia, ktorí sa angažujú pre iných.
Sú to dobrovoľníci, ktorí obetujú svoj
voľný čas pre blaho nás všetkých
a snažia sa urobiť život v obci krajším. Organizujú rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, športové podujatia, akcie na ochranu životného prostredia, akcie pre deti a mládež, vedú krúžky
pre deti, upravujú verejné priestranstvá. Bola
by som rada, keby sa medzi nami našli i ďalší, ktorí by podali pomocnú ruku a zapojili sa.
Chcem upriamiť pozornosť hlavne na mladú
generáciu, ktorá má v rukách našu budúcnosť. Skúste sa pridať a pomôcť aj Vy.
Na záver by som Vás chcela, vážení spoluobčania, všetkých poprosiť, radujme sa aj
z malých úspechov našej obecnej reprezentácie, robia to pre nás všetkých. A všetci
spoločne sa starajme o čistotu našej obce,
pretože napriek všetkým snahám aj naďalej
vznikajú nelegálne skládky komunálneho odpadu. Pod rúškom tmy niektorí z nás spaľujú
nebezpečný odpad, ktorý nielen zadymuje,
ale zamoruje celú obec. Všetky tie škodlivé
splodiny dýchame všetci. Ja, ale aj Vy, Vaše
deti, vnúčatá... Snažme sa teda žiť život
tak, aby budúca generácia nemusela na nás
hromžiť, akú spustošenú a zničenú krajinu
sme jej zanechali. Nie všetko sú len peniaze,
i keď bez nich sa nedá slušne žiť. Prosím,
zamyslime sa a uvedomme si spoločne, že
keby sme tak mali raz veľmi veľa peňazí,
ale nebudeme mať čistý vzduch, čistú vodu
a zdravé potraviny, čo bude potom? Budeme
spokojní, že máme peniaze?
Je dušičkové obdobie. Tak sa trošku v tejto
uponáhľanej dobe stíšme a myslime na našich blízkych, ktorí už nie sú s nami. Čoskoro
príde aj adventný čas a po ňom vianočné
sviatky, Nový rok. Naplňme svoje srdcia láskou, pokojom a pokorou a spoločne si želajme
do nového roka všetko najlepšie, veľa zdravia,
šťastia, úspechov, spokojnosti a radosti zo
života svojho a všetkých okolo seba.
MÁRIA ŠOKOVÁ
hlavná kontrolórka obce
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Za poznaním na historických hradoch
Za daždivého rána v sobotu 26. septembra 2015 sa vybralo 47 členov bučianskej
ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku na
nezabudnuteľný výlet do Bratislavy. Výnimočne sa k účastníkom zájazdu pridal aj
starosta obce Šebestian Lančarič.
Nie je dôležité, ako ďaleko sa seniori na
zájazd vybrali, ale čo všetko videli a skúsili.
Hoci od Bratislavy nežijeme ďaleko, zistili
sme, že v hlavnom meste je veľa toho, čo
sme ešte nepreskúmali. Navštívili sme Bratislavský hrad, kde sa nachádza veľmi veľa
historických artefaktov a pamätihodností.
Keďže náš kolektív bol početný, na hrade
nám pridelili dvoch sprievodcov. Rozdelili
sme sa teda na dve skupiny a vydali na
prehliadku hradu. Podrobný výklad, ktorý
sme dostali, bol veľmi zaujímavý. Dozvedeli
sme sa veľa o histórii hradu, jeho majiteľoch, o rakúsko-uhorskej monarchii, Veľkej
Morave. Videli sme obrazy Márie Terézie, jej
manžela a ich detí. Bratislavský hrad a jeho
 Druhým navštíveným hradom bol starobylý Devín.

 Účastníci zájazdu pred budovou Národnej rady SR.
okolie ukrýva veľa vzácnych historických
cenností, ktoré nás veľmi zaujali.
Po prehliadke hradu a dvoch hodinách
voľna na obed či prehliadku mesta, sme sa
o 14.00 hod. stretli v prístave, kde na nás čakala loď, s ktorou sme sa preplavili na Devín.
Plavba trvala 1,5 hod. Počas nej sme mali
výhľad na obe strany Dunaja a mohli sme sa
kochať pohľadom na brehy a okolitú prírodu.
Ani sme sa nenazdali a už nás vítal Hrad
Devín v plnej svojej kráse, opradený históriou.
Výklad sprievodcu, ktorý sme si vypočuli na
nádvorí, bol tiež veľmi zaujímavý. Aj keď fúkal
silný vietor, vydržali sme.
Únava z výstupu na Devín nás nepremohla, lebo celú spiatočnú cestu sme spievali.
Domov sme sa vrátili veselí a obohatení zaujímavými poznatkami a zážitkami.
M. K.

 Plavba loďou z bratislavského prístavu na Devín trvala
1,5 hodiny.

N
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Veselá dvojitá oslava seniorov
V priestoroch Kultúrneho domu v Bučanoch sa 10. októbra 2015 konala oslava
dvadsiateho výročia založenia ZO JDS
Bučany a tiež posedenie pri príležitosti
Mesiaca úcty k starším. Za hojnej účasti
členov i pozvaných hostí z obce a Okresnej organizácie JDS z Trnavy sa začal
slávnostný program.
Predsedníčka ZO Mária Kekeňová zhodnotila činnosť organizácie za celé dvadsaťročné obdobie, spomenula aktivity ktoré boli
vykonané a poďakovala všetkým, ktorí sa
podieľali na dobrých výsledkoch organizácie,
pomáhajú a spolupracujú dodnes.
Starosta obce Šebestian Lančarič vo svojom príhovore vyzdvihol prácu a ochotu dôchodcov, poďakoval za starostlivosť o starších občanov, za pomoc obci pri rôznych
akciách a brigádach.
Predseda Okresnej organizácie v Trnave
Jozef Štefánek poďakoval za prácu ZO Bučany a zaradil ju medzi najaktívnejšie v rámci Trnavského okresu. Spolu s členkami okresnej
organizácie potom odovzdali osem vyzname-

 Predsedníčka ZO JDS Bučany pri hodnotení činnosti organizácia za uplynulý rok.

 Predseda Okresnej organizácie v Trnave Jozef Štefánek a jej členky pri odovzdávaní vyznamenaní a ďakovných listov.

 Ocenení členovia výboru ZO JDS Bučany spolu s členmi aparátu OO JDR Trnava.

naní členom výboru ZO JDS a osem ďakovných listov zakladajúcim členom a občanom,
ktorí ochotne pomáhajú organizácii.
Jubilantov tento raz nebolo veľa, v prvom
polroku oslávila sedemdesiat rokov iba jedna členka. Peknou gratuláciou a kytičkou
kvetov jej popriali veľa zdravia, šťastia do
ďalších rokov.
Po dobrom obede a občerstvení prišli seniorom zablahoželať k dvadsiatemu výročiu
krásnym pásmom spevov a tancov detičky zo
súboru Borinka pod vedením PaedDr. Martiny Krchňákovej. Po prvýkrát sa predstavila
svojim rovesníkom aj novozaložená spevácka
skupina Jednoty dôchodcov – Bučančani.
Zaspievali piesne, ktoré rozvesili prítomných
členov a hostí. Tlieskaním ocenili predvedený
výkon začínajúcich spevákov. V závere predsedníčka ZO JDS poďakovala za podporu,
ktorú vyjadrili prítomní tlieskaním.
Po oﬁciálnom programe si členovia ešte
posedeli pri dobrom vínku, niektorí si zaspievali, a takto príjemne strávili jedno sobotňajšie popoludnie.
M. K.

Foto: archív ZO JDS Bučany
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Spievali nám hviezdy TV Šláger
Dňa 23. augusta 2015 vystúpili
v našom kultúrnom dome známe hviezdy TV Šláger. Program
moderoval Miroslav Fančovič,
ktorý v úvode zaspieval dve známe pesničky. Po ňom vystúpila
speváčka Oľga Baričičová so
svojou kamarátkou z Hodonína.
Oblečené do pestrých moravských krojov spoločne zaspievali krásne moravské piesne, pri
ktorých si aj zatancovali. Oľga
Baričičová vystúpila aj v sólovom speve s ľudovými piesňami
zo svojho repertoáru. Následne
divákov v sále rozveselilo svojou
produkciou Duo Rytmus – manželia Danulka a Marián Maňovci
z Oslian. Všetky vystúpenia diváci ocenili dlhým potleskom.
Podujatie ukončil starosta obce
Šebestian Lančarič poďakovaním
divákom za účasť, účinkujúcim za
pekný program a odovzdal im kyticu kvetov.
ŠEBESTIAN LANČARIČ
starosta obce
Foto: archív obce

 Keď ide o kultúru bučiansky kultúrny dom sa rýchlo naplní...

 Oľga Baričičová so svojou kamarátkou v krásnych moravských krojoch...

 Program spestrili deti zo súboru Borinka pod vedením
PaedDr. Martiny Krchňákovej.

 Obľúbené Duo Rytmus – manželia Danulka a Marián Maňovci
z Oslian.

 Plénum slávnostnej členskej schôdze ZO JDS Bučany.
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ODKAZ ČITATEĽOM
V minulom čísle Bučianskych listov som
vás informovala, že obecná knižnica je
opäť otvorená. No dlho sme sa netešili.
V máji prišla pohroma v podobe odtrhnutého prívodu vody do priestorov knižnice.
Voda zaplavila celú knižnicu. Najviac utrpelo oddelenie pre dospelých, kde bolo
1,5 metra vody.
I napriek rýchlemu zásahu hasičov, ktorí vodu
odčerpávali, knihy sa nepodarilo zachrániť. Všetky putovali do kontajnera. Voda nám zničila ¾
knižného fondu. Obecný úrad sa k tejto situácii
veľmi zodpovedne postavil zakúpením odvlhčovacieho prístroja. V nadväznosti na to prišiel
pracovník poisťovne, ktorý ohodnotil škody na
knihách a inventári knižnice. Celkom 2500 zachránených kníh som opäť prečíslovala a zaevidovala. Na doplnenie knižného fondu mi veľmi
pomohla zbierka darovaných kníh od občanov,
za čo im veľmi pekne ďakujem. Zároveň chcem
vyjadriť svoju vďaku pánovi starostovi a zamestnancom obecného úradu za veľkú ochotu a pomoc. V súčasnosti je knižnica v rekonštrukcii.
Firma omieta steny a chystá ich na maľovku.
Neviem odhadnúť, koľko bude trvať vysušenie priestorov. Oznam o otvorení knižnice sa
dozviete prostredníctvom miestneho rozhlasu.
JARMILA VIDLIČKOVÁ, knihovníčka

Voda zničila knihy

 Najväčšia škoda vznikla v oddelení pre dospelých, kde bolo1,5 metra vody.
Foto: archív obce (3x)

POZÝVAME VÁS
do Kultúrneho domu v Bučanoch,
kde sme pre vás pripravili:

Katarínsky ples

21. novembra 2015 o 20. hodine
Organizátor: OFK Bučany
 do tanca zahrá Trend
 bohatá tombola, bufet
 tanečno-športové prekvapenie

Vianočné trhy

28. novembra 2015 od 15.00 hod.

 Hasiči museli bojovať s vodou v celom objekte.

Organizátor: Obec Bučany
 priebežne široká ponuka vianočného
tovaru a občerstvenia
 15.30 h – vystúpenie škôlkarov
 16.00 h – tvorivé dielne pre deti

Mikuláš

5. decembra 2015 o 16.30 hod.
Organizátor: Obec Bučany
 Rozprávka Gašparko a Janko v pekle –
účinkuje Stražanovo bábkové divadlo
 po rozprávočke príde Mikuláš a každé
dieťa dostane sladký darček

Vianočný koncert

v nedeľu 20. decembra 2015 o 17.30 hod.
Organizátor: Obec Bučany
 Dychová hudba Mistříňanka Antonína
Pavluše


pred Kultúrny dom v Bučanoch

Novoročný ohňostroj
1. januára 2016 o 0.30 hod.

 Väčšina hodnotných kníh skončila v kontajneri...

dobrá nálada
pohár šumivého na prípitok
Organizátor: Obec Bučany
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NOVINKY Z NAŠEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Máme sa čím pochváliť
Po uplynutí rozpálených prázdninových
dní, množstve zlízaných zmrzlín, osviežení
vodou z kúpalísk a morí, sa osadenstvo
základnej školy zišlo v 2. septembrový deň
v areáli školského dvora, aby slávnostne
odštartovalo ďalšiu výchovno-vzdelávaciu
etapu označenú ako školský rok 2015/2016.
Spoločným prianím všetkých účastníkov
bolo vykročiť k nastávajúcim povinnostiam tou
správnou nohou. O to lepšie sa nám vykračovalo po novom chodníku, ktorého realizácia,
rovnako aj izolácia školských pivníc, bola
zabezpečená zo strany obce.
Už prvé chvíle v školskej trme-vrme boli
pre našich žiakov úspešné. Zúčastnili sa na
Športových hrách v Ružindole (6), ktoré
organizovalo občianske združenie Malokarpatské partnerstvo. Základnú školu Bučany
reprezentovalo 17 žiakov zo 4., 5., 6. a 7.
ročníka v dvoch súťažných disciplínach –
futbal a vybíjaná. O tom, že v Bučanoch máme športovo nadané deti, svedčí vynikajúci
výsledok – dievčatá odohrali vo vybíjanej
spolu 6 zápasov, z toho 5 vyhrali (ani jedna
vybitá hráčka) a len jeden zápas sa skončil
remízou 1:1. Futbalisti vyhrali všetky zápasy. Osobne prišli
naše športové talen2
ty podporiť starosta
obce Šebestian Lančarič a tréner futbalistov Marcel Hutta.
S pozitívnym ohlasom u detí sa stretol
Európsky deň jazykov (2), ktorý sme
zorganizovali formou
prezentovania piatich cudzích jazykov.
Priamo v priestoroch
školy sa žiakom dostala do uší pravá
maďarčina, taliančina, chorvátčina, francúzština a ruština.
Naučili sa základné
frázy používané pri
predstavovaní, pomenovania zvierat,
3

1
farby, čísla, typické jedlá a písmenká azbuky.
Záujem žiakov o štúdium jazykov sme umocnili návštevou anglického divadelného predstavenia odohraného v kine Hviezda v Trnave.
Rozprávkové predstavenie Vlk a tri prasiatka
zahrali herci Divadelného centra Martin.
Pre našich žiakov sa snažíme vyberať
z ponuky slovenských divadiel vždy tie
najzaujímavejšie tituly. Aj v uplynulom školskom roku sme navštívili niekoľko divadelných predstavení. Žiaci prvého stupňa
si v nitrianskom divadle Andreja Bagara
pozreli úspešnú hru Ferdo Mravec. Starším
žiakom sa páčil muzikál Hairspray na Novej
scéne v Bratislave a za ďalším kvalitným vystúpením sme ani nemuseli chodiť ďaleko.
V miestnom kultúrnom dome si žiaci 1. – 4.
ročníka pozreli tanečný program trnavského
Candy klubu s názvom Ľadové kráľovstvo.
V Candy klube pôsobia aj žiačky našej
školy. Vážnej tematike drogového nebezpečenstva bola venovaná hra Som závislý,
4
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ale liečim sa a naši žiaci 8. a 9. ročníka si ju
pozreli v kine Hviezda.
To, že máme deti šikovné vo viacerých
oblastiach, dokazujú výsledky najrozmanitejších súťaží:
V obvodnom kole Hollého pamätníka (1)
nás v jednotlivých kategóriách reprezentovali
Jakub Horváth, Natália Sokolovičová, Nikolas
Boris, Viktória Borisová a Krištof Gabriel Novák, ktorý sa umiestnil na 2. mieste a postúpil
do okresného kola.
Vo výtvarnej súťaži s názvom Kone, ktorú
usporiadalo CVČ Kalokagatia Trnava, získala
Bronislava Hrebíčková 2. miesto.
Obľúbené matematické súťaže mali tiež
svojich úspešných riešiteľov: V obvodnom
kole Pytagoriády nás reprezentoval Patrick
Karhan, Martin Kundala, v súťaži Matematický klokan a vo verzii Klokanko uspeli Adam
Šupa, Alex Boris, Ján Bilanič.
Hanbu sme si neurobili ani v súťaži Mladý
záchranár – v oblasti civilnej ochrany za
našu školu bojovali Veronika Borisová, Diana
Hornáková, Tomáš Krajčovič a Martin Slatina.
V celoslovenskom testovaní žiakov 9.
ročníka uspeli naši deviataci nasledovne:
slovenský jazyk a literatúra – percentuálna
úspešnosť 65,08 % (národný priemer bol
62,58 %), matematika – percentuálna úspešnosť 60,24 % (národný priemer 52,68 %).
Medzi zaujímavé aktivity, ktoré pre deti organizujeme, patrí plavecký výcvik, škola v prírode,
návšteva dopravného ihriska, hry a súťaže pri
príležitosti MDD a stále populárne relaxačnopoznávacie školské výlety. V závere školského
roka 2014/2015 navštívili naši žiaci Nitru, Kremnicu, Banskú Štiavnicu, Terchovú, Vysoké Tatry
či rakúsky Familypark Neusiedlersee.
S pracovnými povinnosťami sme sa lúčili príjemnou akciou nazvanou Prázdninové
knihohranie (3 – 5), ktorú sme spoluorganizovali s radou rodičov. Z tohto miesta zároveň
ďakujeme jej členom za vynikajúcu spoluprácu
a oceňujeme ich úsilie, ústretovosť, kreativitu
a nápaditosť.
A keď prišli vytúžené dni prázdnin, vrhli sa pedagogickí pracovníci do ďalšieho vzdelávania.
V národnom projekte Podpora profesijnej
orientácie žiakov základnej školy na odborné
vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na
rozvoj pracovných zručností a práca s talentami sa na odbornom vzdelávaní zúčastnili
Ing. E. Urbanová, Mgr. M. Hrabovská, Mgr. J.
Robineková a Mgr. M. Šimanská.
V období od 6. júla do 17. júla 2015 sa
riaditeľka školy Mgr. Janka Máliková a učiteľka anglického jazyka Mgr. Sylvia Šulganová
zúčastnili na jazykovom pobyte v anglickom
meste Scarborough. Mohlo sa tak udiať vďaka
skutočnosti, že naša škola získala grant na jazykový vývoj pedagogických pracovníkov prostredníctvom programu Erasmus +, ktorý je
zameraný na posilnenie zručností a podporu
modernizácie vzdelávania, odbornej prípravy
a systémov práce s mládežou.
Ako vidno, v škole je stále čo robiť, zlepšovať, inovovať, obmieňať. V tomto roku
sa spoločne tešíme na zavedenie optickej
internetovej siete, účinkovanie v televíznej
relácii Daj si čas (RTVS 1), výstavu Titanic
v bratislavskej Inchebe, akadémiu pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra, lyžiarsky výcvikový kurz na slovenských
svahoch a mnoho ďalších pútavých akcií.
Veríme, že deti obohatia o príjemné zážitky
späté s bučianskou školou.
Za kolektív pracovníkov ZŠ pripravila
Mgr. MARTINA ŠIMANSKÁ
Foto: archív školy
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Život v našej materskej škole
Keďže detičky sú najdôležitejší ľudia
v našich životoch, snažíme sa im spríjemniť dni v škôlke aj mimo nej. Rodičovská
rada pri materskej škole v spolupráci
s pani učiteľkami pripravuje aj na tento školský rok viacero akcií, medzi ktoré neodmysliteľne patria: posedenie pri
jabĺčku, lampiónový sprievod, vianočné
trhy, Mikuláš, koncoročný výlet, rozlúčka
s predškolákmi a iné.
Minulý školský rok absolvovali naši škôlkari výlet do ZOO v Bratislave. Pod dozorom
pani učiteliek a niektorých obetavých rodičov
si užili deň medzi zvieratkami a, samozrejme,
aj návštevu Dinoparku. Po spoločnom obede
sa plní zážitkov v plnom počte vrátili domov.
Ďalšou krásnou škôlkarskou akciou je rozlúčka s predškolákmi, pod názvom Pasovanie za prvákov. Písmenková kráľovná (vždy
ochotná Silvia Hubináková) každého predškoláka povzbudila pred odchodom do školy
a všetci dostali aj praktický darček.
Pred koncom školského roka sme oﬁciálne
otvorili škôlkarské ihrisko, ktoré sme opäť doplnili. Výťažok z Vianočných trhov 2014 (604,€), ﬁnančný príspevok v rámci rozdelenia 2 %
z daní z ﬁrmy Bekaerd Hlohovec, a. s. (400,-

 Účastníci slávnostného oficiálneho otvorenia škôlkarského ihriska.

 Predškoláci s Písmenkovou kráľovnou Silviou Hubinákovou na rozlúčke s materskou školou.

 Prípravu na vystúpenie pre svojich starých rodičov deti vzali
naozaj vážne...

€), ako aj 2 % z vašich daní, ktoré ste darovali
materskej škole, nám pomohli dobudovať na
dvore ďalšiu preliezačku, kolotoč a obnoviť
hojdačky. Keďže to nebola lacná záležitosť,
chceme sa poďakovať všetkým občanom,
ktorí prispeli, či už ﬁnančne, alebo svojou
činnosťou, na túto realizáciu. Detičky sa veľmi
tešili, oslávili to detským šumivým a horalkou.
Dúfame, že kolotoč, preliezačka a hojdačky
budú škôlkarom robiť radosť ešte veľa rokov...
Do tohto školského roku 2015/2016 vykročili naši najmenší tou správnou nohou. V počte 82 detí sa hneď od septembra usilovne
snažili a s pani učiteľkami nacvičovali básničky a pesničky pre svojich starých rodičov.
Prvé vystúpenie – Posedenie pri jabĺčku bolo
úspešné a aj najmenší „Šmolkovia“ to zvládli
na výbornú! Veľký obdiv a vďaka patrí najmä
našim pani učiteľkám, ktoré svojou trpezlivosťou a kreativitou dokážu detičky motivovať
a rodičov prekvapiť úžasnými vystúpeniami.
Už sa tešíme na ďalšie akcie, ktoré našim
škôlkarom vyčarujú úsmev na tváričkách!
Rodičovská rada pri MŠ v Bučanoch
Foto: archív MŠ

 Posedenie pri jabĺčku bolo najmä záležitosťou malých Šmolkov.
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Ja, škôlkar

 Jedným z cieľov výletu bola aj bratislavská zoologická záhrada.

Škôlka bude ako lusk!
Tak ako v minulom, aj v tomto školskom roku, sú v prevádzke 4 triedy.
Navštevuje ich 82 detí, o ktoré sa stará
8 učiteliek a 5 prevádzkových pracovníčok. V materskej škole sú síce stiesnené
podmienky, ale správnou organizáciou
denných činností, vytvorením vhodného
priestoru pre deti, teda rozmiestnením
nábytku, rozkladaním postieľok, vzájomnou toleranciou všetkých zainteresovaných do chodu materskej školy (rodičov,
detí, učiteliek, ostatného personálu), sa

dá výchovno-vzdelávací proces s ľahkosťou zvládnuť.
Počas letných prázdnin sa v materskej
škole rekonštruovalo. toto leto prišla na rad
kuchyňa a jej príslušné oddelenia, chodba,
sklady... Boli vymenené obklady a dlažba.
Teraz je moderná a pôsobí elegantne. V blízkom čase bude doplnená technickými zariadeniami – umývačkou riadu, robotom. Budove
materskej školy pribudli žalúzie na predných
oknách. Už len zatepliť, natiahnuť fasádu
a škôlka bude ako lusk.
E. B.

Hurá! Už je to tu! Mám na sebe nové
tričko s autíčkom, kraťasy, v batôžku
papuče a pyžamo. V ruke držím kvet
a ide sa! Že kam? No predsa do škôlky!
Mám tri.
V šatni stretám kamarátku Dorku: „Ahoj
Jurko,“ pozdraví ma. Od radosti ju vyobjímam. Veľmi sa teším.
V triede ma víta milá pani učiteľka: „Vitaj,
Jurko. Ja som Zuzka. Volám sa ako tvoja
mamička, poď budeme sa spolu hrať.“
Čóóó? Mamička? Kam sa stratila? Mamáááááá?
„Neboj sa, o chvíľu príde,“ vraví pani
učiteľka. Ale ja ju chcem mať teraz a hneď!
Tak začnem revať.
Revem a revem a zo spolupatričnosti sa
ku mne pridávajú aj ostatné deti. Aj ony
chcú mamičku. To je ale koncert!
Zuzka sa snaží. Spieva, tancuje, poskakuje, hrajú sa, kreslia. Len ja sedím
a smoklím. Na obed by som si aj dal tie
dukátové buchty. Ale môžem? Nemôžem,
keď musím plakať!
Unavený a hladný ležím v postieľke.
Ešteže mám pod poduškou schovaný cumeľ. Trošku si nenápadne, aby to nevideli
deti, pocumlem a už spím.
Konečne prichádza mama! Kde bola tak
dlho? S napuchnutými očami a červeným
nosom idem domov.
Večer mám teplotu. Sláva, nepôjdem do
škôlky.
Som doma. Pozerám rozprávky, ktoré už
poznám naspamäť. Idem na ulicu. Nikde
nikoho. S kým sa mám hrať? Aj mamina má
plno roboty, stará sa o bábätko. Nudím sa.
Konečne ide zo škôlky Dorka. Nesie si
papierového ježka, spieva si pesničku a rapoce, rapoce.
Rozmýšľam: „Čo keby to vyšlo na druhý
pokus?“
Ráno ma mama so strachom vezie do
škôlky. Trochu sa mi tisnú slzy do očí, ale
vydržím. V triede sú už deti. Hrajú sa.
„Ahoj, Jurko? Kde si bol? Veľmi si nám
chýbal,“ víta ma Zuzka s úsmevom.
Potešil som sa. Čo už zabudla, ako som
reval?
Vidím, že je tu veľa hračiek, a aj môj
obľúbený vláčik, a ešte plno vecí a detí...
Ako to, že som to predtým nevidel? Kreslím mame obrázok. Iste sa poteší. Veď je tu
celkom dobre.
Nerevem. Veď som škôlkar, už mám tri!
E. B.

18

BUČIANSKE LISTY

XII. ROČNÍK FESTIVALU SPEVÁCKYCH ZBOROV A SKUPÍN V BUČANOCH

Ľudové piesne nikdy nezaniknú
Vo vyzdobenej sále Kultúrneho domu v Bučanoch sa uskutočnil dňa
17.10.2015 dvanásty ročník Festivalu
speváckych zborov a skupín. Festival organizovala Okresná organizácia Jednoty
dôchodcov v Trnave v spolupráci s Obcou Bučany a ZO Jednoty dôchodcov na
Slovensku v Bučanoch.
Podujatie otvoril predseda Okresnej organizácie v Trnave Jozef Štefánek. Privítal
zúčastnené spevácke súbory, vzácnych hostí
a všetkých, ktorí prišli do kultúrneho domu,
aby spoločne prežili rozospievané sobotňajšie
popoludnie.
Následne zástupca TTSK Jozef Behúl prečítal pozdravný list predsedu TTSK Tibora
Mikuša. Nechýbal ani príhovor starostu obce
Šebestiana Lančariča, ktorý tak isto pozdravil
a privítal všetky spevácke skupiny a všetkých
prítomných. Tým, ktorí boli v Bučanoch po
prvýkrát, starosta v krátkosti priblížil obec
Bučany, jej históriu i súčasnosť. Ako posledná
sa prihovorila prítomným Mária Kekeňová,
predsedníčka ZO JDS v Bučanoch.
Po úvodných slovách sa začala samotná

 Podujatie otvoril predseda Okresnej organizácie v Trnave Jozef Štefánek.

 Na 12. festivale seniorských speváckych zborov sa prezentovalo šesť telies.

 Organizátori a oficiálni hostia podujatia.

 Spevácky súbor ...

prehliadka seniorských súborov. Ako prvá
vystúpila novozaložená domáca skupina Bučančani. Zaspievali pieseň na privítanie, ktorú
si aj sami zložili, a ďalších päť skladieb. Trinásť spevákov s harmonikárom Ing. Petrom
Vavrom, Mgr. art. Zuzanou Bilaničovou a malými huslistami roztlieskalo celú sálu na plné
obrátky. Vôbec nebolo poznať, že naši seniori
majú premiéru. Potlesk divákov, slová uznania ich povzbudili tak, že sa súbor rozhodol
pokračovať ďalej.
Ako druhý predstavil spevácky súbor Dolnoorešanka z Dolných Orešian so svojimi
piesňami a v pekných červených kostýmoch.
Tretí v poradí sa predstavil spevácky súbor
Blavanka z Jaslovských Bohuníc v tradičnom
kroji. Za ňou patrilo pódium zahraničnej skupine SEXTETO z Hodonína.
Spevácky súbor Jesienka z Trnavy vystúpil
ako piaty v poradí, takisto s krásnymi piesňami.
Poslednou, ale najpočetnejšou skupinou bol
spevácky súbor Hrnčarovani z Hrnčiaroviec nad
Parnou, ktorý zaspieval aj najviac skladieb.
Dvanásty ročník festivalu v Bučanoch vyvr-
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 Najpočetnejšou skupinou bol spevácky súbor Hrnčarovani z Hrnčiaroviec nad Parnou.

 Bučančani s malými huslistami roztlieskali celú sálu.
cholil spoločnou piesňou účinkujúcich, ktorú
zaspievali súbory pod vedením umeleckej
vedúcej Mgr. Heleny Císarovej. Bučiansky
festival moderovala Alena Lastovičková.
Priebeh festivalu, dobrá nálada a celková
atmosféra v sále nasvedčovali, že dôchod-

 Premiéra domáceho speváckeho súboru Bučančani.

covia sa vedia aj kultúrne vyžiť a dokážu
svoje roky prežívať aktívne. Po skončení vystúpení nasledovala spoločná večera
a po nej do tanca i na počúvanie hrala
hudobná skupina Hájiček Band. Aj stretnutie
seniorov na XII. festivale speváckych zborov

napovedá, že obľúbené ľudové piesne nikdy
nezaniknú a vždy sa nájdu ľudia, ktorí ich
budú nadšene posúvať ďalej.
Držme palce našej novozaloženej skupine,
aby sa rozvíjala a mala i svojich nasledovníkov.
M. K., foto: archív obce
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 Kompletný hasičský zbor, darcovia z ministerstva vnútra a priaznivci. Fotografia na pamiatku odovzdanie hasičských vozidiel
v obci Bučany.

Hasiči v akcii od jari do jesene
Na začiatku marca sme sa s dvomi družstvami žiakov už niekoľkýkrát zúčastnili
na súťaži Chodbovica v Senici. V marci
sme sa tiež zúčastnili IMZ v Zavare, kde
bola preberaná ochrana úrody, lesov, ale
aj miesta obvodových či okresných súťaží.
Apríl sa niesol v znamení čistenia našej
obce pri príležitosti Dňa Zeme. Na Veľkú noc
naši členovia strážili Boží hrob, zúčastnili sme
sa aj na večernej procesii a ako každý rok
sme v posledný aprílový podvečer stavali máj.
V máji sme sa zúčastnili s družstvom žiakov
na Jarnom kole hry Plameň vo Voderadoch,
kde sme obsadili 3. miesto. Tradične sme
sa zúčastnili aj na svätej omši celebrovanej
pri príležitosti sviatku sv. Floriána, patróna
hasičov. Niektorí členovia nášho zboru sa
zúčastnili na 3. púti hasičov v Šaštíne.
Muži odštartovali súťažnú sezónu na Obvodovom kole previerok pripravenosti v Zelenči, kde
v konkurencii 15 družstiev obsadili 3. miesto. Na
tej istej súťaži sme mali aj družstvo dorastencov,
ktorí v konkurencii štyroch družstiev obsadili
2. miesto. Obidve družstvá postúpili do okresného kola. Súťaž bola zároveň Memoriálom
Jozefa Legényho, a preto bol ešte samostatne
vyhodnotený požiarny útok. Naši muži obsadili
1. miesto a získali krásny putovný pohár.

 Brigáda pri príležitosti Dňa Zeme.

 Na cvičení v Zavare bola v centre pozornosti ochrana úrody, lesov, ale aj miesta
obvodových či okresných súťaží.
Koncom mesiaca sme sa zúčastnili v Zavare
na okresnom taktickom cvičení zameranom na
likvidáciu požiaru a evakuáciu žiakov základnej
školy. Máj sme uzavreli súťažou v Košolnej.

V júni sme sa zúčastnili na procesii k sviatku Božieho Tela. V Kátlovciach sa muži aj dorastenci zúčastnili na okresnom kole previerok
pripravenosti, kde sa nám však až tak neda-

 Na obvodnom kole previerok pripravenosti v Zelenči sme
obsadili 3. miesto.
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 Veliteľ hasičského zboru podáva hlásenie ministrovi vnútra
Robertovi Kaliňákovi.
rilo. S družstvom žiakov sme sa zúčastnili na
Letnom kole hry plameň v Zelenči.
Usporiadali sme 4. ročník súťaže O pohár
starostu obce Bučany. Na súťaž sme postavili dve družstvá mužov a jedno družstvo
žiakov. Muži obsadili pekné 2. a 3. miesto,
žiaci 2. miesto.
V júli sme sa s jedným družstvom zúčastnili
na pohárovej súťaži v Hornej Krupej aj na nočnej pohárovej súťaži v Zelenči. V hojnom počte
sme sa zúčastnili na poslednej rozlúčke s naším
dlhoročným veliteľom Františkom Kubovičom,
ktorému sme zložili všetky hasičské pocty.
Niektorí naši členovia sa zúčastnili v Brestovanoch aj so zástavou na vysviacke sochy
sv. Floriána.
V auguste sme sa zúčastnili s jedným
družstvom mužov a jedným družstvom žiakov
na memoriáli v Špačinciach. Muži obsadili 2.
miesto a žiaci obsadili 3. miesto. Taktiež sme
odprevadili nášho člena Róberta Horúcku do
stavu manželského.
V septembri sme sa zúčastnili s jedným družstvom mužov a jedným družstvom žiakov na
súťaži v Trstíne, žiaci získali pohár za 1. miesto.
Aktívne sme sa podieľali aj na slávnostnom
otváraní Nyáriovskej kúrie, kde sme dohliadali
na hladký priebeh akcie a na poriadok.
Koniec septembra bol pre našu organizáciu obzvlášť významný. Z rúk podpredsedu
vlády a ministra vnútra Roberta Kaliňáka
sme prevzali dve hasičské vozidlá, Iveco

 Žiaci na letnom kole hry plameň v Zelenči.

 Robert Kaliňák sa v Bučanoch tešil aj záujmu verejnosti,
najmä žien.

 Družstvo dorastencov v Zelenči v konkurencii štyroch družstiev obsadilo 2. miesto.
Daily a Tatru 815, ktoré nám budú slúžiť pri
našej činnosti.
V októbri sme sa zúčastnili v Smoleniciach
na Jesennom kole hry Plameň. Na súťaž
sme postavili dve družstvá chlapcov a jedno
družstvo chlapcov prípravkárov. Jedno družstvo chlapcov obsadilo 2. miesto a družstvo
prípravkárov obsadilo 3. miesto.

Naša organizácia funguje na poli športovom,
ale aj spoločenskom, taktiež pri výchove mladých nasledovníkov, a to nielen v lete, ale aj
počas celého roka. Touto cestou by som chcel
všetkým poďakovať za príkladnú prácu, reprezentáciu a popriať im veľa síl do ďalšej činnosti.
TOMÁŠ KUBOVIČ, veliteľ DHZ
Foto: archív DHZ

 Akt najdôležitejší – odovzdanie kľúčov
od vozidiel...
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Za turistikou v Smoleniciach

N
Už od roku 2006 sa každý rok zúčastňujú
seniori z našej ZO na turistickom zraze
v malebnom prostredí Malých Karpát. Tento rok sa konal 17. júna v Smoleniciach.
Počasie prialo a seniori Jednoty dôchodcov
na Slovensku z Trnavského okresu sa zišli
na stanovišti v Smoleniciach pri kostole, aby
si rozdelili trasy, o ktoré mali záujem. Trasy
na 3 km, 6 km a 12 km boli hneď rozdelené.
Záujem nechýbal ani o náročnejšiu trasu, ale
trojkilometrová a šesťkilometrová sú naše
najobľúbenejšie.

Cestou sme sa kochali krásnymi prírodnými
úkazmi, porovnávali sme sa s členmi organizácii z iných dedín, lebo sme si vytvorili nové
priateľstvá počas trvania turistických zrazov.
Oddychovali sme, ako obyčajne, zastávkami na
zaujímavých miestach, ako napr. pri kaplnkách,
ktorých sa v oblasti Malých Karpát nachádza
veľa, alebo na iných krásnych miestach.
Všetky úlohy sme splnili v dobrej nálade.
V reštaurácii K&H
sme mali pripravený
dobrý obed, na kto-

N

N

rom si pochutilo takmer 435 účastníkov Po
chutnom obede nám dobre padla aj kávička
a odpočinok. Na dobrú náladu nám zahrala
seniorská skupina Dodo. Do tanca a spevu
nás nebolo treba dvakrát ponúkať. Spoločne
sme to roztočili a bolo veselo!
Po ukončení pekného dňa sme sa spokojní
rozišli do svojich obcí a tešíme sa o rok na
ďalší turistický zraz.
M. K.

23

BUČIANSKE LISTY

Priniesli sme sedem medailí!
Hovorí sa, že každý je taký starý, ako
sa cíti. V tejto vete je veľa pravdy, veď
seniori ZO Jednoty dôchodcov Bučany
vo svojich červených tričkách s erbom
obce a nápisom ZO JDS Bučany sa
už pravidelne zúčastňujú na športových
hrách, ktoré organizuje Okresná organizácia JDS v Trnave.
V tomto roku sa Športové hry konali 15.
júla v obci Ružindol. Za krásneho slnečného
dňa vyrazilo 26 členov z našej obce s heslom
Športom ku zdraviu. Veru aj šťastne dorazilo
do miesta konania a našej organizácii sa dobre
darilo, keď sme zabojovali a získali 7 medailí.
Mária Banárová získala 3 medaily za atletické disciplíny – v hode granátom, valčekom
a kriketovou loptičkou do diaľky. Štvrtú medailu prevzala za ženy, ktoré obsadili tretie
miesto v počte získaných medailí.
Po jednej medaile pridali ďalší traja členovia ZO JDS. Antónia Banárová ju získala
za kopanie jedenástok, Jozef Jurík v streľbe
a Jozef Hambálek v hode guľou.
Športový deň bol plný športových zážitkov
a dojmov a nakoniec bolo aj čo oslavovať.
V dobrej nálade a so spevom sme sa rozlúčili so športovými hrami a odchádzali z Ružindola. Povedali sme si, že nás roky nezastavia a už sa tešíme na budúce stretnutie.
M. K., foto: archív

N

N

N

Blahoželáme
Janke Tanáčovej!
Milá naša jubilantka Janka Tanáčová,
k Tvojmu životnému jubileu Ti želáme predovšetkým pevné zdravie, veľa
radosti zo života. Ďakujeme za tvoju
obetavú prácu v prospech zdravotne
postihnutých.
Celý čas, čo pracuješ v našom združení,
sa vzorne staráš o pokladňu. Ale nielen to,
široko ďaleko sú známe tvoje koláče, torty,
zákusky a znamenité štrúdle, ktoré s láskou
pečieš pre našich členov. Patrí ti za všetko
obdiv a vrelá vďaka. Ešte raz ti prajeme
všetko najlepšie, veľa zdravia, lásky a Božieho požehnania.
Členovia a výbor ZZP Bučany

 Oslávenkyňa Janka Tanáčová s Alojzom Partelom z krajského centra PCCH v Trnave.
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Dolné Orešany rozvoniavali gulášom
Varenie gulášov sa stáva veľmi obľúbenou činnosťou aj medzi dôchodcami.
Okresný výbor Jednoty dôchodcov na
Slovensku v Trnave zorganizoval v tomto
roku II. ročník súťaže vo varení gulášov.
Prihlásilo sa do nej celkom jedenásť družstiev z obcí Trnavského okresu.
V Dolných Orešanoch, v peknom prostredí
pred obecným úradom, nás privítala starostka
obce Juliana Belicová. Každé družstvo si našlo
miesto, kde si umiestnilo kotlík, stolík a po takýchto prípravách sa začalo s varením. Čistili
sme cibuľu, cesnak, krájali mäso a tak ďalej...
Našu ZO JDS v Bučanoch reprezentovalo
päťčlenné družstvo v zložení: Pavol Boris,
Helena Borisová, Eva Hrušovská, Mária
Kekeňová a Mária Gagová. Varenie nám
spríjemnili svojím vystúpením žiaci Základnej školy s materskou školou v Dolných
Orešanoch, podujatie spestrilo aj vystúpeN

N
nie súboru Dolnoorešanka. Dobrá nálada
vydržala po celý deň.
Všetky družstvá navarili fantasticky chutný
guláš, takže rozhodcovia to mali veľmi ťažké.
Nakoniec sa dohodli, že všetky guláše sú
vynikajúce! Súťažiace družstvá boli za svoj
výkon ocenené diplomom, dostali aj fľašku
Orešanského vínka a upomienkové predmety
z hosťujúcej obce.
Spokojní a dobre naladení sa naši členovia
vrátili domov a už sa pripravujú na tretí ročník
súťaže vo varení gulášu...
MÁRIA KEKEŇOVÁ
predsedníčka ZO JDS Bučany

N

Výlet
ako darček deťom
Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí
naše združenie usporiadalo výlet do Hronca
a skanzenu vo Vydrove. Prežili sme tri krásne
dni v lone prírody. Hneď v prvý večer sme
sa zabavili pri karnevale, masky boli krásne,
veselé a farebné. Aj odmena bola bohatá –
medaily, diplomy, hračky a sladkosti. Zábava
bola veselá, bavili sa malí aj veľkí. Na druhý
deň vyštartoval parný vláčik a odviezol nás
z Hronca do Čierneho Balogu, a potom do
lesníckeho skanzenu vo Vydrove. Prezreli
sme si náučný chodník, nakúpili darčeky a už
sme sa tešili na večernú opekačku. V nedeľu
sme nastúpili do autobusu a hor sa za ďalším
dobrodružstvom, ktoré nás čakalo vo Svätom Antone. Po prehliadke tohto historického
skvostu a výbornom obede sme sa vydali na
cestu domov.
- kt -, foto: mdd-hronec

N

25

BUČIANSKE LISTY

Naše tradičné aktivity

N
N

N
Ako zvyčajne každý rok, aj tento sme
začínali výročnou schôdzou. Opäť sme
navštívili naše krásne Tatry. Ale nielen to,

N

putovali sme i do tradičných pútnických
miest Šaštín a Mariánka, lebo treba nám
prosiť Matku Božiu o pomoc a ďakovať

za jej príhovor u nášho Pána. Ochotne
navštevujeme našich chorých v domácom
a nemocničnom ošetrení.
Raz za mesiac konáme poradenské dni.
Tradičné podujatie je aj Rozlúčka s letom.
Ako vždy, Proﬁl hral výborne, bohatá bola
tiež tombola a nechýbala ani chutná večera.
Každoročne organizujeme aj rekondičný pobyt v Turčianskych Tepliciach, kde naberáme novú energiu a aspoň trochu napravíme
naše narušené zdravie. Na menšie výlety
sme sa vybrali do Košíc a do Komárna.
Máme krásnu krajinu a sme radi, že máme
stále je čo objavovať. Na konci roka nás
vždy čaká predvianočné posedenie. A to je
vlastne stručne naša celoročná práca. Ale
robíme ešte omnoho viac, a preto aj touto
cestou ďakujeme všetkým dobrým ľuďom za
pomoc a podporu. Veľmi si to vážime.
KATARÍNA TRNKOVÁ, ZZP Bučany

N
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FUTBAL: APRÍL – OKTÓBER 2015

Bučiansky futbal má perspektívy
Body sme zbierali vonku
V jarnej časti sezóny 2014/2015 A-mužstvo striedalo lepšie výkony s horšími, také
boli aj výsledky. Hlavne domáca bilancia
bola pre nás zlá, viac bodov sme zbierali
vonku. Vysvetlenie je však pre tých, ktorí
poznáme mužstvo, logické, lepšie sa nám
hrá na brejky, nemáme hráčov, ktorí dokážu
hrať do plnej obrany. Sezónu sme zakončili
na 5. mieste s veľkým odstupom od postupového miesta.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Muži – OS, skupina A
SWAN Trnava 2014/2015
TJ Družst. Dechtice
30 22 4 4
FK Biely Kostol
30 20 5 5
ŠK BLAVA 1928 B
30 19 3 8
TJ Družst. Voderady
30 17 7 6
OFK Bučany
30 14 8 8
TJ Elastik Bohdanovce
30 13 9 8
TJ FC Kátlovce
30 12 3 15
TJ Družst. Ružindol
30 11 5 14
TJ Družst. Košolná
30 10 6 14
OZ TJ Družst. Pavlice
30 9 9 12
TJ Slavoj Boleráz B
30 10 6 14
FK Lok. Trnava
30 12 5 13
TJ Vinohr. Suchá n. P.
30 7 7 16
FK Sokol D. Orešany
30 7 5 18
ŠK Dobrá Voda
30 7 3 20
TJ Družst. Špačince
30 5 5 20

77:31
83:28
84:46
72:49
66:43
59:48
55:61
49:55
52:56
52:64
51:56
44:49
40:64
42:86
42:88
31:75

70
65
60
58
50
48
39
38
36
36
36
41
28
26
24
20

Najťažšie zápasy nás ešte čakajú
Mužstvo začalo prípravu hodovým zápasom proti Malženiciam, ktoré sú účastníkom
4. ligy, a rozdiel sme pocítili. Ale treba pripomenúť, že išlo o hodový zápas. Ostatné prípravné zápasy už boli v našej réžii. Vstup do
sezóny sme však nezvládli a prvé dva zápasy vonku sme prehrali. Odvtedy nasledovala
osemzápasová šnúra víťazstiev a v tabuľke
dýchame na plecia vedúcim Voderadom.
Ale tie najťažšie zápasy nás ešte len čakajú,
a tam sa ukáže sila tohto mužstva.
Káder pre sezónu 2015/2016
 Brankári: Martin Jamrich, Ľuboš Vavro
 Obrancovia: Miloš Ryšavý, Miroslav Kosnáč, Gabriel Rafi, Patrik Hutta, Jaroslav Cuper, Ondrej Belokostolský
 Záložníci: Róbert Sokolovič, Ľuboš Suchoň,
Kristián Bunček, Tomáš Benko, Pavol Hlučil,
Pavol Habes, Tomáš Habes
 Útočníci: Patrik Vančo, Martin Fančovič,
Martin Krištofovič
 Tréner: Ľuboš Bunček
Výsledky prípravných zápasov
Bučany – Malženice 1:13 (1:5), góly: Belák
(hralo sa na Hody Bučany)
Bučany – Trakovice 6:0 (1:0) góly: Horváth,
Sokolovič, Fančovič, Benko, Vančo, Suchoň
Bučany – Dubovany 3:1 (2:1) góly: Sokolovič, P. Habes, Fančovič
Bučany – Dvorníky 0:0
 Príchody: Tomáš Benko (Kaplná), Gabriel
Ionel Rafi (D. Orešany)
 Odchody: Jozef Valášek, Michal Belák
(skončenie hosťovania)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Muži – 7. liga
TJ Družst. Voderady
OŠK Smolenice
OFK Bučany
ŠK Blava 1928 B
TJ Elastik Bohdanovce
FK Biely Kostol
OZ TJ Družst. Pavlice
TJ Slavoj Boleráz B
TJ Družst. Košolná
ŠK Dobrá Voda
FK Sokol D. Orešany
TJ Družst. Ružindol
ŠK Naháč A
TJ Sokol Trstín
TJ Vinohrad. Suchá n. P.
TJ FC Kátlovce

2015/2016
10 10 0 0
10 9 0 1
10 8 0 2
10 8 0 2
10 6 2 2
10 6 2 2
10 5 1 4
10 3 3 4
10 4 0 6
10 3 1 6
10 2 2 6
10 1 5 4
10 2 0 8
10 2 0 8
10 1 2 7
10 1 0 9

42:4
28:11
29:9
33:15
31:17
24:12
21:21
20:17
16:24
19:22
17:25
8:18
11:31
10:44
10:23
8:34

30
27
24
24
20
20
16
12
12
10
8
8
6
6
5
3

Spojili sme sa s Malženicami
S chlapcami – dorastencami sme sa v júni
stretli a výsledkom bolo spojenie dorastu
s Malženicami. Zatiaľ sa to javí ako správne
riešenie situácie, pretože jedno samostatné
mužstvo by sme nedokázali zložiť, a takto má
spoločný tím aj svoju kvalitu. Trénerom sa stal
Ľuboš Bunček.
V príprave mužstvo odohralo dobré zápasy.
Bučany/Malženice – Modranka 7:0 (4:0),
góly: Horváth 5, Eremiáš, Krška
Chtelnice – Bučany/Malženice 4:3 (2:1)
Šoporňa – Bučany/Malženice 0:1 (0:0)
Káder mužstva zastupujú chlapci z Bučian:
Andrej Eremiáš, Daniel Krivošík, Patrik Vozár,
Adam Belák, Jakub Šiška, Ľubomír Suchoň.

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

Dorast – 6. liga, skupina B
Hlohovec/Piešťany 2015/2016
OŠK Dubovany
8 7 0 1 33:14
OŠK Križovany n. D.
8 6 0 2 33:6
FC Spartak Trnava B
7 6 0 1 31:8
OFK Malženice/Bučany
8 6 0 2 19:8
TJ Družst. Brestovany
7 5 0 2 49:8
TJ Madunice
8 5 0 3 33:9
TJ Družst. Siladice
8 4 0 4 27:19
OŠK Zavar
8 4 0 4 17:14
FK Šulekovo
8 3 0 5 26:23
TJ Družst. Trakovice
8 1 0 7 5:56
OŠK Horné Otrokovce
8 0 0 8 5:46
TJ Slovan Ostrov A
8 0 0 8 2:69

21
18
18
18
15
15
12
12
9
3
0
0

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

TJ Družst. Brestovany
FK AŠK Slávia Trnava
ŠK Rapid Hrnč. n. P.
FK Biely Kostol
OFK Bučany
TJ Elastik Bohdanovce
OŠK Križovany n. D.
TJ Družst. Špačince
FK Sokol D. Orešany

24
24
24
24
24
24
24
24
24

14
11
11
10
9
8
4
2
0

3
1
1
1
3
1
1
3
1

7
12
12
13
12
15
19
19
23

94:41
74:53
72:46
60:79
63:51
66:120
25:144
19:113
15:276

45
34
34
31
30
25
13
9
1

Káder žiakov na sezónu 2015/2016
 Brankári: Matúš Belokostolský 2003, Tomáš
Vidlička 2003
 Obrana: Martin Drinka 2001, Martin Paulovič
2002, Tomáš Slatina 2003, Martin Parízek 2003
 Záložníci: Roland Jančovič 2002, Tomáš
Krajčovič 2001, Martin Grosman 2003, Matúš
Gajda 2001, Kevin Sládek 2002, Tomáš Držka
2001, Nikolas Boris 2003, Matteo Enev 2003,
Vanesa Koštialová 2001, Adrián Greššák 2003
 Útočníci: Adrián Očkovský 2001, Matej Rybanský 2003, Erik Hedervári 2002
 Tréneri: Marcel Hutta, Patrik Hutta
Prípravu družstvo začalo koncom júla, káder tvorí 19 detí. Tréningová aj zápasová morálka je stále na vysokej úrovni, je vidieť, že
chlapcov futbal baví a tvoria dobrý kolektív. Je
potešiteľný aj tabuľkový posun, ale potenciál
družstva siaha ešte trošku vyššie.
Prípravné zápasy:
Bučany – Trakovice 6:0 (2:0), góly: Očkovský, Krajčovič, Gajda, Paulovič, Držka,
vlastný
Boleráz – Bučany 7:1 (2:1), gól: Gajda
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Žiaci – 5. liga, skupina A po 9.kole
ŠK Cífer 1929
8 8 0 0 93:3
FC Spartak Trnava B
9 7 0 2 69:14
FK AŠK Slávia Trnava
8 7 0 1 59:9
TJ Družst. Brestovany
8 6 0 2 37:18
OFK Bučany
8 5 0 3 36:17
FK Biely Kostol
8 5 0 3 32:44
TJ Elastik Bohdanovce
8 4 0 4 31:29
TJ Družst. Dechtice
9 3 1 5 35:30
TJ Družst. Zvončín
8 3 1 4 17:34
TJ Družst. Špačince
8 2 0 6 15:45
TJ FC Kátlovce
9 2 0 7 11:41
OŠK Križovany n. D.
9 1 0 8 9:67
FK Sokol D. Orešany
8 0 0 8 3:96
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Vyrovnali sme sa aj silnejším

O víťazstvo do posledných zápasov

V silách družstva žiakov bolo lepšie umiestnenie, ako ukazuje tabuľka, ale dôležitý je aj
fakt, že sme sa dokázali vyrovnať aj silnejším
mužstvám a odohrať s nimi dobrý zápas. Počas sezóny nebol problém s dochádzkou na
tréningy ani na zápasy a pomaly sme zapracovávali už aj našich prípravkárov do družstva.
Po sezóne odišli z družstva Martin Slatina,
Ľubomír Suchoň, Denis Jerie a silná ženská
trojka Sára Gajdová, Karin Paveleková a Barbora Belokostolská. Prvé dve menované nás
úspešne reprezentujú v 2. lige žien hrajúcich
za Spartak Trnava.

Minulú sezónu bojovali chlapci z prípravky
o víťazstvo v lige až do posledných zápasov.
Nakoniec bola z toho bronzová pozícia. Chuť
si spravili chlapci po sezóne, keď dokázali
suverénne vyhrať turnaj prípravky v Boleráze,
keď vyhrali všetky tri zápasy so skóre 10:0.
Do tímu žiakov sa posunulo až osem chlapcov, veríme, že budú na sebe ďalej pracovať
a budú úspešne reprezentovať našu obec.

1.
2.
3.
4.

Žiaci – konečná tabuľka 2014/2015
OŠK Smolenice
24 21 1 2 185:24 64
FC Spartak Trnava B
24 19 3 2 138:25 60
ŠK Cífer 1929
24 20 0 4 126:36 60
TJ Družst. Dechtice
24 15 5 4 104:33 50

Prípravka – konečná
1. ŠK Cífer 1929
2. ŠK Slávia Zeleneč
3. OFK Bučany
4. FO ŠK Modranka
5. OŠK Križovany n. D.
6. TJ Družst. Voderady
7. MTK Leopoldov
8. TJ Družst. Brestovany

tabuľka 2014/2015
20 18 1 1 132:10 55
20 16 1 3 108:12 49
20 16 0 4 84:13 48
20 15 2 3 115:20 47
20 9 1 10 34:69 28
20 8 1 11 27:78 25
20 7 4 9 31:55 25
20 6 0 14 33:84 18
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Občianske združenie Malokarpatské
partnerstvo zorganizovalo 24. septembra
2015 pre žiakov základných škôl regiónu
v obci Ružindol Športové hry. Podujatie
sa konalo pri príležitosti 25 rokov samosprávy a činnosti združenia pod záštitou
Združenia miest a obcí, región Jaslovské
Bohunice.
Základnú školu Bučany reprezentovalo
17 žiakov v disciplínach futbal a vybíjaná.
Dievčatá vo vybíjanej päť zápasov vyhrali
a jeden remizovali 1:1. Futbalisti vyhrali
všetky zápasy.
Organizátori spestrili deťom program
nafukovacími atrakciami a maľovaním na
tvár, nechýbalo ani občerstvenie. Nadšenie
a radosť z výhry umocnili získané medaily
a darčeky – vrecúška na športové potreby.
V ten deň držalo s deťmi krok aj počasie
– slniečko sa schovalo za oblaky až po
skončení športových hier. Už dnes sa deti
tešia na ďalší ročník takéhoto skvelého
športového podujatia.
Mgr. MARTINA HRABOVSKÁ
učiteľka ZŠ s MŠ Bučany
Foto: archív školy
9. OŠK Zavar
10. OFK Majcichov
11. ŠK Šúrovce

20 3 2 15 21:75 11
20 3 1 16 20:128 10
20 2 1 17 16:77 7

Káder prípravky na sezónu 2015/2016
 Brankári: Adam Belán 2005, Artur Šajbidor
2004
 Obrana: Kristián Valko 2005, Alex Boris
2005, Adrián Hrúz 2005, Luboš Hubinák 2005
 Záložníci: Sebastián Ryšavý 2004, Valér
Zachar 2004, Radovan Belokostolský 2006,
Jakub Šupa 2005, Matej Mišík 2005
 Útočníci: Erik Valko 2007, Róbert Jankovič
2007, Ema Borisová 2005, Adrián Zelka 2007
V prípravke máme 15 hráčov, zmena nastala
na pozícii trénerov, keď si chlapcov prebral Miroslav Kosnáč spolu s Marekom Purgym. Veríme, že naši najmenší chlapci budú napredovať
a nadviažu na dobré výsledky ich predchodcov,
ktorí prešli k žiakom. Aj keď zatiaľ chlapci nemajú dobré výsledky, veríme, že nájdu svoju
pohodu a začnú dávať aj viac gólov.
Prípravný zápas:
Bučany – Madunice 5:0 (1:0), góly: Hrúz 2,
Mišík, Jankovič, R. Belokostolský
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Prípravka – 2015/2016 po
FO ŠK Modranka
8 7 0
OŠK Zavar
8 6 1
ŠK Cífer 1929
8 5 3
Rapid Hrnčiarovce n. P.
8 5 0
TJ Družst. Voderady
8 5 0
ŠK Slávia Zeleneč
8 4 1
TJ Družst. Brestovany
8 4 1
MTK Leopoldov
8 3 1
OŠK Križovany n. D.
8 2 0
OFK Bučany
8 1 2
TJ Družst. Siladice
8 1 1
OFK Majcichov
8 0 0

8.
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kole
27:4
25:4
30:4
19:6
11:10
20:9
12:18
24:19
18:35
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1:70
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Predprípravka: ročníky 2007 – 2009
V septembri sme v rámci futbalového krúžku základnej školy začali s tréningami s tými
najmenšími deťmi. Futbalu sa učia od základov, ide z nich veľká energia a chuť. Tešíme
sa aj vysokej účasti, najviac bolo na tréningu
18 detí. Tréningy budú počas zimy pokračovať
v telocvični ZŠ.
MARCEL HUTTA
predseda OFK Bučany

Perfektná reprezentácia školy!

 Bučianske športové talenty prišli do Ružindola podporiť aj starosta obce Šebestian Lančarič a tréner futbalistov Marcel Hutta.
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SVIATOČNÉ MAŠKRTKY Z INTERNETU

Laskonky

Orechovo-kávové rezy

Pudingové rezy

Potrebujeme: 200 g polohrubej múky,
500 g práškového cukru, 13 vajec, 100 g
Hery, 1 kypriaci prášok do pečiva, mlieko
podľa potreby, 250 g orechov, 1 vanilkový
cukor, 100 ml čiernej kávy, 2 čajové lyžice
mletej zrnkovej kávy, 250 g masla, 100 g
čokolády, 70 g Cery

Potrebujeme: 3 bielky, 21 dag práškového cukru, 1 vanilkový cukor, 6 dag mletých
orechov, 1 Salko, 250 g masla
Postup: Z bielkov, práškového a vanilkového cukru vyšľaháme nad parou tuhý sneh.
Nakoniec vmiešame orechy. Plech pomastíme a posypeme múkou, naznačíme si malé
ovály a striekačkou na cesto nastriekame
laskonky. Usušíme v rúre pri teplote cca 80
°C. Upečené necháme vychladnúť. Plnka:
Vyšľaháme maslo, pridáme Salko a dobre
prešľaháme. Naplníme laskonky.

Zdroj: internet

Ovocné košíčky
s tvarohom

Potrebujeme:
cesto – 110 g hladkej múky, 15 g mletých
orechov, 45 g práškového cukru, 1 vanilkový cukor, 1 žĺtok, 100 g Hery (Palmarinu,
masla...), citrónovú kôru, štipku soli plnka
– 250 ml mlieka, 1 vanilkový puding, 250
g jemného tvarohu, 125 g masla, vanilkový
cukor, ovocie podľa chuti, džem podľa chuti
poleva – čokoláda, tuk na polevu
Postup:
Cesto na košíčky: múku, Palmarin, práškový cukor, vanilkový cukor, mleté orechy,
žĺtok, citrónovú kôru a štipku soli spolu
zmiešame a odložíme do chladničky na
2 hod., potom cesto rozvaľkáme, vykrojíme
väčšie kolieska a vložíme formičky na košíčky a dáme upiecť do zlatista.
Krém: Z mlieka a pudingového prášku
uvaríme puding a necháme vychladnúť. Po
vychladnutí pridáme maslo, tvaroh a podľa
chuti práškový cukor a vanilkový cukor. Vyšľaháme na jemný krém. Vychladnuté košíčky naplníme tak, že na spodok dáme trocha
džemu, naň ovocie (zavárané, alebo čerstvé)
a pomocou cukrárskeho vrecka so špičkou
nastriekame krém. Po stuhnutí v chladničke
polejeme čokoládovou polevou a podľa svojich predstáv ozdobíme. Môžeme vložiť do
ozdobných papierových košíčkov.

Postup:
Prvé cesto – 200 g polohrubej múky,
100 g práškového cukru, 2 žĺtky, 100 g Hery
a 0,5 práška do pečiva zmiešame a pridáme
toľko mlieka, aby bolo cesto vláčne. Rozvaľkáme ho a dáme na vymastený a pomúčený
plech (alebo na papier na pečenie).
Druhé cesto – 8 žĺtkov vymiešame s 250 g
práškového cukru, pridáme 250 g mletých
orechov a sneh z 8 vyšľahaných bielkov.
Zmes vylejeme na prvé cesto a dáme piecť
do rúry na 160 ˚C. Skúšame špáradlom. Keď
je cesto hotové, necháme ho vychladnúť.
Plnka – Nad parou vyšľaháme 3 celá
vajcia, 1 vanilkový cukor, 150 g práškového
cukru, 100 ml čiernej kávy (precedenej).
Šľaháme do konzistencie šľahačky. Necháme vychladnúť. Do vymiešaného masla
pridávame vychladnutý krém a nakoniec
pridáme 2 kávové lyžičky mletej kávy.
Hotovú plnku natrieme na vychladnuté
cesto. Vrch koláča polejeme čokoládovou polevou. Môžeme ozdobiť podľa svojej fantázie.

Čokoládové kolieska

Potrebujeme: 30 dag mala (Hera, Palmarín...), 15 dag práškového cukru, 1 žĺtok,
35 dag hladkej múky, 8 dag kakaa
Postup: Všetky ingrediencie spracujeme
na vláčne cesto, z ktorého formujeme kolieska. Pečieme v rúre vyhriatej na 150 ºC,
na málo pomastenom plechu (alebo papieri
na pečenie). Upečené kolieska necháme
vychladnúť, polejeme čokoládou a posypeme orechmi alebo kokosom.

Potrebujeme:
cesto – 4 vajcia, 100 g práškového cukru, 1dl oleja, 3 polievkové lyžice kakaa, 2,5
dcl mlieka, 250 g hladkej múky,1 kypriaci
prášok do pečiva
krém – 5 dcl mlieka, 2 vanilkové pudingy,
2 vanilkový cukor, 100 g práškového cukru,150 g masla.
Postup: Vajcia vymiešame s cukrom, pridáme olej, mlieko, kakao a nakoniec múku
s práškom do pečiva. Vylejeme na vymastený
a vysypaný plech (alebo na papier na pečenie) a v rúre upečieme pri 180 °C. Pozor, pečie sa približne asi 10 minút, možno aj menej,
záleží od rúry. Po upečení natrieme džemom.
Uvaríme si puding v mlieku, dáme vychladnúť. Potom vymiešame maslo s cukrom
a postupne pridávame vychladnutý puding
a vyšľaháme. Krém natrieme na upečené
cesto a vrch ozdobíme strúhanou čokoládou,
alebo polejeme čokoládovou polevou.

Medové rezy

Potrebujeme:
cesto – 1 veľké vajce, 17 dag práškového
cukru, 3 polievkové lyžice mlieka, 3 polievkové
lyžice medu, 7 dag Hery (Palmarinu), 1 čajovú
lyžičku sódy bikarbóny, 67 dag hladkej múky
plnka – 7 dl mlieka, 6 polievkových lyžíc
hrubej múky, 2 vanilkové cukry, 50 dag masla
(Hera, Palmarin), 30 dag práškového cukru
Postup:
Vajce, mlieko, cukor, med, Palmarin a sódu
bikarbónu uvaríme za stáleho miešania a trochu skaramelizujeme. Na doske ešte horúce
vymiesime s múkou a cesto rozdelíme na
4 časti. Udržiavame ho teplé, lepšie sa nám
dá rozvaľkať. Rozvaľkáme na tenko a pečieme na obrátenom plechu pri 180 oC asi
6 – 8 minút. Ešte horúce dáme dolu z plechu.
Z mlieka, múky a vanilkových cukrov uvaríme kašu, pridáme maslo a cukor, dobre
premiešame. Naplníme pláty a necháme ich
odstáť (najlepšie cez noc). Na vrch zákuska
môžeme dať čokoládovú polevu, alebo ich
posypať s práškovým cukrom zmiešaným
so škoricou. Pokrájame na rezy.

