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PRÍHOVOR STAROSTU

Začnime znovu to,
v čom sme zlyhali
Vážení spoluobčania,
po roku sa do Vašich
domácností dostáva
ďalšie vydanie Bučianskych listov, v ktorom
Vám chceme priblížiť
život a dianie v našej
obci v poslednom období. Vzhľadom na dátum vydania týchto obecných novín je
ich obsah už tradične nasiaknutý témou
Vianoc, ktoré už čoskoro zaklopú na
dvere našich príbytkov a naplnia ich
jedinečnou atmosférou a čarom. A aj
keď prichádzajú opakovane rok čo rok,
všetci sa na ne tešíme znova a znova.

 Počas prehliadky sa školáci dozvedeli všetko podstatné o histórii kúrie, etapách jej
výstavby i obyvateľoch
Foto: archív obce
V máji 2016 začalo svoju činnosť Kultúrno-spoločenské centrum (KSC) v Bučanoch. Sídli v honosných priestoroch zrekonštruovanej Nyáryovskej kúrie, v tom
najadekvátnejšom priestore na prezentáciu
kultúry v obci. Jeho ambíciou je prezentovať nielen svoj domovský stánok v podobe
lektorovaných prehliadok priestorov kúrie,
ale z daného priestoru vytvoriť živé centrum kultúry v obci a predstaviť formou
výstav, elektronických prezentácií alebo
besied zaujímavé osobnosti, výnimočné
udalosti, osobitné výročia i pozoruhodné

Advent, advent, štyri sviece.
Prvá z nich sa zatrbliece.
Potom druhá, tretia zhorí,
prinesieme stromček z hory.
A keď štvrtá splanie z tíška,
tešíme sa na Ježiška.

počiny s akcentom na život v obci v minulosti i súčasnosti a rodákov a občanov,
ktorí v obci žili a žijú.
Svoj priestor dostanú bezpochyby aj projekty so širším regionálnym i celoslovenským
významom. Špeciálnu pozornosť bude KSC
venovať práci s deťmi a vzdelávacím aktivitám, aby sa už od ich najútlejšieho veku
budovalo povedomie o mieste, kde sa narodili
a prebývajú. Osobitnou kapitolou činnosti sú
aj projekty na podporu čítania detí a mládeže.
(Pokračovanie na 4. strane.)

Rozsvietením vianočného stromčeka
pred kultúrnym domom sa aj naša obec naplno ponorí do predvianočnej nálady. A tak,
ako si každý pod tým svojím stromčekom
bude priať pokoj a hojnosť pre seba a svoju
rodinu, ja si dovolím, pod tým naším, obecným, priať všetkým obyvateľom našej obce
porozumenie, pokoj a úsmev na perách.
Vážení spoluobčania, žijeme v adventnom čase a očakávaní tých najkrajších
sviatkov roka, ktoré prídu už o pár dní.
Dovoľte mi preto popriať Vám, aby ste
aj tieto vianočné sviatky prežili v zdraví,
šťastí, pokoji a tiež vysloviť nádej, aby sa
vaším spoločným menovateľom stala láska,
ochota pomôcť iným, podeliť sa, schopnosť
vypočuť iných a uzmieriť sa. Nech sú tieto
sviatky očistou nášho svedomia a novým
začiatkom toho, v čom sme možno zlyhali.
Vážení spoluobčania, Vianoce sú už tradične predzvesťou príchodu konca roka. Už
o pár dní zatvorí za sebou svoje brány ešte
stále aktuálny rok 2016 a vystrieda ho nový
rok 2017. Dovoľte mi preto aj pri tejto príležitosti popriať Vám do budúceho roka veľa
zdravia, spokojnosti, porozumenia a úspechov v súkromnom aj pracovnom živote.
ŠEBESTIAN LANČARIČ
starosta obce

Želáme Vám požehnané
a láskyplné vianočné sviatky
prežité v zdraví, šťastí,
porozumení a spokojnosti.
Starosta Šebestian Lančarič,
poslanci Obecného zastupiteľstva
a pracovníci Obecného úradu Bučany
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OBEC HĽADÁ MOŽNOSŤ NA ZÍSKANIE FINANCIÍ NA KOMPLETNÚ DOSTAVBU

Pokračujeme v budovaní
kanalizácie

Obec Bučany každý rok ku koncu októbra, podľa aktuálnej výzvy, podáva žiadosť o dotáciu na dokončenie kanalizácie
na Environmentálny fond SR. Naposledy
sme boli so žiadosťou úspešní v roku
2014, kedy nám bolo pridelených 100 000 €
a obec musela prispieť 5 % z ceny stavby.
V rokoch 2015 a 2016 obec na kanalizáciu
nedostala žiadne dotácie. Preto obecné zastupiteľstvo rozhodlo, že v roku 2016 dokončíme rozostavanú vetvu SO O1 Stoka D2 –
2. časť DN 300 PVC v dĺžke 376 m a k tomu
verejnú časť domových prípojok podľa projektu DN 150 v počte 20 ks.
Dodatok č. 8 k ZOD s cenou 143 871,56 €
bol podpísaný dňa 11.7.2016 s firmou VIS, s.
r. o., Piešťany. Čas plnenia – termín výstavby
august – december 2016. Nakoľko projektová
dokumentácia je z roku 1998 a vtedy sa časť
Odblavky nachádzala v extraviláne obce, nebola tam povolená výstavba rodinných domov.
Až v roku 2003, keď sme vypracovali a schválili
územný plán obce, uvedená časť obce a ďalšie

 Montáž šachty a hlavného potrubia kanalizácie na ulici Odblavky
Na celkové dokončenie kanalizácie v celej
obci nám chýba ešte vybudovať potrubia:
DN 300/PVC-U v dĺžke 1429 m, prečerpávacie stanice 3 ks + prípojky NN, výtlak č. 4,
5, 7 DN 63 x 3,8/ H DPE v dĺžke 697 m a príslušné domové prípojky.
Na uvedené dokončenie kanalizácie už boli
v tomto roku na rok 2017 podané dve žiadosti.
Prvá žiadosť bola podaná 21.10.2016 na
Environmentálny fond SR, druhá žiadosť bola
podaná 2.11.2016 na TAVOS, a. s., Piešťany. Ak
by bola vypísaná výzva na kanalizácie z eurofondov, obec je pripravená podať ďalšiu žiadosť.
Nakoľko si obec už nemôže dovoliť pre
nedostatok vlastných zdrojov budovať kanalizáciu, hľadáme akúkoľvek možnosť získať
financie na jej dobudovanie v celej obci.

Nezáujem, či ľahostajnosť?
 V súčasnej etape prác na kanalizácii by malo byť do konca decembra 2016 dokončených dvanásť domových prípojok

Žiaľ, v závere musím konštatovať, že v obci
sa nachádzajú ešte aj také domácnosti, ktoré
majú možnosť pripojenia sa na kanalizáciu,

štyri lokality sa dostali do intravilánu obce. V súčasnom období sa tam budujú nové domy, preto
Obecné zastupiteľstvo Bučany rozhodlo, aby
sa pri budovaní kanalizácie vybudovali naraz
aj prípojky k všetkým príslušným stavebným
pozemkom. Popri trase D2 – 2 ide o dvanásť
domových prípojok. Ak to počasie umožní, stavba bude ukončená podľa zmluvy. Potom bude
nasledovať kolaudácia a po nej obec bude
musieť uzavrieť s firmou TAVOS, a. s., Piešťany zmluvu o prevádzkovaní kanalizácie.

Pripojenie má svoje pravidlá
Keď bude toto všetko urobené, budú musieť
občania požiadať na Obecnom úrade v Bučanoch o povolenie drobnej stavby na pripojenie
sa na kanalizáciu a následne uzatvoriť zmluvu
na odvádzanie splaškov s firmou TAVOS,
a. s., Piešťany na pobočke v Trnave. Na kanalizáciu sa budú môcť pripojiť, až keď budú mať
toto všetko vybavené. Predpokladáme, že to
bude v jarných mesiacoch.

 Práce na dokončovaní rozostavanej vetvy SO 01 Stoka D2 – 2. časť v dĺžke 376 m
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VZÁCNE JUBILEUM

Našej jubilantke
blahoželáme!
Počas leta sa vzácneho životného jubilea
dožila naša občianka pani Mária Máliková.
V sobotu 13. augusta 2016 oslávila 95. narodeniny. Jej úctyhodný vek ju už dlhší čas radí
do kategórie najstaršej občianky Bučian. Pri
tejto príležitosti jej k okrúhlym narodeninám
zablahoželal starosta obce Šebestian Lančarič a pracovníčka Kultúrno-spoločenského centra Bučany Mgr. Dagmar Nováková.
Stretnutie sa nieslo v príjemnej atmosfére
a dobrej nálade, ktorá jubilantku Máriu Málikovú sprevádzala a charakterizovala počas
celého jej života a neopúšťa ju ani teraz. Ešte
raz želáme všetko najlepšie!
Mgr. DAGMAR NOVÁKOVÁ
Foto: archív obce

VÝZVA
Kultúrno-spoločenské centrum Bučany
vyzýva občanov o zdieľanie zaujímavých
osobných spomienok a príbehov, ktoré
sa viažu k Nyáryovskej kúrii. Stačí, ak si
nájdete čas a prídete ich porozprávať pracovníčke kultúrno-spoločenského centra.
Príspevky budú uverejňované na pripravovanej webovej stránke kúrie.
Tiež prosíme občanov o podarovanie starých kníh a tlačovín do historickej knižnice Nyáryovskej kúrie (do roku vydania 1960), resp.
o podarovanie akýchkoľvek zaujímavých artefaktov, ktoré môžu obohatiť jej zbierkový fond.

Rovnako vyzývame občanov, ktorí by radi prezentovali svoje zaujímavé zbierky, či
nevšedné vlastné výrobky a boli by ochotní
zapožičať ich na krátkodobé výstavy, aby nás
kontaktovali. Oceníme tiež informácie o obdivuhodných žijúcich osobnostiach, rodákoch
alebo občanoch obce, ktorí pracujú v zaujímavých a výnimočných profesiách a sú vo svojej
práci úspešní. Tiež hľadáme občanov, ktorí by
radi prezentovali svoje cestovateľské zážitky
v rámci cyklu Z Bučian do sveta...
S vašimi podnetmi a pripomienkami kontaktujte Kultúrno-spoločenské centrum Bučany
v Nyáryovskej kúrii osobne v pracovnom čase

Foto: archív KSC

Dajte o sebe vedieť
 Keramický ohrievač na ruky
alebo kedykoľvek mailom (kultura.bucany@
gmail.com) alebo telefonicky (0904 54 54 36).
Mgr. DAGMAR NOVÁKOVÁ

POZVÁNKY
Už len pár dní nás delí od chvíle, keď
sa začneme aj v našej obci pripravovať
na najkrajšie sviatky v roku. Preto srdečne
pozývame všetkých občanov na tradičné
podujatia:

Vianočné trhy
28.11.2016 od 15.00 h
Kultúrny dom Bučany

Mikuláš v KD
3.12.2016 o 16.30 h
Vystúpi Stražanovo divadlo s hrou Gašparko a drak, pre deti sú pripravené darčeky
 Pracovníci firmy VIS Piešťany si pripravujú materiál na montáž hlavného potrubia a
domovej prípojky kanalizácie
majú vybudované prípojky po hranicu pozemku (niektorí aj od roku 2006 a 2014), ale stále
nie sú pripojení.
Preto aj touto cestou vyzývam spomínané
domácnosti, aby čo najskôr požiadali o povolenie sa drobnú stavbu – na prípojku kanalizácie, urobili si zmluvu s firmou TAVOS,
a. s., Piešťany a nevypúšťali fekálie do svojich

záhrad, čím znepríjemňujú zápachom život
svojich susedov a okolia.
Domácnosti, ktoré nebudú pripojené, bude
riešiť v zmysle zákona Okresný úrad Trnava,
odbor životného prostredia, ale potom to už
bude aj s pokutou. ŠEBESTIAN LANČARIČ
starosta obce
Foto: archív obce

Vianočný koncert
28.12.2016 o 17.00 h
v Kostole sv. Margity Antiochijskej
účinkujú Miroslav Švába a Maja Velšicová

Novoročný ohňostroj
1.1.2017 o 0.30 hod.
Pred Kultúrnym domom Bučany
- OcÚ -
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Nyáryovská kúria ožila
(Pokračovanie z 1. strany.)
Od začiatku svojej činnosti pripravilo KSC
takmer 30 podujatí, ktoré pritiahli viac ako
1500 návštevníkov. Prvým podujatím bola
Večerná prehliadka Nyáryovskej kúrie, ktorá
prilákala v sobotu 21. mája 2016 viac ako
stovku zvedavých návštevníkov.
Podujatie sa konalo pri príležitosti Noci múzeí a galérií a bolo prvou možnosťou, kedy sa
dalo vstúpiť do zrekonštruovaných priestorov
kúrie aj po zotmení a vychutnať si jej večernú
atmosféru. Vekové spektrum návštevníkov
bolo široké – od detí po najstaršiu generáciu.
Práve tých starších lákajú k opakovaným
návštevám kúrie osobné spomienky a mnohí
ocenili pokojnú večernú atmosféru ideálnu
k dôkladnej prehliadke expozície.

V Bučanoch sme doma
KSC pripravilo počas letných prázdnin
úspešný sedemdielny cyklus tvorivo-vzdelávacích podujatí pre deti nazvaný V Bučanoch
sme doma... Cieľom podujatí bolo spopulari-

 Návštevníci pri prezeraní exponátov v poľovníckom salóniku

 Veľkú cestovateľskú prezentáciu po amerických národných parkoch na piatok
30. septembra pripravil pre záujemcov Ing. Juraj Vidlička.

podujatie Nedeľa s dychovkou a na terase
za kúriou vyhrávala miestna dychová hudba
Bučianka. Na sklonku leta bol takto odštartovaný zamýšľaný cyklus exteriérových podujatí pre dospelých, ktoré sa pripravujú na
obdobie budúceho leta. Okrem zábavného
rozmeru podujatia s posedením pri hudbe
a občerstvení, ktoré zabezpečili členovia Dobrovoľného hasičského zboru v Bučanoch,
naplnilo podujatie aj environmentálne posolstvo. Svoj stánok si pri podujatí rozložila
zástupkyňa spoločnosti Yves Rocher Hana
Kučíková. Okrem prezentácie kozmetických
produktov, pripravila pre malých návštevníkov
aj workshop. Prítomné deti si vlastnoručne
zasadili svoju rastlinku a učili sa, ako sa o ňu
majú ďalej starať. Podujatie vyvrcholilo pred
17.00 h, keď zástupcovia obce, poslanci Ing.
Stanislav Vidlička a Ľuboš Kubovič a pracovníčka kultúrno-spoločenského centra Mgr.
Dagmar Nováková, vysadili za kúriou spolu
s Hanou Kučíkovou platan. Výsadbu stromu
zabezpečila spoločnosť Yves Rocher v duchu
svojej filozofie zanechať zelenú stopu v podobe nového stromu na mieste, kde jej zástup-

zovať medzi deťmi témy z histórie ich rodnej
obce a zabezpečiť ich aktívne trávenie voľného času. Podujatia sa konali pravidelne každú
stredu o 10.00 h a v termíne od 6. júla do 17.
augusta prilákali do priestorov Nyáryovskej
kúrie v Bučanoch vždy niekoľko desiatok návštevníkov. Keďže Nyáryovská kúria je pre verejnosť otvorená len pár mesiacov, časť tém
sa venovala histórii tejto národnej kultúrnej
pamiatky (Panstvo z kúrie, Kúria z papiera,
Pozor, idú poľovníci!), ale svoj priestor dostali
aj všeobecné témy z histórie Bučian – jej najstarších dejín siahajúcich až do praveku (Cesta do praveku, Najstaršia Bučianka, Rondel),
ale i súčasnosť a kultúrne pamiatky v obci
(Moje obľúbené Bučany). Podujatie sa začalo
vždy prezentáciou danej témy a skončilo výtvarným workshopom tematicky prepojeným
s myšlienkou podujatia.

Nedeľa s dychovkou
V nedeľu 28. augusta 2016 bolo v okolí Nyáryovskej kúrie veselo. Uskutočnilo sa

 Nedeľa s dychovkou 28. augusta vyvrcholila vysadením platana od spoločnosti
Yves Rocher
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 Obľúbené workshopy sa konajú aj v exteriéroch kúrie

 Deťom sa najviac páči tvoriť v ranorenesančnej pivnici
obsahom sú prepojené s témou
týždňa, ktorej sa deti v škôlke
venujú. Malí i veľkí škôlkari sa
tak potupne zoznámili s knižkami
Veselý rok s Kvakom a Čľupom,
Babka na rebríku, Ako krtko vyliečil
myšku, Svrček a mravce, Hádaj,
ako ťa mám rád!, Veľké starosti
malých zajačikov, Boribon ochorel, Nenásytná húsenička a do
konca školského roku ich čakajú
ešte mnohé stretnutia s čítaním
a hodnotnými knižkami. Tradičnými podujatiami sa stávajú aj tie pre
školský klub detí, ktoré si pani učiteľky vyberajú z ponukového listu
podujatí KSC. Veľkej obľube sa
tešia hlavne podujatia cyklu V Bučanoch sme doma... V budúcom
roku bude spolupráca pokračovať
v podobnom tempe a vyvrcholí
v marci výstavou a prezentáciou
k okrúhlemu výročiu školy.

covia prezentovali svoje výrobky, a vrátiť tak
prírode čiastočne to, čo od nej vyčerpali pri
procese výroby svojich produktov, ktoré majú
výhradne rastlinný charakter.

Vidličkovská stopa v Amerike
Na veľkú cestovateľskú prezentáciu po amerických národných parkoch sa v piatok 30. septembra 2016 po 18.30 h vydalo v Nyáryovskej
kúrii takmer päťdesiat návštevníkov podujatia
Vidličkovská stopa v Amerike. Sprievodcom
na tejto výprave bol Ing. Juraj Vidlička, ktorý
cestu po Spojených štátoch amerických absolvoval v júni minulého roku a trvala presne
dvadsať jedna dní. Bohatú fotografickú prezentáciu z jedenástich navštívených národných
parkov sprevádzalo zaujímavé rozprávanie,
v ktorom sa striedali všeobecné informácie
s vlastnými postrehmi a zážitkami cestovateľa.
Množstvo praktických informácií a skúseností
určite zaujalo tých, ktorí plánujú podobnú výpravu. Jurajove rozprávanie bolo pútavé od
prvého do posledného slova, popretkávané
mnohými humornými historkami. Toto podujatie odštartovalo nový cyklus nazvaný Z Bučian do sveta..., ktorý pripravuje KSC Bučany
s cieľom prezentovať zaujímavé cestovateľské
zážitky občanov a rodákov z Bučian.

Cielená pozornosť deťom
Špeciálnou kapitolou činnosti je spolupráca
KSC so Základnou školou s materskou školou Bučany. Táto odštartovala vo štvrtok 9.
júna 2016, keď Nyáryovská kúria v Bučanoch
zažila veľký nápor návštevníkov. Od rána
do popoludnia ju postupne navštívili všetky
triedy Základnej školy v Bučanoch. Čakala
ich lektorovaná prehliadka Nyáryovskej kúrie,
počas ktorej sa dozvedeli všetko podstatné
z jej histórie, o postupných etapách jej výstavby, obyvateľoch i zaujímavostiach. Prezreli si
expozíciu vo východnom krídle a určite boli
najviac nadšení z prehliadky ranorenesančnej
pivnice. V druhej časti prehliadky ich čakala
návšteva aktuálnej výstavy Rádiá našich dedov, ktorou ich sprevádzal samotný majiteľ
tejto originálnej zbierky Ing. Stanislav Vidlička.
Začiatok školského roku priniesol novú formu
spolupráce kultúrno-spoločenského centra so
Základnou školou s materskou školou Bučany. Týždenne sa uskutočňuje niekoľko podujatí určených deťom podľa filozofie kultúrnospoločenského centra, ktoré chce podujatiam
pre deti venovať svoju cielenú pozornosť.
Každé pondelkové dopoludnie je venované
škôlkarom a hodinám tvorivého čítania z cyklu Knižka na pondelok. Podujatia prebiehajú
v súlade s učebnými osnovami a svojím

Dočasné výstavy

 Podujatia z cyklu v Bučanoch sme doma sa končili výtvarným workshopom tematicky prepojeným s ich myšlienkou

Okrem stálej expozície lákajú
k návšteve Nyáryovskej kúrie aj
dočasné výstavy. Od januára do
augusta 2016 bolo možné v severnom krídle kúrie navštíviť výstavu Rádiá našich dedov, ktorej
exponáty pochádzali zo súkromnej
zbierky Ing. Stanislava Vidličku,
len pár rádií bolo zapožičaných

 Výstava Rádiá našich dedov predstavuje najmä exponáty zo súkromnej zbierky jej
autora Ing. Stanislava Vidličku.
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z iných zdrojov. Na výstave návštevníci videli
mnohé zaujímavé kúsky – najstaršie rádio
bolo kovové rádio americkej výroby Atwater
Kent z roku 1928, najväčšie drevené gramorádio Tesla 112A Stereo z rokov 1962 – 63.
Originálnym kúskom bol aj bakelitový Telefunken (zvaný „Kaplnka“) z roku 1930 a drevená
Radiotechna Choral z rokov 1936 – 37.
Zaujímavou výstavou s celoslovenským
významom je nesporne komorná výstava
Najkrajšie knihy Slovenska 2015. Vystavená
kolekcia viac ako 20 kníh pozostáva z víťazných a súťažných kníh rovnomennej súťaže,
ktorú každoročne vyhlasuje BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti v Bratislave. Výstavu možno navštíviť do 8. decembra 2016.
Významnou pre obec Bučany je výstava Zub
času (Socha – kresba) rodáka Mgr. Marcela
Málika, ktorej sa obšírnejšie venujeme na
inom mieste týchto novín.
Srdečne vás pozývame na prehliadku
Nyáryovskej kúrie a návštevu jej podujatí.
Podujatia a výstavy plánujeme tak, aby boli
verejnosti sprístupnené v poslednú nedeľu
v mesiaci a návštevník tam tak vždy našiel
a videl niečo nové.
Mgr. DAGMAR NOVÁKOVÁ
Foto: archív obce
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 Deti sa počas prehliadky kúrie dozvedeli všetko podstatné z jej histórie a videli archeologické vykopávky z okolia

 Spoločenská miestnosť je zázemím pre široké spektrum podujatí

Pestrý program
na záver roka
Kultúrno-spoločenské centrum Bučany pripravuje v závere roka mnohé zaujímavé podujatia. V piatok 9. decembra
v podvečerných hodinách je plánovaná
vernisáž výstavy historických hračiek,
kníh, fotografií a pohľadníc zo zbierok
Ing. Viliama Šimeka.
Výstava bude inštalovaná vo východnom krídle kúrie aj v prvých týždňoch roku
2017 a počas jej trvania sa uskutoční niekoľko sprievodných podujatí.
Na čas adventu je naplánovaná aj prvá
koncertná premiéra v spoločenskej sále
Nyáryovskej kúrie. Interpreti vianočného
koncertu sú zatiaľ prekvapením. V predvianočnom čase čaká seniorov otvorenie
počítačovej učebne, ktorá bude tejto vekovej kategórii sprístupnená vo vyhradenom
otváracom čase. Aj tradičné podujatia pre
deti sa budú niesť v príjemnej predvianočnej atmosfére. Pozvánky na podujatia budú
včas zverejnené na webovej stránke obce
a vývesných plochách v obci.
Srdečne vás pozývame!
- dn -

 Týždenne sa v kúrii uskutočňuje niekoľko podujatí pre deti

Kúria pozýva
verejnosť

 Zreštaurovaná kúria dnes ukrýva nejednu zaujímavosť
Stálu expozíciu i aktuálne výstavy môžu
návštevníci vidieť počas otváracích hodín
Nyáryovskej kúrie. Organizovaná skupina
(minimálne 15 osôb) si môže vstup objednať
aj mimo otváracích hodín, minimálne však
dva dni vopred.
Kontakt 0904 54 54 36
kultura.bucany@gmail.com

OTVÁRACIE HODINY
Utorok
9.00 – 12.00 h
Streda
14.00 – 17.00 h
Štvrtok
9.00 – 12.00 h
Posledná nedeľa
v mesiaci
14.00 – 18.00 h
- dn -, foto: archív obce
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OBNOVA ZARIADENIA A KNIŽNÉHO FONDU OBECNEJ KNIŽNICE

Knižnica opäť ako nová
Prasknutie vodovodného ventila v máji
minulého roku spôsobilo zaplavenie obecnej knižnice, pričom bolo poškodených
alebo takmer zničených 80 percent fondu knižnice a takmer celé jej zariadenie.
Z tohoto dôvodu sme v máji tohoto roku
oslovili najväčšie slovenské vydavateľstvá
s prosbou o knižný dar.
Mnohí na našu požiadavku reagovali a vďaka knižným darom sa fond knižnice rozrástol
o 158 kníh a 48 duplicitných výtlačkov, ktoré
budú do fondu knižnice zaraďované postupne
po opotrebovaní prvých výtlačkov. Aj touto
cestou ďakujeme za veľkorysosť nasledujúcim vydavateľstvám: Dajama, Slovenský
spisovateľ, Slovart, Evitapress, Buvik, Perfekt,
Q111 a Ikar. Nečakaným prekvapením bola
nedávna zásielka kníh z vydavateľstva Artfórum, ktorá obsahovala cez 30 hodnotných
kníh a prišla v októbri, niekoľko mesiacov od
žiadosti o knižný dar. Za početné dary ďakujeme aj občanom. Znovuotvoreniu knižnice
v apríli predchádzala rozsiahla rekonštrukcia
priestorov a vynovenie jej zariadenia. Touto
cestou pozývame aj nových čitateľov do vynovených priestorov knižnice.
- dn -

 Rekonštrukcia priestorov, nové vybavenie a darované knihy sú opäť k dispozícii
čitateľom
Foto: archív obce (2)

PRE NAJMENŠÍCH

Spievame a hráme sa

Foto: archív obce (2)

Fenomén nečítania u detí je všeobecne známym a alarmujúcim javom našich
čias. Priviesť deti k čítaniu, keď tento
návyk chýba v rodinách, je odnepamäti
prácou knihovníkov a vie to aj obľúbená
bučianska knihovníčka Jarmila Vidličková.
Od začiatku novembra 2016 patrí každý
pondelok o 10.00 h v obecnej knižnici tým
najmenším. Podujatie Spievame si, hráme
sa v knižnici chce hravou formou priviesť
deti k láske ku knihám a ukázať mamičkám,
ako pracovať s knižkou a literárnym textom
už od najútlejšieho veku dieťaťa. Podujatie
je určené deťom do 3 rokov a ich sprevádzajúcim osobám a nesie sa v láskavej
atmosfére. Príďte sa pozrieť aj vy!
Mgr. DAGMAR NOVÁKOVÁ
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PRVÁ AUTORSKÁ VÝSTAVA RODÁKA V BUČANOCH

Zub času Marcela Málika
Kultúrno-spoločenské centrum Bučany
otvorilo slávnostnou vernisážou v piatok
28. októbra 2016 výstavu Zub času (Socha
– kresba), ktorá je výberom z kresliarskej,
sochárskej a reštaurátorskej tvorby Mgr.
Marcela Málika z obdobia rokov 1993 - 2016.
Výstava je historicky prvou autorskou výstavou bučianskeho rodáka v Bučanoch a prvou
výstavou v novozriadených galerijných priestoroch severného krídla Nyáryovskej kúrie. Zároveň je aj prvou samostatnou výstavou autora.
Výstave dominuje sadrový odliatok sochy
sv. Urbana, ktorý predchádzal odlievaniu
sochy z umelého kameňa, ktorá od roku
2005 stojí pod vinohradmi pri ceste do Brestovian. Sochárska tvorba Mgr. Marcela Málika je na výstave prezentovaná aj v podobe
miniatúrnych plastík z včelieho vosku, ktoré
odkazujú až k prvotným prejavom umenia,
ale aj realistickými bustami, či plastikou sediacej ženy v takmer životnej veľkosti. Mnohé
plastiky sú spárované so svojimi štúdiami.
Okrem týchto možno vidieť aj geometrické
a abstraktné kompozície, figuratívnu kresbu
i realistické portréty, z ktorých majú mnohé
pre autora osobitý význam. Výstavu dopĺňa aj
elektronická prezentácia, ktorá sa sústreďuje
na reštaurátorskú tvorbu Mgr. Marcela Málika
v rodných Bučanoch.
Výstavu je možné navštíviť počas otváracích hodín v novozriadených výstavných
priestoroch severného krídla Nyáryovskej kúrie až do 8. januára 2017.
Mgr. DAGMAR NOVÁKOVÁ
Foto: archív KSC Bučany
Marcel Málik sa narodil v roku 1977 ako
prvý syn Daniely a Augustína Málikovcov,
ktorí pochádzali a v danom čase aj žili v Bučanoch. V súčasnosti pôsobí ako pedagóg
Súkromnej základnej umeleckej školy Bučany. V obci Bučany zreštauroval početné
votívne plastiky, sochy svätcov i kríže na
oboch cintorínoch. Je autorom Sochy sv.
Urbana, ktorá bola v máji 2005 slávnostne
osadená pod vinohradmi pri ceste vedúcej
do Brestovian.

 Účastníci vernisáže výstavy Zub času

 Otvorenie výstavy obohatilo aj sprievodné hudobné vystúpenie

 Sadrový odliatok Sochy sv. Urbana, ktorá odliata z umelého kameňa stojí od roku
2005 pri ceste do Brestovian

 Návštevníkom vernisáže sa prihovoril
autor Mgr. Marcel Málik
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Populárna hudobná skupina Kollárovci, známa svojím
goralským temperamentom,
prilákala v nedeľu 18. septembra 2016 do Bučian viac ako
400 návštevníkov.
Spoločenská miestnosť kultúrneho domu praskala vo švíkoch.
Obľúbení hudobníci, ktorých nosným pilierom repertoáru je slovenská ľudová pieseň v novom
šate, príjemnom aj pre tých, čo
tento žáner nikdy nevyhľadávali,
už po prvých tónoch rozospievali publikum zložené z fanúšikov
všetkých vekových kategórií –
od najmenších detí až po seniorov. Rovnako svojím humorným
rozprávaním medzi jednotlivými
piesňami koncertu tradične publikum rozosmiali. O tom, že atmosféra na podujatí bola výborná,
vypovedajú aj fotografie.
- dn - , foto: archív obce

 Kapelu tvoria šiesti členovia, z nich traja sú bratia Kollárovci

Kollárovci zabávali Bučany

 V publiku kultúrneho domu sa zišli fanúšikovia zo všetkých
žijúcich generácií

 Príjemná atmosféra sprevádzala celú vernisáž

 Kollárovci ponúkli divákom v Bučanoch aj skladby z ich
vlastnej autorskej dielne

 Autor výstavy v rozhovore s Ing. arch.
Milanom Horákom
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Z DIANIA V BUČIANSKEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE

Krok za krokom k úspechom
Základná škola má za sebou ďalší školský rok, ktorý bol okrem učenia sa v školských laviciach vyplnený aj množstvom
aktivít, exkurzií či súťaží. A tak sa dnes
máme za čím ohliadnuť.
V septembri 2015 sme začínali tradičným
zberom starého papiera a vyzbieralo sa
9185 kg.
Európsky deň jazykov sa niesol v duchu úspešného zvládnutia základných slovíčok a fráz v piatich svetových jazykoch:
ruštine, taliančine, francúzštine, maďarčine
a chorvátčine. Deťom sa takýto spôsob spoznávania jazykov páčil a v budúcnosti by si
ho rady zopakovali.
Angličtine už celkom dobre rozumieme,
a tak sme si mohli pozrieť hneď dve divadelné
predstavenia v anglickom jazyku (Mr. Wolf
and three little pigs, American dream), ktoré
pre našich žiakov zahrali herci z Martinského
divadelného centra. Počas školského roka
zažili všetci žiaci zaujímavé vyučovanie s lektorkami anglického jazyka.

 Na karnevale sa prezentovalo sedemdesiat takmer dokonalých masiek

 Tento rok bola školská akadémia zameraná na osobnosť Ľudovíta Štúra
V uplynulom školskom roku nás oslovili
tvorcovia zábavno-súťažnej relácie Daj si
čas a pozvali našich vtedajších ôsmakov do
priestorov Slovenskej televízie na nakrúcanie,
ktoré bolo tematicky zamerané na pravidlá
slušného správania. V súboji so ZŠ Močenok
si naši súťažiaci (Veronika Borisová, Viktória
Borisová, Adriána Krajčovičová, Matúš Gajda) vybojovali víťazstvo a miestnu televíznu
slávu. Po nakrúcaní čakala na našich žiakov
ešte výstava Od koruny k euru v Národnej
banke Slovenska.
V Centre vedecko-technických informácií v Bratislave prezentovali naše šikovné
ôsmačky svoju projektovú prácu v súťaži
Prečo?, ktorá sa konala pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Záznam
z odovzdávania ocenení sa objavil v hlavnom
večernom spravodajstve RTVS.
Vo vedeckom duchu sme pokračovali aj pri
realizovaní ďalších akcií. Jednou z nich bola
Fyzika naživo, keď žiaci 9. ročníka cestovali
do Nitry, aby sa na Fakulte prírodných vied

UKF netradičnou formou oboznámili s viacerými fyzikálnymi javmi, ktoré sa denno-denne
odohrávajú v našom okolí. Fyzika v experimentoch, Kronika Modrej planéty boli názvy
multimediálnych kultúrno-vzdelávacích predstavení firmy Astronyx z Hlohovca a zúčastnili sa na nich žiaci 2. stupňa. Mladšie deti
navštívili zaujímavé miesta v priestoroch Atómovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach.
Vypočuli si odborný výklad o energiách,
vyskúšali si výrobu elektriny šliapaním na
bicykli a previezli sa areálom elektrárne.
Starší žiaci si vyskúšali množstvo energohier v Energolande v Mochovciach. Štvrtáci
a piataci si prehĺbili vedomosti o vesmíre
návštevou Hvezdárne a planetária M. R.
Štefánika v Hlohovci a prezreli si expozície
Vlastivedného múzea.

 V planetáriu si naši žiaci prehĺbili svoje vedomosti o vesmíre
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Osobitnú prípravu sme venovali organizovaniu tradičnej školskej akadémie, zameranej
na osobnosť z našich dejín – Ľudovíta Štúra.
Na palubu legendárnej lode Titanic sa
v rámci výstavy v bratislavskej Incheba Expo
Aréne dostali žiaci 2. stupňa. Austráliu, krajinu protinožcov, predstavil deťom cestovateľ
Róbert Ondo.
Keď sa školský rok prehupol do svojej druhej
polovice, čakal nás detský karneval. Vyše
70 zamaskovaných žiakov našej školy vymenilo svoju pravú tvár za príšerky, známe filmové
postavičky, princezné, zvieratká či tajomné
bytosti. S istotou môžeme tvrdiť, že latka originálnosti býva vďaka rodičovskej tvorivosti
nastavená stále riadne vysoko a nápaditosť pri
výrobe masiek nás z roka na rok viac a viac udivuje. V tohtoročnom vyhodnotení sa umiestnil
Letec v balóne na 1. mieste (Amálka Borisová
– 4. roč.), mimoň Kevin na 2. mieste (Marianka
Krajčovičová – 5. ročník) a kuchár na 3. mieste
(Peťko Krajčovič – 2. ročník). Rovnaké poradie
bolo aj v hlasovaní divákov. V kolektívnych
maskách zaujali Červená čiapočka a vlk (1.

 Reprezentácia bučianskej školy na športových hrách v Ružindole
a Martin Slatina (9. roč.) – súťažná dvojica,
4. miesto.
Zorganizovali sme i školské kolá olympiády
zo slovenského jazyka, olympiády z dejepisu
(obe 8. a 9. roč.), fyzikálnu a chemickú olympiádu, v ktorých nás ďalej reprezentovala úspešná riešiteľka Ester Júlia Jindrová (9. roč.).
Z množstva matematických súťaží sme sa
zapojili do matematickej olympiády, v ktorej Krištof Gabriel Novák (5. roč.) získal 1.
miesto. V Pytagoriáde sa umiestnil Martin
Kundala (6. roč.) na 3. mieste v kategórii P6,
v iných kategóriách boli úspešní Alex Thomas
Karhan (4. roč.) a Ján Bilanič (3. roč.). Do
celoslovenskej súťaže Matematický klokan sa
zapojilo 26 žiakov.
Vo vianočnom aranžovaní získala 1. miesto
v 1. kategórii vo voľnej väzbe Soňa Kubovičová (6. roč.) a vo veľkonočnom aranžovaní 2.
miesto v povinnej väzbe.

 Medzinárodný deň detí sa tento rok odvíjal v štýle stredovekých hier
miesto – súrodenci Jakub a Juraj Horváthovci),
Olympijské kruhy (2. miesto – Ľuboš Hubinák,
Andrejka Hubináková, Kristián Valko, Erik Valko, Matej Málik) a Zdravotné sestričky (Dominika Vašková a Natália Sokolovičová, 3. miesto).
Za výbornou organizáciou školského karnevalu
(a mnohých ďalších aktivít) stoja ochotní členovia rady rodičov a patrí im veľké poďakovanie
od všetkých zamestnancov ZŠ.
Pri príležitosti Dňa Zeme besedovali naši
žiaci s pracovníkmi Slovenského hydrometeorologického ústavu o podobách počasia
a práci meteorológov.
Ku Dňu matiek si mladší žiaci pripravili
opäť pekný program a moderovanie podujatia
výborne zvládli piataci Natália Sokolovičová
a Ľuboš Hubinák.
Značný nápor návštevníkov zažila Nyáryovská kúria, keď si prehliadku jej priestorov
i výstavu Rádiá našich dedov prišiel pozrieť
každý žiak školy.
Obrovským zážitkom bol bezpochyby aj
nácvik evakuácie školy pri požiari a zásah
hasičských jednotiek.
Medzinárodný deň detí sme oslavovali v štýle stredovekých hier a dobre sme sa zabavili
pri plnení netradičných súťažných disciplín.
Tak, ako sa vieme dobre zabávať, vieme
aj úspešne súťažiť. Od začiatku školského

roka sme sa zúčastnili na mnohých súťažiach
rôzneho charakteru.
V okresnom kole technickej olympiády
nás reprezentovali Tomáš Vidlička (7. roč.)
– 3. miesto, Veronika Borisová (8. roč.)

Kladný vzťah k športu a pohybu potvrdili
naši žiaci účasťou na Športových dňoch usporiadaných v CVČ Kalokagatia Trnava. Tomáš
Vidlička (7. roč.) sa prebojoval do desiatky
najlepších strelcov v kopaní penált do hádzanárskej brány a v skokoch cez švihadlo sa
najviac darilo Vaneske Tomanovej (4. roč.). Na
volejbalovom turnaji sa stretli družstvá Bučany,
Trakovice, Chtelnica (dievčatá) a Bučany, Dol-

 Na volejbalovom turnaji sa naši žiaci nedali zahanbiť
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V súťaži školských časopisov uspel náš
Smajlík medzi časopismi škôl Trnavského
okresu a tešili sme sa z 3. miesta.
Mladší žiaci (4. roč., 5. roč.) absolvovali
v školskom roku 2015/16 plavecký výcvik
v Mestskej plavárni v Trnave a stali sa z nich
zdatní plavci. Starší žiaci (7. a 8. roč.) zasa
vyrazili do Makova na lyžiarsky výchovnovýcvikový kurz a učili sa zvládať zasnežené
slovenské svahy jazdou na lyžiach. Úspešní
boli nielen vo výučbe, ale aj tým, že sa nám
živí, zdraví (a celí) vrátili naspäť do školských lavíc.
Deťom sa páčila aj návšteva Detského
dopravného ihriska RM Jet v Trnave, odkiaľ
si odniesli okrem dôležitých poznatkov aj
veselé zážitky.

 Bučianski chlapci sa tešili z úspechu aj na športových hrách v Cíferi – obsadili
druhé miesto vo futbale
ná Krupá, Voderady (chlapci). Treba povedať,
že oba naše tímy hrali so súpermi veľmi porovnateľne a nedali sa v hre zahanbiť.
V školských majstrovstvách okresu v malom futbale nás reprezentovali A. Grešák, T.
Slatina, M. Enev, M. Parízek, A. Karhan, K.
Valko, M. Mišík, A. Boris, N. Boris, P. Karhan
a v boji o školský pohár získali 2. miesto.
Naši žiaci sa tešili z úspechu aj na športových hrách v Cíferi – futbalisti 5. – 7. ročníka
obsadili druhé miesto. V šachovom súperení
sa nedal zahanbiť náš žiačik 1. ročníka Tomáško Spišiak, ktorý si odvážne zmeral sily
aj so staršími žiakmi v Trnavskom šachovom
rebríčku pre základné školy. Každoročne sa
zúčastňujeme na súťaži mladých záchranárov
– za školu tentoraz bojovali Veronika Borisová, Diana Hornáková (obe 8. roč.), Michal
Radošovský, Martin Slatina (obaja 9. roč.).
O tom, že i v našej škole máme talentovaných recitátorov, nie je pochýb. V obvodnom
kole recitačnej súťaže Hollého pamätník nás
v 1. kategórii reprezentovali Andrea Hubináková – poézia (3. ročník) a Jakub Horváth –

No najlepšie zážitky zo školy sú aj tak tie
z koncoročných výletov. Naše deti mali naozaj
pestrú ponuku: Smolenice – jaskyňa Driny,
Familypark Neusidlersee (Rakúsko), Strečno,
Martin, Terchová, Modra, Demänová, Liptovský Mikuláš.

 Na posledný koncoročný výlet budú deviataci dlho spomínať
próza (3. ročník), v 2. kategórii
Natália Sokolovičová – poézia
(5. ročník) a Krištof Gabriel Novák – próza (5. ročník). Porota
udelila Natálii Sokolovičovej 2.
miesto a Krištofovi Gabrielovi
Novákovi 2. miesto s postupom
do okresného kola.

 Do požiarneho cvičenia sa zapojili aj žiaci – vyskúšali si aj plynové masky

Z uvedeného je zrejmé, že sme časť školských dní prežili nielen usadení v laviciach,
ale prostredníctvom mnohých aktivít sme
nadobudnuté vedomosti pretavili aj do mimoškolského života.
Mgr. MARTINA ŠIMANSKÁ
za kolektív ZŠ
Foto: archív školy

 Detské dopravného ihrisko RM Jet v Trnave pomáha deťom zorientovať sa v problematike dopravy
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MATERSKÁ ŠKOLA V ŠKOLSKOM ROKU 2016/2017

Prijali sme všetky deti
V školskom roku 2016/2017 je v materskej škole Bučany prihlásených 75 detí.
Vyhovelo sa všetkým žiadostiam zákonných zástupcov o prijatie dieťaťa do materskej školy od troch rokov. Tak ako v minulom roku, v prevádzke sú štyri triedy.
Budúcich prváčikov je 28.
Výchovno-vzdelávaciu činnosť vykonáva
osem pedagogických pracovníčok, ktoré spĺňajú požadovanú kvalifikáciu. O prevádzku
a služby poskytované deťom sa stará päť
prevádzkových pracovníčok. Okrem základnej výchovy a vzdelávania obsiahnutých
v školskom vzdelávacom programe, deťom
ponúkame rôzne veselé a zaujímavé aktivity,
Dňa 7.10.2016 sa uskutočnila v Dome
služieb v Bučanoch akcia s názvom Tekvicové slávnosti. Akciu organizovali zástupcovia Rodičovskej rady MŠ v Bučanoch
pre našich škôlkarov a ich rodiny.

ako sú divadelné a hudobné predstavenia, návšteva Mikuláša a rôznych umelcov
a osôb, fašiangový karneval, návšteva planetária, Deň detí, koncoročný výlet, turistické
vychádzky a iné.
Úzko spolupracujeme s kultúrno-spoločenským centrom v Nyáryovskej kúrii, kde nás pani
Nováková každý pondelok oboznamuje s históriou našej dediny, ktorú vždy doplní čítaním
pútavého príbehu pre deti a tvorivou dielničkou.
Taktiež pravidelne navštevujeme miestnu knižnicu, v ktorej teta knihovníčka vštepuje deťom
od malička lásku k čítaniu a ku knihám.
Deti sa prezentujú na verejnosti programom pri rôznych spoločenských podujatiach,
výstavkami svojich prác v materskej škole,

ale aj počas akcií na verejne prístupných
miestach. Najväčší podiel na prezentovaní
materskej školy zohráva práca rodičovského
združenia. Ochotní rodičia pripravujú krásne
spoločenské podujatia nielen pre deti, ale
aj pre ich rodiny a celú dedinu. Nové vedenie rodičovského združenia, ktoré pôsobí na
materskej škole iba od septembra, už zabezpečilo návštevu polície v materskej škole,
usporiadalo tekvicové slávnosti, v najbližšom
čase chystajú lampiónový sprievod, vianočné
trhy a mnoho ďalších zaujímavých aktivít.
Touto cestou sa chcem srdečne poďakovať vedeniu rodičovského združenia, ktoré
ukončilo svoju činnosť na konci školského
roka z dôvodu odchodu ich detí do základnej
školy. Dokázali zabezpečiť úžasné podujatia,
zadovážiť nemalé finančné prostriedky pre
materskú školu, ale aj vytvoriť príjemnú atmosféru a pocit ľudskej spolupatričnosti pre
zúčastnených.
EMÍLIA BELICOVÁ

Tekvicové slávnosti

Program sa začal vystúpením žiakov materskej školy. Odvahu ukázať, čo sa naučili,
mali dokonca aj tí najmenší. Deti predviedli
množstvo krásnych básničiek a pesničiek, po
ktorých boli touto krátkou básničkou vyzvaní
k tvoreniu tekvicových strašiakov:
„Počúvajte milé deti,
pani Jeseň už k nám letí,
nájdeme farebné listy a veľké gaštany
a keď fúkne vietor, pustíme si šarkany.
A teraz si vyrobíme
strašidielko z veľkej dyne,
urobíme oči, nos,
bude z neho Svetlonos.“
Deti v spolupráci s rodičmi vyrobili množstvo krásnych strašiakov, ktorí ešte nejaký
čas zdobili vstup do materskej školy a všetci
sa pri tom výborne bavili. Organizátori boli
s akciou spokojní. Jediné, čo ich trocha
mrzelo, bolo to, že sa akcia nemohla konať
kvôli výraznému ochladeniu na dvore materskej školy, ktorý by bol kapacitne vhodnejší.
Nikomu to však nepokazilo náladu ani chuť

vytvoriť prekrásnych Svetlonosov a všetci sa
tešia na ďalšie spoločné akcie.

JANA KUNOVÁ, rada rodičov MŠ
Foto: autorka (3)
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Prišla jeseň, obdobie pre mnohých
najkrajšie v roku. Príroda sa zaodela do
pestrých farieb. Čas ako stvorený na prechádzky. Je to čas, kedy bilancujeme rok
– čo sme dosiahli za uplynulé mesiace,
akú úrodu sme dopestovali, či sme nemohli urobiť niečo inak, možno lepšie. Podobným obdobím, svojou jeseňou života,
prechádzajú aj naši spoluobčania, ktorí
si životom už čo-to preskákali. Sú to naši
dedkovia, babičky, mamičky a oteckovia,
ktorí tvrdo pracovali, aby sme sa mali lepšie. Niektorí svoju jeseň života prežívajú
spolu so svojimi blízkymi a ich jeseň je
naozaj pestrá, ako tá v prírode. Mnohí však
sú osamelí, opustení a nemôžu sa podeliť
o svoje zážitky s rodinou.
Pre tých, ktorí dovŕšili 70 rokov a viac,
Obec Bučany pripravila posedenie, ako býva
zvykom každé dva roky. Tento rok padlo
stretnutie na 15.10.2016. Nadnesene môžeme povedať, že podujatie sa začalo skôr, ako
si všetci sadli k slávnostnému stolu. Za zvuku zvonov Kostola sv. Margity Antiochijskej
sa dávalo na známosť, že o 10.30 h bude
svätú omšu venovanú našim spoluobčanom
celebrovať náš pán dekan Ján Bašo. Touto
sv. omšou sa prišli naši spoluobčania poďakovať tomu, ktorý nad nimi držal po celé roky
ochrannú ruku a ktorý pri nich stál v dobrom
i zlom, v šťastí i chorobe – nášmu spasiteľovi

BUČIANSKE LISTY

Uctili sme si tých,
ktorým vďačíme za veľa

 Pripravené stoly a stoličky sa naplnili do posledného miesta
Duo Jamaha zaspievalo najznámejšie
piesne zo svojho repertoáru, ktoré ho preslávili na hudobnej stanici Šláger TV. Vo väčšine prípadov sa zapájalo aj publikum, veď
tie najpopulárnejšie piesne by snáď vedeli
zaspievať aj odzadu. Za každou odohratou
pesničkou zaznel búrlivý potlesk, čo znamenalo, že sme trafili do čierneho pri výbere
hudobného hosťa. Po dvojhodinovom koncerte sa účastníci posedenia pomaly začali
rozchádzať. Ešte posledné fotografie s Duom

 Seniori sa zabávali v družnej debate, mali si čo povedať
Ježišovi Kristovi. Tato omša bola svojím spôsobom iná, mala zvláštnu atmosféru. Najmä
keď sa človek pozrel pred oltár a videl tam
bývalých miništrantov, ktorí možno poslednú
sv. omšu odslúžili pred viac ako 60 rokmi.
Takto sa vrátili do svojich detských čias, keď
ešte sv. omše boli v latinskom jazyku.
Po sv. omši sa všetci presunuli do miestneho kultúrneho domu, kde ich čakal slávnostný obed a bohatý kultúrny program.
Najskôr všetci prítomní pred vstupom do sály
dostali malú pozornosť od obce. Po usadení
účastníkov a doznení tónov dychovej hudby
Bučianka, nasledoval príhovor starostu obce
Bučany Šebestiana Lančariča a predsedníčky bučianskej ZO Jednoty dôchodcov
na Slovensku Márie Kekeňovej. Po milých
a povzbudivých slovách do ďalších rokov
nasledoval prípitok, kde si všetci priali predovšetkým to najdôležitejšie – zdravie.
Ďalším bodom programu bol chutný obed,
o ktorý sa postarala kuchárka Jarmila Činčurová. O roznos obeda a servis počas ce-

lého posedenia sa zasa starali
zamestnanci obecného úradu
a poslanci obecného zastupiteľstva. Počas obeda a po obede bolo počuť v sále smiech.
Stretli sa tu mnohí kamaráti
a kamarátky, ktorí sa dlho nevideli. Spomínali, rozprávali si životné príbehy, ktoré v mladosti
zažili. To bola pridaná hodnota
tohto spoločného posedenia.
Ako sa blížila 14. hodina, bolo
vidieť miernu nervozitu spojenú
s očakávaním. Do kultúrneho domu, začali prichádzať i mladšie
ročníky. Príčina bola veľmi prostá.
Od 14. hodiny sa začal koncert
hudobnej skupiny Duo Jamaha – otca a syna Kotvanovcov.
Koncert bol pripravený nielen pre
účastníkov posedenia, ale aj pre
širokú verejnosť, čo mnohí využili
a zúčastnili sa na ňom.

 Pán starosta Lančarič pozval do tanca najstaršiu
občianku Bučian Máriu Málikovú

15

BUČIANSKE LISTY
Jamaha, podanie rúk a prianie všetkého dobrého – a mohlo sa ísť domov.
Na záver možno treba pripomenúť, aby
sme si viac vážili svojich starých rodičov
a rodičov. Možno by bolo dobre dať na ich
radu, pretože za nimi sú roky skúseností.
Viac ich počúvať a vnímať ich vnútornú
krásu, aj keď na ich tvárach je vidieť vrásky
a vlasy majú sfarbené do striebrista. Treba
si uvedomiť, že sú to ľudia, bez ktorých by
sme tu neboli. Boli to oni, čo vybudovali zázemie, kde môžeme teraz žiť a stavať na ich
základoch. Starí ľudia zvyčajne netúžia po
materiálnych veciach, výletoch, darčekoch.
Pre nich je prvoradé, aby sme si ich viac
všímali, počúvali, pochválili a pohladili ich.
Veď tak vedia, že nám na nich záleží.
Na úplný záver treba dodať: Dovidenia
v roku 2018!
Ing. PETER JABLONICKÝ
poslanec OZ
Foto: archív obce

 O autogram na cédečko Dua Yamaha mala záujem aj pani Agneša Hlavatá

Dar z Francúzska

Súrodenci Paulíkoví v závere júna
2016 na obecnom úrade odovzdali pánovi
starostovi vzácny dar – obraz Nyáryovskej kúrie. Jeho autorkou je pani Henrietta
Wassen, rodená Paulíková, dcéra bučianskeho rodáka Jána Paulíka.
Ján Paulík (1907) odišiel za prácou do Francúzska v roku 1925 a natrvalo sa usadil v mestečku Claye Souilly, ktoré leží neďaleko Paríža.
Do rodných Bučian sa vrátil až po päťdesiatich
rokoch, a len jediný raz, aby navštívil rodinu
svojho brata Františka Paulíka (1912). Dcéra
Henrietta spolu s manželom Gilbertom Wassenom ho vtedy sprevádzala a opakovane sa
do Bučian vracala aj so svojimi súrodencami.
V rôznych časových odstupoch tak sledovala
vývoj a zmeny v obci. Pri poslednej návšteve
Bučian v auguste 2015 bola očarená zrenovovanou Nyáryovskou kúriou a pozitívne dojmy ju
inšpirovali k namaľovaniu obrazu Villa Solitude.
Namaľovala ho podľa zhotovených fotografií
a rozhodla sa ho darovať obci Bučany.
Obraz je súčasťou zbierkového fondu Nyáryovskej kúrie a na sklonku októbra ho
osobne obdivovala aj početná skupina príbuzných jeho autorky priamo z Francúzska, ktorá
zavítala do Bučian na návštevu k rodine Paulíkovej, počas ktorej absolvovali aj prehliadku
kúrie.
Mgr. DAGMAR NOVÁKOVÁ

 Súrodenci Ing. Jaroslava a Ing. Ľuboš Pavlíkovci odovzdali darovaný obraz starostovi Šebestianovi Lančaričovi
Foto: archív obce (3)

 Obraz bol namaľovaný podľa autentických fotografií

 Sprievodný list k obrazu napísaný jeho autorkou
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BUČIANSKE ZDRUŽENIE ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH NEZAHÁĽA

Spolu čerpáme sily do budúcna
Na výročnej schôdzi tradične bilancujeme minulé obdobie, čo sa nám podarilo
zrealizovať. Tiež si plánujeme úlohy do
ďalšieho roka. Keďže sa našej práci venujeme, ako najlepšie vieme, podarilo sa nám
splniť všetko, čo sme si naplánovali.
Pri našich posedeniach gratulujeme našim
jubilantom pri ich okrúhlych životných jubileách. Spomenieme si na naše ženy a matky
a nezabudneme ani na otcov pri príležitosti dňa
otcov. Pri našom združení pôsobí spevácka
skupina Nádej, ktorá účinkuje na našich podujatiach. Zaspievajú jubilantom a sú súčasťou
každého kultúrneho programu. Nikdy nechýba
chutná večera a na záver tombola. Vždy je
všetko naplánované, čiže výborové schôdze,
poradenské dni, všetky výlety, rekreácie a rekondičné pobyty a tiež naše tradičné
podujatie Rozlúčka s letom. Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú akýmkoľvek spôsobom. Za dve percentá zo zaplatenej dane,
za dobré rady, za pomoc pri našich akciách.
A na záver sa chceme pochváliť: Členkám
nášho výboru – Márii Zaťkovej, Janke Tanáčovej a Kataríne Trnkovej odovzdal Ďakovné listy pri príležitosti 25. výročia založenia
ZPCCH v SR člen republikovej rady ZPCCH
v SR Alojz Partel. Dostalo sa nám uznania za
dlhoročnú prácu v prospech zdravotne postihnutých. Ďakujeme.

 Člen Republikovej rady ZPCCH v SR Alojz Partel odovzdal členkám nášho výboru –
Márii Zaťkovej, Janke Tanáčovej a Kataríne Trnkovej ďakovné listy

Ľadový dóm na Hrebienku
V januári sme navštívili výstavu ľadových
sôch a nádherný ľadový dóm na Hrebienku
vo Vysokých Tatrách. Je to fascinujúci zážitok pozerať sa na toto krásne dielo ľudskej
zručnosti a umenia. Naše zážitky umocnila
návšteva poľského mesta Zakopané, kde
je nádherný Chrám Božieho milosrdenstva.
V tomto mimoriadnom svätom roku milosrdenstva to bol naozaj symbolický zážitok.

Rekondícia v Tatranskej Lesnej
Naše nádherné Tatry sa na týždeň stali
prechodným domovom pre členov ZZP v Bu-

 Cesta vlakom ubehla rýchlo, bola veselá a zábavná

 Na ceste na Hrebienok na výstavu ľadových sôch v Ľadovom dóme

 Aj tento rok sme trávili chvíle voľna na Starých Horách
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čanoch. Cesta vlakom nebola vôbec dlhá, ale
práve naopak, v dobrej nálade ubehla veľmi
rýchlo. A po príchode na obľúbené miesta
sa začal týždeň dobrodružstiev. Výjazdy na
Štrbské pleso, do teplých bazénov vo Vrbove,
do starobylých miest ako je Kežmarok alebo
Levoča. Jeden deň sme si vyhradili na návštevu Krakova v Poľsku. Nečudo, že domov
sa vraciame vždy oddýchnutí a plní síl do
ďalšej práce.

Výlet pre deti a členov
Prvou zastávkou na našom putovaní boli
Staré Hory. Vyšliapali sme si cestu na Studničku, kde sme zažili osobitú atmosféru tohto
miesta v modlitbe a rozjímaní. Po obede
sme v putovaní pokračovali. Po príchode
do Bystrej a ubytovaní v penzióne sme si
prezreli areál, kde sa dalo zašportovať a ísť
na pekné prechádzky. Večer sme usporiadali
karneval, opekačku, posedenia pri harmonike
a bolo nám fajn. Čiernohronská železnica nás
odviezla do lesníckeho skanzenu vo Vydrove
a navštívili sme aj kultúrnu pamiatku Unesco
– evanjelický kostol v Hronseku. Snažíme sa,
aby naše výlety boli veselé, ale aj poučné.
Deti sa tešili z darčekov z výborných koláčikov
a dospelí sa tešili s toho, že môžu tráviť čas
spolu v lone krásnej prírody.

 Na Pieninách prišli na rad plte a Červený Kláštor

Baťov kanál a trdelníky
V júni sme sa vybrali na plavbu Baťovým
kanálom. Okrem zážitku z plavby sme sa
oboznámili s tradičnou výrobou skalických
trdelníkov. Navštívili sme jezuitský kostol na
skalickom námestí. Po obede a maškrtnom
posedení v cukrárni sme nasadli do autobusu
a hajde domov.

Nezabudnuteľné Pieniny
V prvý deň nášho výletu sme navštívili hrad
v Starej Ľubovni, z ktorého na nás dýchala
nostalgia dávnych čias. Do prítomnosti nás
vrátila exkurzia v Nestville, parku liehovaru
Whisky v Hniezdnom. Málokedy sa človeku podarí nahliadnuť do takýchto výrobných
priestorov. Ďalším programom na ceste zážitkov bola návšteva dreveného kostolíka
v poľskom Debne. A to nebol jediný cieľ našej
cesty, ďalším bola návšteva zámku v Niedzici
a plavba po jazere. Získali sme krásne a nezabudnuteľné zážitky. Navštívili sme aj park
miniatúr hradov, zámkov a kultúrnych pamiatok. Je fascinujúce, čo všetko dokážu vytvoriť
ľudské ruky. No a napokon prišli na rad plte
a Červený Kláštor. Aj keď počasie nám veľmi
neprialo, bolo to zábavné a obohacujúce.
Nádherná príroda v povodí rieky Dunajec
a atmosféra plavby na plti ovládanej zručnými
pltníkmi – no naozaj sa to oplatí zažiť. Navštívili sme aj múzeum v Červenom Kláštore.
Nakoniec sme si pochutili na dobrom obede
v reštaurácii Lesnica, mikrobus nás odviezol
na stanicu v Poprade a po dňoch plných zážitkov sme odcestovali domov.

 Na dvoch loďkách sme si vychutnali zážitok z plavby po Baťovom kanáli

V Turčianskych Tepliciach
Ako každý rok, v prvý októbrový týždeň
sme naberali kondíciu v Kúpeľoch Turčianske
Teplice. Liečivé pramene sú stvorené na liečbu našich ubolených kostí. Vždy tu zažijeme
kopec humoru, a to hlavne v aquaparku na
obľúbených atrakciách. Veselo nám býva aj
na našich posedeniach. Keď spustí Jožko na
harmonike krásne slovenské pesničky a naše
herecky nadané členky predvedú svoje vtipné

 Veľmi radi si užívame na atrakciách v aquaparku v Turčianskych Tepliciach
scénky, ideme sa všetci popukať od smiechu.
Skrátka, u nás býva vždy príjemná atmosféra
a dobrá nálada. A toto patrí tiež k oddychu
a spríjemneniu života. Liečivá voda, dobré

jedlo a výborná partia – to je záruka príjemného pobytu. Vždy tu načerpáme nové sily do
ďalšieho života.
KATARÍNA TRNKOVÁ
Foto: archív ZZP
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MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

Seniori pobavili seniorov
V piatok 7. októbra 2016 pripravila ZO
Jednoty dôchodcov na Slovensku v Bučanoch tradičné posedenie pri príležitosti
Mesiaca úcty k starším.
Za prítomnosti hostí z Okresnej organizácie JDS Trnava – jej podpredsedu Ladislava
Vavrinkoviča s manželkou a starostu obce
Šebestiana Lančariča sa začalo stretnutie
určené pre seniorov aj ako povzbudenie, že
odchodom do dôchodku sa nič nekončí, ale
treba ho brať ako súčasť života a tešiť sa
z toho, že máme viac času pre seba. Treba
chodiť do spoločnosti, medzi ľudí, nezostávať
zatvorení doma a neľutovať sa.
Po príhovore predsedníčky ZO JDS Bučany
sa ujal slova pán starosta, ktorý prítomných
poinformoval, čo sa v obci v súčasnosti buduje
a naznačil, čo sa pripravuje do budúcnosti.
V závere poďakoval všetkým seniorom za prácu, ktorú vykonali pre obec a poprial im veľa
zdravia, šťastia, pokoja do ďalších rokov života.
Ako býva pekným zvykom, aj tento rok sme
zablahoželali jubilantom k ich okrúhlym na Starosta obce Šebestian Lančarič
otvoril v prítomnosti hostí a predsedníčky ZO JDS posedenie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
rodeninám, zaspievali peknú pesničku, pripili
si spoločne na ich zdravie. Nasledoval dobrý
obed, zákusok a, samozrejme, aj kávička.
Všetky tieto dobroty a obsluhu zabezpečovali
členky výboru organizácie.
Po obede sme sa pobavili pri kultúrnom
programe v podaní seniorskej skupiny Bučančani. Zaspievali krásne slovenské piesne
a ich vystúpenie bolo náležite ocenené prítomnými veľkým potleskom. Poďakovaním
za prípravu tohto posedenia celému výboru
ZO sa ukončilo posedenie s dobrými pocitmi
a pripomenutím, že už sa tešíme na Mikuláša.
MÁRIA KEKEŇOVÁ
Foto: archív obce
 Pre seniorov bolo pripravené chutné pohostenie i kultúrny program

 Čerstvému sedemdesiatnikovi Pavlovi Borisovi
blahoželá predsedníčka ZO JDS Mária Kekeňová

 Pásmo slovenských piesní venovali starším občanom členovia skupiny
Bučančani
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Bučianska spevácka skupina
v Orešanoch bodovala

Na prehliadke speváckych súborov seniorov, ktorú organizovala Okresná organizácia JDS Trnava, sa zúčastnila aj naša
spevácka skupina Bučančani. Tentokrát
sa prehliadka konala v Kultúrnom dome
v Dolných Orešanoch, kde sa krásnymi
ľudovými piesňami predstavilo celkom
sedem súborov.
Prehliadku slávnostne otvoril podpredseda
Okresnej organizácie JDS Trnava Ladislav
Vavrinkovič a domáca starostka Juliana Belicová. Bolo že to spevu! Veď také piesne,
aké vedia zaspievať seniori, sú niečo úžasné.
Každý súbor mal svoj repertoár. Celé vystúpenie bolo silným umeleckým zážitkom.
Naša spevácka skupina pod vedením hudobného vedúceho Ing. Petra Vavra mala veľký
úspech. Mnohí boli prekvapení, že za taký krátky čas sme sa tak vypracovali. Vraj nebolo poznať, že máme iba jedenapolročné skúsenosti.
V závere podujatia boli všetky súbory ocenené diplomami, kvetinami a, samozrejme, veľkým
potleskom všetkých prítomných. Ako posledná
skladba na rozlúčku zaznela spoločná pieseň.
Sme radi, že sa nám v spievaní darí, veď
výsledky hovoria za nás. V minulom roku náš

 Pódium v Dolných Orešanoch práve patrí speváckej skupine z Bučian
súbor vystupoval na Vianočnom koncerte
v Drahovciach a v Ústave sociálnych služieb
v Hrnčiarovciach nad Parnou. V oboch prípadoch nás ocenili a poďakovali a zaželali nám
ďalšie spevácke úspechy.
A my veríme, že nesklameme.
MÁRIA KEKEŇOVÁ
vedúca speváckej skupiny
Foto: archív JDS

Cesta za poznaním

 Bučianska spevácka skupina vedená Ing. Petrom Vavrom zožala veľký ohlas

 Na terase v prístave čakala na výletníkov ochutnávka trdelníkov a dobrého vínka

Aj keď už bol september, počasie nám
doprialo krásny slnečný deň, v ktorom sa
vydalo na výlet päťdesiat členov ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku Bučany za
poznávaním čarovných zákutí našej vlasti.
Prvá zastávka bola v meste Senica. Pozreli sme si nové námestie a po chvíli sme
pokračovali v ceste do Skalice splavovať Baťov kanál. Čoskoro sme dorazili do prístavu,
ktorý je obklopený prírodou. Poprezerali sme
si loďky a okolie. Prešli sme do priestorov
terasy, kde na nás čakalo prekvapenie –
ochutnávka skalických trdelníkov a dobrého
vínka. Takto posilnení sme nastúpili do loďky, na ktorej nás kormidelník previezol na
moravskú stranu. Cestou nás kormidelník
a zároveň aj sprievodca informoval o histórii
a prírode v okolí Baťovho kanála. Z Baťovho
kanála sme sa presunuli na golfové ihrisko,
kde sme mali pripravený chutný a výdatný
obed. Po obede nám dobre padlo aj dobré
pivko či kofola. Ďalšia naša cesta smerovala na námestie do Skalice, kde na nás
čakal sprievodca, pán učiteľ Kuchanič, ktorý
nás oboznámil s históriou mesta Skalica.
V programe prehliadky mesta bola aj návšteva výrobne skalických trdelníkov.
Unavení a obohatení novými poznatkami a zážitkami zo zájazdu sme sa veselí
a šťastní vrátili domov k svojim rodinám. Už
sa tešíme na budúci rok, že sa opäť vydáme na poznávací zájazd za ďalšími krásami
Slovenska.
MÁRIA KEKEŇOVÁ
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V máji 2016 zorganizovala ZO JDS Brestovany výstavu a ochutnávku jedál pod
názvom Babičkine dobroty, za účasti ZO
JDS z obcí Bučany a Šúrovce.
Organizátori z týchto troch obcí sa dohodli,
že každá organizácia zabezpečí cukrárske výrobky a jedlá podľa starých receptov zo svojich obcí. Išlo o také dobroty, aké terajšie babičky poznajú ešte od svojich mám a babičiek.
Donesené výrobky sme pekne poukladali na
stoly, označili menovkami, o aký výrobok ide
a kto ho priniesol, prípadne kto ho pripravil.
Keď bolo všetko na svojom mieste, otvorili
sme výstavu a nasledovala aj ochutnávka.
Naša ZO JDS Bučany pripravila celkom
23 druhov dobrôt. Najviac napiekla pani Anna
Činčurová, ktorá vystavovala domáci chlieb,
slané a sladké kapustníky. Ďalšie dobroty pripravili Magdaléna Silná, Mária Gagová, Mária
Ščasnovičová, Mária Banárová, Antónia Banárová, Antónia Grobarčíková, Agneša Hrčková,
Zuzka Mišovičová, Hela Zubová, Mária Bunčeková, Mária Borisová a Vincka Ščibravá.
Bola to veľmi vydarená a pekná akcia. Ešte
stále na ňu spomíname. Po jej skončení sa
ZO zúčastnených obcí dohodli, že budú v tejto
aktivite pokračovať aj naďalej, a výstavu každý rok pripravia v inej obci.
M. K.
Foto: archív
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Babičkine dobroty

 Kultúrny dom v Brestovanoch rozvoniaval dobrotami ako pred veľkými sviatkami

Za zdravím
chodíme do kúpeľov

V roku 2016 bolo ZO JDS Bučany
od Okresnej organizácie JDS Trnava
pridelených 8 poukazov na 7-dňové
relaxačno-liečebné pobyty: 2 poukazy – Nimnica, 2 poukazy – Kováčová,
2 poukazy – Lúčky, 2 poukazy – Trenčianske Teplice. Okrem týchto poukazov ponúkol svoje služby aj Hotel Atom
Piešťany, ktorého ponuku prijalo na
rehabilitačno-liečebný pobyt celkom
15 našich členov.

 Radosť obdivovať znásobovali pripravené tanieriky na ochutnávku

 Do bohatého sortimentu maškŕt prispeli aj gazdinky z Bučian

Samozrejme, pridelené poukazy naši členovia využili a boli veľmi spokojní, že si užili
procedúry, ktoré upevňujú zdravie a zároveň získali príležitosť stretávať sa a nadväzovať priateľstvá s ľuďmi zo všetkých kútov
Slovenska.
M. K., foto. archív JDS
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ŠPORTOVÝ DEŇ SENIOROV Z OKRESU TRNAVA 2016

Pohyb je dôležitý a svedčí zdraviu
Dňa 20. júla 2016 za pekného slnečného
počasia sa na futbalovom ihrisku OFK Bučany konal Športový deň seniorov z okresu Trnava. Organizátorom športového dňa
bol Okresný výbor Jednoty dôchodcov
Trnava v spolupráci s Obecným úradom
Bučany a ZO JDS Bučany.
Na podujatí sa zúčastnili zástupcovia ZO
JDS z obcí Bučany, Brestovany, Križovany
nad Dudváhom, Opoj, Voderady, Špačince,
Bohdanovce, Ružindol, Boleráz, Trstín, Smolenice, Dolné Orešany, Trnava, Suchá nad
Parnou, Cífer, Košolná, Kátlovce, celkom
320 členov. Športový deň otvoril predseda
Okresnej organizácie JDS Trnava Jozef Štefánek. Nasledoval príhovor starostu obce
Bučany Šebestiana Lančariča a predsedníčky
ZO JDS v Bučanoch Márie Kekeňovej.
Členovia, ktorí sa prihlásili do súťaží, sa
riadili heslom Športu zdar! Uvedomili si, že
i v seniorskom veku je pohyb veľmi dôležitý
a zdraviu prospešný. Dvanásť športových
disciplín ich natoľko zaujalo, že sa snažili
vydať zo seba čo najlepší výkon. V každej
disciplíne boli prví traja najlepší už tradične
odmenení perníkovými medailami. Z domácej organizácie získali súťažiaci členovia

 Najlepšie sa darilo Márii Banárovej, vybojovala pre Bučany päť medailí
celkom sedem medailí. Najlepší výkon podala Mária Banárová, ktorá vybojovala pre
Bučany päť medailí. Zároveň bola ocenená

 Bučianske futbalové ihrisko patrilo na jeden deň 320 športovcom zo 17 obcí

 Slávnostný nástup zúčastnených športovcov

ako najlepšia športovkyňa zo žien. Po jednej
medaile pre Bučany získali Stanislav Banár
a Jozef Hambálek.
Počas prestávky, kedy komisie vyhodnocovali výsledky súťaží, ostatní prítomní členovia
ZO sa mohli zúčastniť na prehliadke obnovenej národnej kultúrnej pamiatky Nyáryovská
kúria, pozrieť si aj výstavu starých rádií, ktorá
je nainštalovaná v kúrii, a po ceste si pochutnať na dobrej zmrzline.
Poďakovanie patrí organizátorom, OcÚ Bučany, kuchárkam a všetkým, ktorí podali pomocnú ruku, aby priebeh takejto skvelej veľkej
športovej akcie bol bez problémov. Okresná
organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku,
ktorá je autorom tejto myšlienky, ocenila ďakovným listom starostu obce Šebestiana Lančariča
a predsedníčku ZO JDS Bučany Máriu Kekeňovú. Takisto všetky zúčastnené obce dostali diplomy za účasť na športových hrách v Bučanoch.
Súťaže boli bez problémov a všetci členovia
ZO odchádzali z Bučian zdraví, spokojní a tešia sa na budúcoročné športové hry, ktoré by
sa mali konať v Špačinciach.
MÁRIA KEKEŇOVÁ
predsedníčka ZO JDS Bučany

 Bučiansky starosta sa stal na chvíľu aj sprievodcom v Nyáryovskej kúrii
Foto: archív JDS (4)
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DHZ BUČANY OD JESENE 2015 DO JESENE 2016

Stručne o pestrej činnosti hasičov
Október 2015

- Koncom októbra sa niekoľkí naši členovia
zúčastnili na IMZ v Brestovanoch, kde bol
zhodnotený uplynulý výcvikový rok.

November 2015
- V novembri sme vykonávali požiarny dozor
pri lampiónovom pochode a na záver sme
ochotne nielen najmenším poukazovali naše
nové Iveco.
- Vykonali sme taktické cvičenie zamerané na
hasenie kontajnera na cintoríne.

December 2015
- V decembri sa štyria naši členovia zúčastnili
v Horných Orešanoch na školení veliteľov
a strojníkov, kde nám boli prezentované
zmeny vo vyhláške a názorne ukázaná
obsluha cisternových automobilových striekačiek, ktoré máme vo výbave.
- Koncom mesiaca sa konala výročná členská

 Taktické cvičenia patria k našej príprave na záchranársku prácu
tomobil Iveco Daily, ktoré bolo organizované
výrobcom. Zúčastnili sa na ňom členovia
zo všetkých obcí okresu, ktoré dostali tento
automobil.
- V posledný januárový víkend sme v spolupráci s obecným úradom zorganizovali už
5. ročník hasičskej zabíjačky, ktorá zase
zožala veľký úspech.

Február 2016
- Vo februári sa konalo kultúrnospoločenské
podujatie – pochovávanie basy a niekoľko
našich členov vystúpilo aj v programe.
- Na konci mesiaca sa družstvo chlapcov
zúčastnilo na súťaži Chodbovica v Senici.
V konkurencii 33 družstiev obsadili chlapci
pekné 11. miesto.

Marec 2016
 Ako tradične, aj tento rok sme pripravovali oslavu Medzinárodného dňa detí

- Prvé dva marcové víkendy sme v spolupráci
s Odbornou školou v Martine zorganizovali

schôdza, na ktorej boli prednesené správy
o činnosti, o hospodárení a revízna správa.
Taktiež bol prednesený návrh plánu práce
na nasledujúci rok. Ďalej boli niektorí členovia povýšení a niektorým boli odovzdané
medaily.

Január 2016
- Rok 2016 sme odštartovali tradičným odpalom novoročného ohňostroja.
- Preverili sme si aj akcieschopnosť jednotky
a vyhlásili sme cvičný poplach. Do 30 minút
bolo na zbrojnici prítomných 14 členov, s čím
môžeme byť veľmi spokojní.
- V polovici januára sa niekoľko našich
členov spolu s manželkami a partnerkami
zúčastnilo na okresnom hasičskom plese
v Zelenči, kde nám bolo odovzdané ocenenie za 5. miesto v hodnotení aktivity okresu
za rok 2015.
- Koncom mesiaca sa 9 členov zúčastnilo
v Brestovanoch na školení obsluhy na au-

 Zo súťaže v Zavare sme odchádzali s pohárom víťaza
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základnú prípravu členov DHZ v priestoroch
ZŠ s MŠ Bučany, na ktorej sa zúčastnili aj
členovia z okolitých obcí. Touto cestou by
som sa chcel poďakovať vedeniu školy za
poskytnutie priestorov.
- Niekoľko našich členov sa zúčastnilo na IMZ
v Brestovanoch, kde bol prednesený plán
práce na nasledujúci výcvikový rok.
- Členovia nášho zboru strážili Boží hrob a zúčastnili sa na procesii.

Apríl 2016
- Hneď na začiatku apríla sme si overili naše
schopnosti pri požiari veľkokapacitného kontajnera, pri ktorom sme zasahovali 6 členovia s Ivecom Daily.
- Na konci mesiaca sme stavali máj za sprievodu dychovej hudby a detí zo školy.

Máj 2016
- V máji nám začali aj súťaže a odštartovali
ich naši najmladší. Družstvo žiakov sa zúčastnilo na jarnom kole hry Plameň vo Voderadoch. Na druhý deň sa tam dvaja naši

 Prvé miesto sme vyfúkli súperom aj na memoriáli v Dolnej Krupej
miesto a zúčastnili sme sa aj na súťaži v Zavare, kde sme obsadili 1. miesto.
- V júni sa v priestoroch ZŠ s MŠ v Bučanoch konalo okrskové taktické cvičenie zamerané na likvidáciu požiaru a evakuáciu
osôb s dôrazom na nasadenie potrebných
síl a prostriedkov. Na cvičení sa zúčastnilo
29 členov z DHZ Bučany, DHZ Brestovany,
DHZ Zavar, DHZ Šúrovce a DHZ Križovany nad Dudváhom s technikou 3 x Tatra
a 3 x Iveco.

Júl 2016
- V júli sa družstvo mužov zúčastnilo na nočnej pohárovej súťaži v Zelenči.
- Štyria naši členovia sa zúčastnili na cvičení
v Lošonci, zameranom na protipovodňové
vozíky.

 V hodnotení aktivity v rámci okresu Trnava sme skončili na peknom 5. mieste
členovia zúčastnili na oslavách 150. výročia
založenia DHZ.
- Družstvo mužov sa zúčastnilo na obvodnom
kole previerok pripravenosti v Zelenči, kde
sme obsadili 3. miesto.
- Družstvo žiakov sa zúčastnilo na letnom
kole hry Plameň v Špačinciach. Naši mladí
obsadili 3. miesto.
- V hojnom počte sme sa zúčastnili na procesii
pri príležitosti sviatku Božieho tela.
- Posledné dva májové víkendy sme sa zúčastnili na veľkej brigáde pri úprave terénu
pod novú hasičskú zbrojnicu.
- Na konci mesiaca sa dvaja naši členovia
zúčastnili vo Voderadoch na zdokonaľovacej
príprave zameranej na strojnú službu.
- Vykonali sme ešte miestne taktické cvičenie.

August 2016
- V auguste sa družstvo mužov zúčastnilo na
memoriáli v Dolnej Krupej, kde sme obsadili
1. miesto.
- Poslednú augustovú sobotu sa družstvo

mužov a družstvo žiakov zúčastnilo na memoriáli v Špačinciach.

September 2016
- V septembri sa dve družstvá mužov zúčastnili na pohárovej súťaži v Trstíne. Jednému
z nich sa nedarilo podľa predstáv, ale druhé
družstvo obsadilo 2. miesto.

Október 2016
- V októbri sa dve družstvá žiakov zúčastnili
na jesennom kole hry Plameň v Smoleniciach. V konkurencii 12 družstiev sme obsadili 4. a 10. miesto.
- Niekoľko našich členov sa zúčastnilo na IMZ
vo Voderadoch, kde bol zhodnotený výcvikový rok 2015.
Touto cestou by som chcel pozvať prípadných záujemcov o členstvo v zbore, mužov,
ženy ale aj deti. Kontaktovať nás môžete na
facebooku DHZ Bučany, alebo osobne cez
hociktorého člena.
TOMÁŠ KUBOVIČ
veliteľ DHZ Bučany, foto: archív DHZ

Jún 2016
- Na začiatku júna sme organizovali oslavu
Medzinárodného dňa detí pre deti z materskej školy.
- Traja naši členovia aj so zástavou sa zúčastnili na oslavách 90. výročia založenia
DHZ Šúrovce.
- Družstvo mužov sa zúčastnilo na pohárovej
súťaži v Kátlovciach, kde sme obsadili 2.

 V Trstíne sme na septembrovej pohárovej súťaži získali 2. miesto
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PEČIEME NA VIANOCE

Gaštanovo-čokoládové rezy

Vianoce sa blížia. Čo takto pripraviť
gaštanovo-kakaové rezy? Sú v podstate
celkom jednoduché, len trocha dlhšie si
potancujeme v kuchyni.
Potrebujeme:
Korpus: 6 vajec, 6 lyžíc práškového cukru,
3 lyžice mletých vlašských orechov,
5 lyžíc polohrubej múky, kypriaci
prášok do pečiva, višňový džem
Kaša:
5 dl mlieka, 5 lyžíc polohrubej
múky, 2 vanilínové cukry
1. plnka: 500 g mrazeného gaštanového
pyré, 125 g masla, 1 lyžica práškového cukru, 3 lyžice rumu, za
hrsť mletých vlašských orechov
2. plnka: 375 g masla, 3 lyžice práškového
cukru, 2 lyžice kakaa, 3 lyžice
rumu
3. plnka: 5 bielkov, 5 kopcových lyžíc kryštálového cukru
Najprv upečieme cesto. Šesť bielkov vyšľaháme so 6 lyžicami práškového cukru,
do tuhého snehu zašľaháme postupne aj

6 žĺtkov. Nakoniec zľahka primiešame v miske zmiešaných 5 lyžíc polohrubej múky,
3 lyžice mletých vlašských orechov a kypriaci prášok. Cesto vylejeme na veľký plech
vyložený papierom na pečenie, rovnomerne
rozotrieme a v rúre vyhriatej na 180o rýchlo
upečieme. Po chvíľke papier stiahneme
a upečený korpus necháme vychladnúť.
Teraz si pripravíme kašu –
do 2,5 dl vriaceho mlieka vlejeme 2,5 dl mlieka s rozhabarkovanými 5 lyžicami polohrubej múky a 2 vanilínovými
cukrami, za stáleho miešania
privedieme do varu, varíme
ešte 2 minúty, odstavíme
a necháme vychladnúť.
Prvá – gaštanová plnka
vznikne, ak zmiešame 500 g
rozmrazeného gaštanového
pyré, 125 g masla, 2 lyžice
vychladnutej múkovej kaše,
lyžicu práškového cukru,
3 lyžice rumu a za hrsť mletých orechov.

Druhú – kakaovú plnku pripravíme vyšľahaním 375 g masla so zvyškom kaše, 3 lyžicami
práškového cukru, 2 lyžicami kakaa a 3 lyžicami rumu.
Treťou vrstvou bude sneh vyšľahaný nad
parou z 5 bielkov a 5 kopcových lyžíc kryštálového cukru.
Toto všetko navrstvíme postupne na cesto
potreté višňovým, alebo iným pikantným džemom. Na bielkový vrch zákuska nastrúhame
čokoládu. Hotový rez dáme do chladničky
stuhnúť, potom ho nakrájame podľa ľubovôle.

Bábovka z kalendára
Potrebujeme: 150 g Hery, 200 g práškového cukru, 4 vajcia, 2 dl mlieka, trochu
rumu, 1 vanilínový cukor, štipku soli, 300 g
polohrubej múky, 100 g mletých vlašských
orechov, 1 kypriaci prášok do pečiva, 1 Zlatý
klas, potrúhanú citrónovú kôru, sušené hrozienka, kúsok čokolády, kandizované ovocie
Postup: Heru, práškový cukor a 4 žĺtky
vyšľaháme, pridáme mlieko a trochu rumu.
Potom vyšľaháme sneh zo 4 bielkov, 1 vanilínového cukru a štipky soli. Sneh striedavo pridávame a zľahka premiešavame so

Vyskoč z vody!
Potrebujeme - cesto: 60 dag hladkej
múky, 30 dag Hery, 2 žĺtky, štipku soli,
kvások – 1 dl vlažného mlieka, 4 dag čerstvého droždia, trocha kryštálového cukru
a hladkej múky
Plnky: 250 g mletých vlašských
orechov, 250 g mletého maku, 2 x 250
g kryštálového cukru, 2 x vanilínový
cukor, strúhaná citrónová kôra, sušené hrozienka, kandizovaná pomarančová kôra, 2 dl mlieka, 12,5 dag Hery,
½ dl rumu
Postup: Najprv si pripravíme plnky. V jednej miske premiešame 250 g
pomletých vlašských orechov, 250 g
kryštálového cukru, 1 vanilínový cukor, citrónovú kôru a za hrsť v rume
vopred namočených sušených hrozienok. Do druhej pomelieme 250 g
maku, pridáme 250 g kryštálového
cukru, 1 škoricový cukor, prípadne

kandizovanú pomarančovú kôru. V kastróliku uvaríme 2 dl mlieka a 12,5 dag Hery,
pridáme ½ dl rumu. Horúcu zmes rozdelíme
na polovice a zalejeme orechy i mak. Premiešame, necháme vychladnúť.

zmesou z polohrubej múky, orechov, prášku
do pečiva, Zlatého klasu a kávovej lyžičky
postrúhanej citrónovej kôry. Nakoniec môžeme primiešať sušené hrozienka namočené
v rume, nakrájanú kandizovanú pomarančovú kôru, prípadne drobné kúsky čokolády –
v úmernom množstve, podľa chuti a fantázie.
Bábovkovú formu potrieme roztopenou
Herou a vysypeme hrubou múkou. Cesto do
nej nalejeme a pečieme asi 40 – 50 minút
v rúre vyhriatej na 160 – 180o (podľa druhu
rúry). Upečenú bábovku po chvíli vyklopíme
z formy a pocukrujeme.

Do misy dáme 60 dag hladkej múky, 30 dag
Hery a 2 žĺtky. Pridáme vykysnutý kvások.
Vymiesime hladké cesto, urobíme z neho
bochník a spustíme ho na dno 10-litrového
kýbľa s mierne vlažnou vodou. Keď cesto
vykysne, z vody „vyskočí“, teda zo spodku vypláva na vrch. Ihneď ho vyberieme, rozdelíme
na štvrtiny. Na pomúčenej doske rozvaľkáme
postupne každú štvrtinu na hrúbku asi 2 –
3 mm. Vrúbkovaným kolieskom nakrájame obdĺžniky asi 9 x 8 cm. Do stredu
každého dáme lyžicu orechovej plnky,
cesto preložíme, po dĺžke prstom zatlačíme a otočíme tak, aby spoj bol
naspodku. Potom prstom zatlačíme
boky a zarovnáme ich radlovacím kolieskom. Podobne sa dajú urobiť rožteky s makom. Koláčiky poukladáme
na plech vyložený papierom na pečenie, necháme asi polhodinu vykysnúť
a rýchlo upečieme doružova v rúre vyhriatej na 175 oC. Ešte horúce obalíme
v práškovom a vanilínovom cukre ako
vanilkové rožteky. Z jednej dávky vyjde
asi 60 kúskov.
- jp -, foto: autor
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OBECNÝ STOLNOTENISOVÝ KLUB BUČANY

Ligový stolný tenis opäť doma!

To, o čom niektorí hráči stolného tenisu
snívali, sa stalo skutočnosťou. Už dlhšie
sa partia stolných tenistov z Bučian, ktorí reprezentovali Obecný stolnotenisový
klub Trakovice, pohrávala s myšlienkou, že
by radi ešte niekedy nosili na svojej hrudi
aj erb svojej rodnej obce Bučany.
V Trakoviciach vlastne hralo až 5 hráčov
z Bučian, a to dlhodobo Ľudovít Boris mladší,
Mário Lukačovič, Martin Belokostolský a kratšie Ing. Jaroslav Boris a Roman Pavelek.
Pred koncom sezóny 2015 – 2016 sa rozhodla táto partia založiť stolnotenisový klub
v Bučanoch a obnoviť tak dávnu históriu.
Nasledovali stretnutia prípravného výboru,
kde sa navrhovali alternatívy, ako vlastne
celý klub založiť. Nakoľko prvotné investície
sú dosť vysoké, predložil prípravný výbor na
obecný úrad žiadosť o finančnú pomoc pri
zakladaní klubu. Žiadosť bola predložená
na zasadaní obecného zastupiteľstva, kde
ju podporili všetci prítomní poslanci. Týmto rozhodnutím začal prípravný výbor
naplno pracovať na založení klubu.
Boli vypracované stanovy a odoslané
na schválenie. Medzitým boli objednané stoly, ohrádky a ostatné drobné
pomôcky, ktoré boli nutnosťou pred
začatím sezóny. Po schválení stanov
bola zvolaná prvá členská schôdza,
kde už bol jasný názov klubu, a to
Obecný stolnotenisový klub Bučany.
Na prvej schôdzi boli zvolení aj štatutári klubu. Predsedom sa stal Ľudovít
Boris mladší, tajomník Mário Lukačovič
a pokladník Ing. Jaroslav Boris. Taktiež
sa rozhodlo, že prihlásime do ligy dva
tímy, a to pre majstrovstvá okresu 6.
ligu a 8. ligu. Následne bol založený
účet v banke a vybavené ostatné náležitosti k chodu klubu.
Prvou veľkou udalosťou bolo prebranie súťažných stolov, sieťok a ostatného vybavenia, po ktorom mohli
začať prvé tréningy v bučianskej te-

locvični po dohode s riaditeľkou Mgr. Janou
Málikovou. Najdôležitejším dátumom však
bol 23.9.2016, kedy sa po desaťročiach
hral v Bučanoch znovu ligový stolný tenis.
V súčasnosti máme rozobratú sezónu a bilancovať budeme až po jej skončení. Vďaka
niektorým hráčom trénuje aj mládež, ktorá
sa stretáva raz týždenne v počte cca 13 –
16 detí na tréning.
Na záver by som chcel poďakovať Obci
Bučany za veľkú podporu pri založení klubu,
ale nechcem vynechať ani Bystríka Tupého
a všetkých hráčov susedského klubu z Trakovíc, ktorí nás roky brali pod svoje krídla.
V súčasnosti sú zaregistrovaní v Obecnom
stolnotenisovom klube Bučany títo hráči: Ľuboš Jurík, Tomáš Lukáč, Ľudovít Boris mladší,
Mário Lukačovič, Martin Belokostolský, Ing.
Jaroslav Boris, Roman Pavelek, Jozef Miklovič, Dáša Florkovičová, Ľudovít Boris starší,
Tomáš Bališ a Peter Krchňák.
ROMAN PAVELEK
Foto: archív OSK
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OFK BUČANY V ROKU 2016
A-mužstvo
V jarnej časti sezóny 2015/2016 bolo
cieľom A-mužstva skúsiť ešte ponaháňať
suverénne Voderady. Hneď v úvodnom
jarnom kole sme ich privítali na našom
ihrisku. Vo výbornom zápase sme sa stále
museli doťahovať na súpera, ale nakoniec
sme siahali aj po troch bodoch, remíza
4:4 však znamenala, že tento rok to na postup nebude stačiť. Skončili sme na peknom treťom mieste, horší len o vzájomný
zápas. Posledné tri roky sme zaznamenali
tabuľkový posun vždy hore.
Tabuľka
OS A SWAN Trnava 2015/2016
1. TJ Družst. Voderady
28 23 4 1 111:21 73
2. ŠK Blava 1928 B
28 17 5 6 76:47 56
3. OFK Bučany
28 18 2 8 76:38 56
4. FK Biely Kostol
28 17 4 7 69:33 55
5. OZ TJ Družst. Pavlice
28 17 3 8 75:53 54
6. TJ Družst. Košolná
28 16 3 9 72:51 51
7. TJ FC Kátlovce
28 13 4 11 65:58 43
8. TJ Elastik Bohdanovce
28 11 6 11 55:65 39
9. TJ Slavoj Boleráz B
28 10 8 10 54:49 38
10. TJ Družst. Ružindol
28 9 7 12 34:53 34
11. FK Sokol D. Orešany
28 7 6 15 61:67 27
12. ŠK Dobrá Voda
28 5 4 19 39:90 19
13. TJ Sokol Trstín
28 5 4 19 38:11019(-3)
14. TJ Suchá nad Parnou
28 3 7 18 25:60 16
15. ŠK Naháč A
28 3 5 20 26:81 14
16. OŠK Smolenice (odstúpili) 0 0 0 0 0:0 0 (-3)
Káder pre sezónu 2016/2017
 Brankári: Martin Jamrich, Ľuboš Vavro
 Obrancovia: Miloš Ryšavý, Miroslav
Kosnáč, Gabriel Rafi, Patrik Hutta, Jaroslav
Cuper, Matúš Hornák, Nikolas Bindics
 Záložníci: Róbert Sokolovič, Ľuboš Suchoň, Kristián Bunček, Tomáš Benko, Pavol
Hlučil, Michal Belák, Andrej Eremiáš, Milan
Loti, Tomáš Habes
 Útočníci: Patrik Vančo, Martin Fančovič
 Tréner: Ľuboš Bunček – do 9. kola, Rastislav Hubinák, od 10. kola Ľuboš Suchoň,
Miroslav Kosnáč

Cieľ: hrať o špicu tabuľ ky

 V októbrovom dueli A-mužstvo OFK Bučany zvíťazilo nad Naháčom presvedčivo 6:2
Tabuľka
7. liga 2016/2017 – muži po
1. FK Biely Kostol A
12 11 0
2. TJ FC Kátlovce A
12 8 3
3. OZ TJ Družst. Pavlice
12 8 0
4. TJ Družst. Špačince
12 7 2
5. OFK Bučany
12 7 2
6. TJ Družst. Košolná A
12 7 1
7. TJ Slavoj Boleráz B
12 5 3
8. ŠK Blava 1928 B
12 5 2
9. TJ Elastik Bohdanovce
12 4 2
10. TJ Družst. Ružindol
12 4 1
11. ŠK RAPID Hrnčiarovce n. P. 12 4 0

12. kole
1 38:8
1 34:16
4 38:22
3 48:19
3 39:16
4 34:19
4 27:22
5 19:25
6 21:25
7 25:35
8 20:27

33
27
24
23
23
22
18
17
14
13
12

12. ŠK Naháč A
13. ŠK Dobrá Voda A
14. TJ Vinohradník Suchá n. P.
15. FK Sokol D. Orešany
16. TJ Sokol Trstín

12
12
12
12
12

4
4
3
2
2

0
0
2
4
0

8
8
7
6
10

19:40
24:57
15:25
22:42
25:50

Dorast

Zlepšiť tréningovú morálku
Spojenie dorastu s Malženicami prinieslo hneď v prvú sezónu víťazstvo v lige.
Chlapci mali výbornú jar, trénerskú pozí-

Výsledky prípravných zápasov
Bučany – Zavar 1:5 (1:3), góly Hlúch (hralo sa na Hody Bučany)
Trakovice – Bučany 3:2 (0:0), góly Sokolovič, Eremiáš
Bučany – Pečeňady 8:2 (5:2), góly Bunček 2, Fančovič 2, Benko 2, Paulovič, Vančo
Červeník – Bučany 0:5 (0:3), góly Bunček
3, Habes, Suchoň
 Príchody: Michal Belák (Žlkovce), Milan
Loti (Nitrianske Hrnčiarovce), Nikolas Bindics
(Spartak Trnava, Lokomotíva Trnava), Andrej
Eremiáš (dorast)
 Odchody: žiadne
Ako posledné dva roky, aj pre tento rok je
cieľom hrať o špicu tabuľky a snažiť sa mužstvo vrátiť do 6. ligy, kde rozhodne patríme.
Liga je však veľmi náročná a mužstvá majú
kvalitu. Herne patríme k najlepším mužstvám, problém nám v niektorých zápasoch
robila koncovka a utiekli nám dôležité body,
ktoré budeme musieť v ďalšom priebehu
ročníka dobiehať. Počas sezóny nastala
zmena na trénerskom poste, Ľuboš Bunček skončil pri mužstve, do konca jesennej
časti mužstvo vedú hráči Ľuboš Suchoň
a Miroslav Kosnáč spolu s Rastislavom
Hubinákom.

12
12
11
10
6

 Dorast, horný rad zľava: Peter Bunček, Peter Krška, Dominik Kopúnek, Ľubomír
Suchoň, Erik Babirát, Patrik Čačala, Denis Paulovič, Miloš Horváth. Dolný rad zľava:
Ľuboš Bunček (tréner), Andrej Eremiáš, Samuel Hraško, Marek Ferenc, Patrik Vozár,
Matej Hargaš. Chýbajú: Adam Belák, Denis Bohunický, Roman Bolla (tréner).
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ciu doplnil Roman Bolla a jeho prínos bol
hlavne v disciplíne na ihrisku. Fenomenálny zápas odohrali v Križovanoch, kde naši
chlapci potrebovali vyhrať. Zápas začali
zle a v úvode inkasovali. Domáci pridali
druhý gól aj v druhom polčase a vyzeralo
to s nami zle. Posledná desaťminútovka
však bola perfektná, chlapci sa zaťali, dokázali zápas otočiť a dostali sa do baráže
o postup do 5. ligy, kde prehrali s Kopánkou po remíze 1:1 až na penalty.
Káder mužstva zastupovali chlapci z Bučian: Andrej Eremiáš, Daniel Krivošík, Patrik
Vozár, Adam Belák, Jakub Šiška, Ľubomír
Suchoň, Miloš Horváth.
Tabuľka 2015/2016
dorast - 6. liga B HL/PY
1. OFK Malženice/Bučany
22 18 1 3
2. OŠK Križovany n. D.
22 17 1 4
3. FC Spartak Trnava B
22 17 0 5
4. OŠK Zavar
22 13 1 8
5. TJ Družst. Brestovany
22 12 2 8
6. OŠK Dubovany
22 11 4 7
7. TJ Madunice
22 10 2 10
8. FK Šulekovo
22 9 3 10

80:23
83:17
110:19
66:34
85:39
56:39
66:43
56:59

55
52
51
40
38
37
32
30

9. TJ Družst. Trakovice
10. TJ Družst. Siladice
11. TJ Slovan Ostrov A
12. OŠK H. Otrokovce

22
22
22
22

6
5
2
1

1
3
1
3

15
14
19
18

35:100
40:68
17:173
25:105

19
18
7
6

Káder pre sezónu 2016/2017
 Brankári: Dominik Kopúnek
 Obrancovia: Peter Krška, Peter Bunček,
Denis Bohunický, Ľubomír Suchoň, Patrik
Fančovič, Adam Belák, Martin Drinka
 Záložníci: Marek Ferenc, Samuel
Hraško, Matej Čačala, Matúš Gajda, Tomáš
Krajčovič, Adam Kubíček, Michal Malich
 Útočníci: Erik Babirát, Denis Paulovič,
Miloš Horváth
 Tréner: Roman Bolla
Výsledky prípravných zápasov
Bučany/Malženice – Smolenice 9:4 (5:2),
góly Babirát 4, Paulovič 3, Krajčovič (11 m), Kinči
Bučany/Malženice – Leopoldov/Červeník
14:0 (6:0), góly Babirát 3, Paulovič 3, Hraško
2, Ferenc 2, Gajda, Kubíček
H. Orešany – Bučany/Malženice 3:13
(1:3), góly Babirát 3, Paulovič 3, Krajčovič 2,
Ferenc, Hraško

Mužstvo pokračovalo v spojení Malženice
– Bučany aj v novej sezóne. Úvod do ligy
bol suverénny a chlapci vyhrali prvých 6 zápasov s prehľadom. Pokles tréningovej, ale
aj zápasovej morálky mal príčinu v znížení
výkonnosti a momentálne sa nachádzajú na
3. mieste. Mužstvo má rozhodne potenciál
na prvé miesto, ale musí sa zlepšiť tréningová morálka.
Tabuľka dorast – 6. liga A
ročník 2016/2017
1. OŠK Dolná Krupá
8 7 1 0 28:4
2. ŠK Slávia Zeleneč
8 6 1 1 44:6
3. OFK Malženice A/Bučany
8 6 1 1 36:13
4. OŠK Zavar
9 4 1 4 20:21
5. FK AŠK Slávia Trnava A
8 3 2 3 11:13
6. FO ŠK Modranka A
8 3 0 5 15:19
7. TJ Družst. Dechtice
8 2 2 4 18:27
8. TJ Družst. Brestovany
9 2 2 5 14:34
9. ŠK Cífer 1929
8 1 2 5 10:32
10. TJ Družst. Košolná A
8 1 0 7 11:38

22
19
19
13
11
9
8
8
5
3

ŽIACI

Sezóna vychádza perfektne
Žiaci zaznamenali vydarenú sezónu. Zaujímavosťou je, že len o bod im ušiel postup
do vyššej ligy, kam sa posunula aj Slávia
zo 4. miesta. Celkovo výkony môžeme hodnotiť pozitívne, v mužstve bol dobrý mix
starších a mladších hráčov, potešujúce je,
že mladší sa už v sezóne dokázali popasovať o miesto a vyrovnať starším výkonmi.
Po sezóne odišli z mužstva: Tomáš Krajčovič, Matúš Gajda, Martin Drinka, Adrián Očkovský, Tomáš Držka. Prví traja sa posunuli
do dorastu, veríme, že sa im tam bude dariť
rovnako ako v žiakoch a budú nás reprezentovať vo futbale aj naďalej.

 Žiaci, horný rad zľava: Patrik Hutta (tréner), David Holický, Erik Hedervári, Roland
Jančovič, Tomáš Slatina, Tomáš Bebjak, Nikolas Boris, Matúš Belokostolský, Marcel
Hutta (tréner). Dolný rad zľava: Kristián Valko, Sebastián Ryšavý, Martin Parízek,
Marko Čačala, Natália Cepková, Valér Zachar, Matej Rybanský. Chýbajú: Martin Paulovič, Martin Grosman, Miroslav Piešťanský, Artur Šajbidor, Matteo Enev.

 Aj takto to vyzerá na tréningoch – stopercentná účasť a radosť trénovať

Konečná tabuľka 2015/2016
1. ŠK Cífer 1929
24 24 0 0 225:8
2. FC Spartak Trnava B
24 21 0 3 190:23
3. TJ Družst. Brestovany
24 19 0 5 134:32
4. FK AŠK Slávia Trnava
24 16 1 7 103:29
5. OFK Bučany
24 16 1 7 105:40
6. TJ Družst. Dechtice
24 9 3 12 81:50
7. FK Biely Kostol
24 9 2 13 56:148
8. TJ Elastik Bohdanovce
24 9 0 15 70:90
9. TJ Družst. Zvončín
24 8 1 15 51:101
10. TJ FC Kátlovce
24 7 3 14 44:95

72
63
57
49
49
30
29
27
25
24

Foto: archív OFK Bučany (6)

28
11. OŠK Križovany n. D.
12. TJ Družst. Špačince
13. ŠK Rapid Hrnč. n. P. (odstúpili)
14. FK Sokol D. Orešany
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24
24
0
24

7
4
0
0

1
2
0
0

16 43:106 22
18 24:145 14
0 0:0
0
24 12:271 0

Káder žiakov na sezónu 2016/2017
 Brankári: Marko Čačala, Artur Šajbidor
 Obrana: Tomáš Slatina, Martin Paulovič,
David Holický, Matteo Enev, Martin Parízek,
Erik Hedervári
 Záložníci: Roland Jančovič, Natália Cepková, Nikolas Boris, Matúš Belokostolský, Valér Zachar, Miroslav Piešťanský, Tomáš Bebjak
 Útočníci: Matej Rybanský, Sebastián
Ryšavý, Martin Grosman
 Tréneri: Marcel Hutta, Patrik Hutta
Prípravu na novú sezónu 2016/2017 družstvo začalo koncom júla, káder tvorí 18 detí.
Tréningová aj zápasová morálka je stále na
vysokej úrovni, je vidieť, že chlapcov futbal
baví a tvoria dobrý kolektív. Potešiteľný je aj
fakt, že do mužstva sa chceli pripojiť aj chlapci
z okolia. Z Malženíc prišiel brankár Marko
Čačala a hráč Tomáš Bebjak, z Lokomotívy
Trnava nás posilnili David Holický a Miroslav
Piešťanský a ženský rod nám zastupuje a kabínu skrášľuje Natália Cepková, ktorá hrá na
striedavý štart zo Spartaka Trnava.
Prípravné zápasy
Bučany – Trakovice 3:0 (3:0), góly Parízek, Ryšavý, Cepková
1. miesto na turnaji na Slávii Trnava – Boleráz 1:1, Slávia Trnava 6:1, Šúrovce 2:1
Bučany – Boleráz 4:2 (2:1), góly Jančovič
3, Holický
Bučany – Pezinok 5:0 (3:0), góly Rybanský, Belokostolský, Jančovič, Holický, Paulovič
Bučany – D. Krupá 2:1 (1:1), góly Slatina,
Belokostolský
Táto sezóna našim žiakov vychádza perfektne, herne aj výsledkovo, bilancia je zatiaľ
stopercentná, ale je to odzrkadlenie práce za
dlhšie časové obdobie. Partia je spolu od roku
2013, po úspešnej sezóne v prípravke začínajú žať výsledky aj v žiakoch. Vo všetkých
zápasoch boli od súpera lepší, predvádzajú

pekný kombinačný futbal, v ich veku je to
nadštandard. Musia však naďalej na sebe
pracovať a rozvíjať sa po všetkých stránkach.
Stále sú len vo futbalových začiatkoch.
Tabuľka žiaci – 5. liga A
2016/2017 po 10. kole
1. OFK Bučany
10 10 0 0
2. TJ Družstevník Zvončín
10 8 0 2
3. TJ Iskra - Horné Orešany 10 7 0 3
4. OŠK Križovany n. D.
10 7 0 3
5. TJ Elastik Bohdanovce
10 6 0 4
6. TJ Družstevník Špačince
10 5 2 3
7. OFK Majcichov A
10 5 0 5
8. TJ FC Kátlovce A
10 4 0 6
9. FK Biely Kostol A
10 3 1 6
10. TJ Družstevník Ružindol
10 2 1 7
11. TJ Družstevník Brestovany 10 1 0 9
12. FK Sokol Dolné Orešany 10 0 0 10

84:4
79:7
50:8
34:18
18:24
28:23
27:29
12:25
27:27
17:64
6:78
4:79

30
24
21
21
18
17
15
12
10
7
3
0

Káder prípravky na sezónu 2016/2017
 Brankár: Martin Jobek
 Obrana: Kristián Valko, Matej Mišík, Luboš Hubinák, Peter Kačmárik
 Záložníci: Adrián Hrúz, Radovan Belokostolský, Alex Boris, Erik Valko
 Útočníci: Róbert Jankovič, Jakub Šupa,
Viktor Benko
V prípravke máme 12 hráčov. V lete nastala zmena na poste trénera, Marek Purgy
skončil. Miroslava Kosnáča, ktorý pri mužstve
pokračuje, dopĺňa Nikolas Bindics a Gabriel
Rafi. Mužstvo sa stabilizovalo herne, je vidieť,
že chlapci tvoria dobrú partiu, novými hráčmi
sú Martin Jobek a Peter Kačmarík, ktorý prišli
z Lokomotívy Trnava a zapadli super.

PRÍPRAVKA

Prípravný zápas
Bučany – Boleráz 9:1 (4:1), góly Boris 3,
Šupa 3, E. Valko, Belokostolský, Jobek

Na jar sa zlepšili

 Chýbajú: Viktor Benko, Nikolas Bindics,
Gabriel Rafi (asistenti trénera)

Po slabšej jesennej časti sa chlapci na
jar zlepšili, hrali krajší futbal a prišli aj výsledky. Chlapcom sedela aj zimná halová
sezóna, keď sa im podarilo vyhrať aj dva
turnaje, jeden organizovaný ObFz Trnava
a druhý v Modranke.

Chlapcom celkom sezóna vychádza, aj keď
mrzia tri zaváhania po sebe proti mužstvám
z čela ligy. Potenciál mužstva je však dobrý,
zápasy odohrali kvalitné a určite nám v chlapcoch vyrastajú budúce hviezdičky.

Z prípravky do žiakov sa posunuli traja
chlapci – Valér Zachar, Sebastián Ryšavý a
Artur Šajbidor.
Konečná tabuľka
prípravka 2015/2016
1. FO ŠK Modranka
22 19 1 2
2. ŠK Cífer 1929
22 18 3 1
3. ŠK Slávia Zeleneč
22 16 2 4
4. OŠK Zavar
22 12 3 7
5. TJ Družstevník Voderady 22 11 4 7
6. ŠK RAPID Hrnč. n. P.
22 12 1 9
7. OFK Bučany
22 10 2 10
8. TJ Družstevník Brestovany 22 8 3 11
9. OŠK Križovany n. D.
22 6 1 15
10. MTK Leopoldov
22 5 2 15
11. TJ Družstevník Siladice
22 2 3 17
12. OFK Majcichov
22 0 1 21

87:11
108:11
59:18
57:22
35:25
65:29
53:32
45:51
47:87
38:53
21:84
8:200

58
57
50
39
37
37
32
27
19
17
9
1

Tabuľka
prípravka 2016/2017
1. TJ Družs. Voderady
10
2. FO ŠK Modranka A
9
3. ŠK Cífer 1929
9
4. MTK Leopoldov
9
5. OFK Bučany
9
6. ŠK Rapid Hrnčiarovce n. P. 9
7. ŠK Slávia Zeleneč
9
8. OŠK Zavar
9
9. OŠK Križovany n. D.
9
10. OFK Malženice A
9
11. OFK Majcichov A (odstúpili) 0
12. TJ Družst. Siladice
9

po 10.kole
7 2 1 22:8
7 0 2 47:11
6 2 1 20:9
5 2 2 18:14
5 1 3 24:7
4 2 3 28:14
4 2 3 13:12
3 1 5 16:21
2 0 7 17:36
1 0 8 7:25
0 0 0 0:0
0 0 9 6:61

23
21
20
17
16
14
14
10
6
3
0
0

PREDPRÍPRAVKA ročníky 2007 – 2009

O výsledky nejde
Minulý rok sme začali pracovať s touto
kategóriou hráčov a je vidieť, že sa chlapci
ujali, zohrali a dokázali počas roka predviesť viacero pekných výkonov a výsledkov. Aj keď o ne v tomto veku nejde, ale sú
istým odzrkadlením práce.
Výsledky zápasov
Bučany – Trakovice 9:4 (3:2), góly R. Belokostolský 5, Jankovič 2, Sekáč, Trebatický
Bučany – Trakovice 8:3 (3:0), góly Dobiš
4, R. Belokostolský 2, Sekáč, Kubovič
Bučany – Ružindol 17:0 (8:0), góly Jankovič 7, R. Belokostolský 4, Valko 3, Trebatický,
Sekáč, Kubovič
Bučany – Zvončín 3:6 (1:2), góly Dobiš
2, Jankovič
Ružindol – Bučany 0:15 (0:7), góly Sekáč
3, Kubovič 3, Jankovič 3, Kostelný 2, Zelka 2,
Valko, Belokostolský
Naša predprípravka sa zúčastnila v nedeľu
21. augusta na turnaji v Smoleniciach za účasti
domácich Smoleníc, Cífera, Pohronia a Senca.

 Prípravka, horný rad zľava: Marcel Hutta (vedúci), Kristián Valko, Peter Kačmárik,
Alex Boris, Jakub Šupa, Martin Jobek, Adrián Hrúz, Miroslav Kosnáč (tréner). Dolný
rad zľava: Matej Mišík, Radovan Belokostolský, Erik Valko, Ľuboš Hubinák, Róbert
Jankovič. Chýbajú: Viktor Benko, Nikolas Bindics, Gabriel Rafi (asistenti trénera).

Bučany – Pohronie 5:3, góly Dobiš 3,
Valko, Poláček
Bučany – Smolenice 3:0, góly Dobiš 3
Bučany – Senec 3:2, góly Dobiš 2, Kubovič
Bučany – Cífer 1:1, gól Dobiš
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Výsledky:
Bučany – Lok. Trnava B 2:0, Pezinok – Lok.
Trnava A 0:1, Šenkvice – Piešťany 4:1, Lok. Trnava B – Piešťany 2:1, Lok. Trnava A – Šenkvice
0:1, Bučany – Pezinok 1:1, Pezinok – Lok.
Trnava B 3:1, Šenkvice – Bučany 0:0, Piešťany –
Lok. Trnava A 0:4, Lok. Trnava B – Lok. Trnava A
2:5, Bučany – Piešťany 1:0, Pezinok – Šenkvice
0:3, Šenkvice – Lok. Trnava B 3:0, Piešťany –
Pezinok 0:1, Lok. Trnava A – Bučany 0:0
1. Šenkvice
2. Lok. Trnava A
3. Bučany
4. Pezinok
5. Lok. Trnava B
6. Piešťany

Konečná tabuľka
5 4 1
5 3 1
5 2 3
5 1 1
5 1 0
5 0 0

0 11:1 13
1 10:3 10
0 4:1
9
3 5:6
4
4 5:14 3
5 2:12 0

Najlepším hráčom turnaja sa stal Martin
Ďalák z Lokomotívy Trnava A, brankárom
Artur Šajbidor z Bučian a strelcom Lukáš
Polakovič zo Šenkvíc, ktorý strelil 5 gólov.

 Predprípravka, horný rad zľava: Marcel Hutta (tréner), Radovan Belokostolský, Félix
Kostelný, Róbert Jankovič, Erik Valko, Šimon Sekáč, Patrik Hutta (tréner). Dolný rad
zľava: Táňa Paulíková, Šimon Kubovič, Dominik Vavro, Dávid Trebatický, Adrián Zelka.
Tabuľka:
1. Cífer 10 b, 2. Bučany 10 b, 3. Pohronie 6
b, 4. Senec 3 b, 5. Smolenice 0 b
Bučany – Ružindol 13:0 (8:0), góly Sekáč
4, Trebatický 3, Kubovič 2, Vavro, Jankovič,
Kostelný, Kinči
Bučany – Lok. Trnava 2008 18:1 (7:0),
góly Jankovič 3, Valko 3, Kostelný 3, Vavro 2,
Kubovič 2, Sekáč 2, Kinči, Trebatický, Prokop
Bučany – Koplotovce 6:1 (1:0), góly Jankovič 3, Kubovič 2, Trebatický
Boleráz – Bučany 4:3 (4:1), góly Kubovič,
Sekáč, Jankovič

Futbalová škôlka
Od novembra sa začnú tréningy aj pre prváčikov a škôlkarov, ktoré sa budú konať vždy
v pondelok v telocvični ZŠ. Cieľom je vytvoriť
ďalšiu partiu mladých futbalistov, aby nám jednotlivé kategórie na seba nadväzovali. Samozrejme, veľmi dôležité je dať deťom príležitosť
sa športovo vyvíjať a dopriať im pohyb, aby
mali z hry menom FUTBAL radosť.

Futbalové leto v Bučanoch
Cez víkend 18. – 19.6. 2016 bolo v Bučanoch na ihrisku veľmi rušno. Konali sa spolu
tri turnaje v malom futbale.

LUANVI CUP –
4. ročník v malom futbale
V sobotu sa uskutočnil Luanvi Cup za
účasti 14 mužstiev. Spolu sa predstavilo
153 hráčov a hráčok, keďže dva tímy boli
aj ženské, ktoré zastupovali hráčky žien
Spartaka Trnava.
Triumf zaznamenali hráči FC Rossoneri,
ktorí mali v mužstve hráčov ako Michal Kinči, Lukáš Buchanec, Martin Orihel. Druhé
miesto obsadilo mužstvo Spartaka Avangard,
tretí skončili domáci hráči FC Literpool.
Najlepším hráčom bol Dušan Krcho zo
Spartaka Avangard, brankárom Igor Švajda
z FC Tona a najlepším strelcom Michal Kinči
z víťazného Rossoneri, keď dal 11 gólov.

Boli vyhodnotení aj najlepší hráči každého mužstva: Bučany – Kristíán Valko, Lok.
Trnava A – Martin Ďalák, Lok. Trnava B – Andrej Supek, Šenkvice – Martin Kovár, Piešťany – Palko Müller, Pezinok – Jakub Stankovič

TURNAJ PREDPRÍPRAVKY

TURNAJ PREDPRÍPRAVKY

Najlepším strelcom Dobiš

Chlapci skončili druhí

V nedeľu doobeda sa odohral turnaj
predprípravky, pozvanie prijalo 7 družstiev.

Naša predprípravka odohrala vo štvrtok
15. septembra domáci turnaj za účasti
Cífera, Bolerázu, Lok. Trnava, Smoleníc,
Trakovíc. Družstvá hrali systémom každý
s každým po 20 minút.

Výsledky
Bučany – Ružindol 3:1, Trakovice – Lok.
Trnava 0:0, Zvončín – Smolenice 3:0, Boleráz – Lok. Trnava 0:0, Bučany – Smolenice
3:1, Trakovice – Zvončín 1:2, Ružindol –
Smolenice 0:2, Boleráz – Zvončín 2:0, Bučany – Trakovice 6:0, Lok. Trnava – Zvončín
2:0, Ružindol – Trakovice 1:0, Boleráz – Bučany 0:0, Smolenice – Trakovice 2:1, Lok.
Trnava – Bučany 2:0, Ružindol – Boleráz 0:4,
Trakovice – Boleráz 0:3, Zvončín – Ružindol
5:0, Smolenice – Lok. Trnava 0:2, Zvončín –
Bučany 0:3, Smolenice – Boleráz 0:2, Lok.
Trnava – Ružindol 4:0
1. Boleráz
2. Lok. Trnava
3. Bučany
4. Zvončín
5. Smolenice
6. Ružindol
7. Trakovice

Konečná tabuľka
6 4 2
6 4 2
6 4 1
6 3 0
6 2 0
6 1 0
6 0 1

0
0
1
3
4
5
5

11:0 14
10:0 14
15:4 13
10:8
9
5:11 6
2:18 3
2:14 1

Najlepším hráčom turnaja sa stal Simon
Nedeliak z Bolerázu, brankárom Marek Poláček z Lokomotívy Trnava a strelcom
Dominik Dobiš z Bučian, ktorý dal 7 gólov.
Boli vyhodnotení aj najlepší hráči každého
mužstva: Bučany – Erik Valko, Ružindol –
Sebo Uhlár, Smolenice – Martin Štibranyi,
Trakovice – Martin Krchnavý, Zvončín – Martin Hvizdoš, Boleráz – Kristián Lančarič, Lok.
Trnava – Samuel Adámek
TURNAJ PRÍPRAVKY

Zapôsobil brankár
Šajbidor
Popoludní sa uskutočnil turnaj prípravky, na ktorom sa zúčastnilo 6 družstiev.

Výsledky našich chlapcov:
Bučany – Smolenice 7:0, góly Kubovič 3,
Kostelný 2, Sekáč, Vavro
Bučany – Trakovice 1:0, gól Jankovič
Bučany – Boleráz 1:0, gól Jankovič
Bučany – Cífer 1:3, gól Jankovič
Bučany – Lok. Trnava 0:0
Naši chlapci obsadili konečné druhé miesto.
Víťazom sa stalo družstvo z Cífera.
MARCEL HUTTA
predseda OFK Bučany

ZRAZ SENIOROV

Pre dobrú náladu
a lepšiu kondíciu

V máji 2016 sa konal už XVI. turistický zraz seniorov okresu Trnava v krásnom prostredí okolia hotela Harmónia
v Banke pri Piešťanoch. 520 členov
Jednoty dôchodcov na Slovensku sa
rozhodlo, že pohyb a čerstvý vzduch
im zlepší zdravie a dobrú náladu.
Z našej domácej ZO JDS sa na zraze
zúčastnilo 36 členov. Niektorí absolvovali
3-kilometrovú trasu pochodu a tí, čo majú
lepšiu kondičku, absolvovali 6-kilometrovú
trasu. Počasie spočiatku podujatiu veľmi
neprialo, chvíľu pršalo, ale neskôr sa vyčasilo a nič nebránilo príjemnému stretnutiu
priateľov, ktorí sa spoznávajú na takýchto
akciách. Členovia našej ZO už veľa rokov
nechýbajú na cestách za zdravím. Toto sú
vždy akcie vydarené, veselé, plné dojmov
a dobrej nálady.
M. K.
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Rada rodičov MŠ Bučany v spolupráci
s Obcou Bučany všetkých srdečne pozýva na
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 adventné vence
 svietniky
 vianočné dekorácie
 ozdoby, ikebany
 rôzne zimné doplnky pre deti a dospelých
 široký výber dekoračných predmetov z rôznych materiálov
 šperky, tašky, mydlá, sviečky
 chutné domáce dobroty – pagáče, praclíky, klobásky, syry, vianočné oblátky
a trubičky, perníčky, vínko a medovinku, med
 a mnoho iných vecí

O občerstvenie bude postarané –
ponúkneme kapustnicu, varené vínko, čajík a vianočný punč

BUČIANSKE LISTY

 Občasník  Vydáva Obec Bučany
 Technická výroba: WebHouse, s. r. o., Trnava  Náklad 750 výtlačkov  Nepredajné.

