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Dobroty od výmyslu sveta

Vážení spoluobčania, práve sa k Vám
dostáva jarné vydanie
Bučianskych
listov.
Verím, že ste vstúpili
do nového roka s energiou, novými plánmi
a nápadmi, s odhodlaním vytvárať lepšie
prostredie vo svojom okolí. Nadchádzajúca jar prinesie do života svieži vietor,
po dlhej a nevľúdnej zime sa konečne
môžeme tešiť na teplé jarné dni.
Príroda sa prebúdza zo zimného spánku,
začínajú sa práce v záhradách, pri úprave domov a okolia svojich príbytkov. Veď
každý chce žiť v čistom prostredí a pekne
upravenom okolí. Na toto niekedy stačí iba
veľmi málo – okopať a poliať záhon pred
svojím domom. Za túto maličkosť sa príroda
odvďačí peknými kvetmi a zeleňou. Je veľa
občanov, ktorí majú túto vlastnosť vrodenú
a berú ako samozrejmosť dodržiavať zákon,
udržiavajú si poriadok a čistotu vo svojom
okolí, pred svojimi rodinnými domami.
Bohužiaľ, musím skonštatovať, že medzi
nami žijú aj takí občania, ktorým je všetko
ľahostajné, nestarajú sa o svoje okolie, ba
dokonca robia neporiadok. Po ulici rozhadzujú smeti, vyhadzujú ich aj na poľné cesty
a do jarkov popri cestách a podobne. Nechápem, ako sa môže niekto tak neľudsky
správať k matke prírode. Mnohí si urobia
poriadok a odpad hodia susedom. Každý
rok v rámci jarného upratovania obec zabezpečuje 20 kusov veľkokapacitných kontajnerov. Stalo sa tak aj v tomto roku, ale občania
sú nedisciplinovaní a vyhadzujú do nich aj
také veci, ktoré patria medzi zber elektroniky
a podobne, kladú odpad vedľa kontajnerov,
čo musia pracovníci po vývoze upratovať.
Ďalej sú to neporiadni chovatelia psov,
ktorí sa prechádzajú po uliciach a chodníkoch so psami a neprekáža im, že ich miláčikovia ocikávajú zeleň a výkalmi znečisťujú
obec. Upozorňujem občanov, že porušujú
VZN obce o chove psov, tým, že neodstránia spomínané výkaly svojich miláčikov.
Preto aj touto cestou apelujem na chovateľov psov, aby si vstúpili do svedomia
a začali sa správať tak, ako sa patrí a svojím
správaním neobťažovali, neznepríjemňovali
spoluobčanom život a neznečisťovali obec.
Občanom, ktorí sa vzorne starajú o svoje
okolie a nie je im ľahostajný život v našej
obci, vyslovujem veľké poďakovanie za ich
prácu a správanie.
Vážení spoluobčania, už len niekoľko dní
nás delí od očakávaných sviatkov jari, kedy

 Že láska prechádza (aj) cez žalúdok, je pravda overená stáročiami. Overujeme si
to my, ale vyskúšali to už celé generácie. Organizátorky zo ZO JDS Bučany preto vyzvali gazdinky z Bučian a okolia, aby siahli do svojich receptárov a navarili
a napiekli dobroty, ktoré poznali už naše babičky. Ako sa im to 15. marca 2017 podarilo, si môžete prečítať na 12. strane.
Redakcia, foto: archív

Všetkým občanom a čitateľom Bučianskych listov želáme
požehnané, krásne a veselé veľkonočné sviatky
plné radosti, lásky a príjemných chvíľ!
Starosta, poslanci OZ a pracovníci OcÚ

sa naše príbytky zaplnia rodinou, priateľmi a dobrým jedlom. Predzvesťou týchto
príjemných spoločných chvíľ je vo väčšine
domácností aj upratovanie a triedenie. Využite Veľkú noc na to, aby ste si svoj domov
vyzdobili, vyčistili a zdokonalili naozaj vo
veľkom štýle.

V závere mi dovoľte popriať Vám veľa
zdravia, šťastia, rodinnej pohody, veľa vody
a šibačov.
Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov
v kruhu rodiny!
ŠEBESTIAN LANČARIČ
starosta obce
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V marci 2016 Obec Bučany podala žiadosť na Ministerstvo financií SR o poskytnutie dotácie na modernizáciu domu služieb – výmenu okien a dverí. Požadovaná
čiastka 15 000,- eur. 15. júla 2016 bolo na
OcÚ v Bučanoch doručené oznámenie,
že v súlade so zákonom č. 411/015 Z.
z. o štátnom rozpočte na rok 2016 Obci
Bučany MF SR poskytne účelovú dotáciu
v sume 6 000,- eur. Dotácia bola účelovo
určená na bežné výdavky na akciu Modernizácia a oprava domu služieb – výmena
okien a dverí.
Nakoľko financie nestačili na celý dom
služieb, rozdelili sme modernizáciu do troch
etáp. Obec následne vypísala verejnú súťaž
na dodávku okien a dverí, prvá etapa. Celkom
sme oslovili sedem výrobcov, ktorí všetci v určenom čase predložili svoje cenové ponuky.
Otváranie obálok sa konalo 5. septembra
2016. Najlepšiu cenovú ponuku predložila
firma Ľuboš Fabian – KP, Trnava. Následne
bola podpísaná zmluva a dielo s víťaznou
firmou, ktorá v mesiaci november prvú etapu
výmeny okien a dverí zrealizovala.
Cena uvedenej výmeny bola: 8 883,- eur,
financovanie MF SR: 6 000,- eur, z rozpočtu
obce: 2 883,- eur.
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Modernizujeme
dom služieb

 Po komplexnej obnove okien bude v tretej etape modernizácie obnovená fasáda
a vymaľovaný interiér domu služieb

Lekáreň
opäť otvorená
Spoločnosť Cordatum, s. r. o., Dechtice
oznamuje občanom, že otvorila lekáreň aj
v Bučanoch v priestoroch bývalej lekárne –
Zdravotné stredisko, Bučany č. 359.
Otváracie hodiny:
pondelok – piatok od 7.30 do 15.00 hod.
Tel. č. 033/5586365
Srdečne vás pozývame na návštevu lekárne, kde budete obslúžení mladou magistrou.
- CD -

NYÁRYOVSKÁ KÚRIA
 V deň otvorenia predajne zmrzliny bolo počasie ako stvorené na záujem o túto pochúťku detí
Po výmene okien
a dverí z uličnej strany získala budova krajší a vznešenejší vzhľad. Hlavným
dôvodom modernizácie je
úspora energií.
V tomto roku plánujeme zrealizovať druhú
etapu výmeny okien.
Opäť máme podanú
a potvrdenú žiadosť
o dotáciu a musíme
čakať na vyhodnotenie žiadostí, či budeme
opäť úspešní, alebo nie.
V tretej etape plánujeme
budúci rok obnovenie
fasády a vymaľovanie
 Zdá sa, že zmrzlina bude v Bučanoch atraktívnym sortivnútorných priestorov.
mentom...
Ak sa nám podarí zrealizovať všetky tri etapy,
bude celkom obnovený dom služieb slúžiť pre
zmrzliny a zákuskov, kde môžete ochutnať až
našich občanov a širokú verejnosť. Veď už
šestnásť druhov zmrzliny.
teraz slúži, je tu v prevádzke kvetinárstvo. Od
ŠEBESTIAN LANČARIČ, starosta obce
31. marca 2017 je v prevádzke aj predajňa
Foto: autor

Otváracie hodiny
Utorok
Streda
Štvrtok

9.00 – 12.00 h
14.00 – 17.00 h
9.00 – 12.00 h

Posledná nedeľa v mesiaci
14.00 – 18.00 h
Organizovaná skupina (minimálne 15
osôb) si môže vstup objednať aj mimo
otváracích hodín na t. č. 0904 54 54 36.
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V stredu 28. decembra o 17.00 h prijalo
pozvanie starostu obce, poslancov OZ a farského úradu v Bučanoch niekoľko desiatok
návštevníkov. V Kostole sv. Margity Antiochijskej sa práve vtedy začínal vianočný
koncert v podaní dvojice spevákov staršej
generácie – Máji Velšicovej a Mira Švábu.
Vekové zloženie návštevníkov dosvedčilo,
že speváci majú fanúšikov nielen vo svojej
vekovej skupine. Atmosféru ich vianočného
koncertu si prišli vychutnať všetky vekové
kategórie. Koncert bol príjemným zážitkom,
v ktorom sa striedali náboženské i svetské
vianočné piesne pretkané slovnými vstupmi
oboch spevákov.
- OcÚ Foto: archív obce
 Starosta Šebestian Lančarič poďakoval
účinkujúcim za povznášajúci zážitok

Vianočný koncert

 Mája Velšicová a Miro Švába pripravili publiku príjemné vianočné dozvuky

 Kostol sv. Margity sa stal prechodne
aj domovom kultúry

PRIPRAVUJEME PRE VÁS

Najkrajšie pesničky
bratov Nedvědovcov

Sobota 29. apríla 2017 o 19.00 hod.
Kultúrny dom Bučany
Vstupné 9,- €
Vstupenky na koncert Františka Nedvěda
a jeho syna Vojta si môžete zakúpiť v pracovných dňoch na Obecnom úrade v Bučanoch
alebo v sieti Ticketportal.

Stavanie mája

Nedeľa 30. apríla 2017
Starosta obce a poslanci Obecného zastupiteľstva v Bučanoch pozývajú občanov na
tradičné stavanie mája. Začiatok podujatia
o 18.00 hod. pred Kultúrnym domom
v Bučanoch. V programe vystúpia žiaci základnej školy, spevácka skupina Bučančani
a DH Bučianka. Máj tradične postavia dobrovoľní hasiči, pripravený bude dobrý guláš
a občerstvenie.

Môj život je muzika

Sobota 10. júna 2017 o 17.00 hod.
Kultúrny dom Bučany
V programe vystúpia Kollárovci
Vstupné 12,- €
Predaj vstupeniek na Obecnom úrade Bučany v pracovných dňoch.

Deň matiek
Nedeľa 14. mája 2017
Starosta obce a poslanci Obecného zastupiteľstva v Bučanoch srdečne pozývajú
všetky mamičky a babičky na oslavu Dňa
matiek o 15.00 hod. do miestneho Kultúrneho domu.
Program si pre vás pripravujú žiaci Základnej a Materskej školy v Bučnoch a Dychová
hudba Bučianka. Tešíme sa na hojnú účasť.

Kysucký prameň
z Oščadnice

Nedeľa 22. októbra 2017 o 16.00 hod.
Kultúrny dom Bučany
Kysucký prameň z Oščadnice a Patrícia
Čepcová s novým programom.
- OcÚ -
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KRONIKA OBCE
Rok 2016

Fašiangy sa nevrátia

„Najdôležitejšou podmienkou toho,
aby sa v dieťati vyvinula láska k životu,
je pre neho to, aby bolo s ľuďmi,
ktorí milujú život.“
(Erich Fromm, 1900 – 1980)

Narodili sa
Júlia Košíková
Daniel Komínek
Andrej Biščiak
Adrián Botík
Zuzana Novotná
Alex Jenei
Tobias Payon
Emma Borovská
Šimon Miklušák
Jakub Kuna
Emma Kamasová
Dávid Koryťák
Karolína Kozmérová
Marco Mikulík
Nina Benčatová
Lilien Kadáková
„Manželstvo je reťaz, ku ktorej sa srdce
nikdy nesmie pripútať násilím.“
(Molière, 1622 – 1673)

Zosobášili sa

 Dychová hudba Bučianka odštartovala podujatie s tradičnou profesionalitou
Aj v Bučanoch sa tohtoročné fašiangy
skončili. A že boli pomerne dlhé, bolo treba
sa s nimi aj poriadne rozlúčiť. V piatok 24.
februára sa k tomu pribrali dobrovoľníci,
členovia DHZ, ZO Jednoty dôchodcov na
Slovensku i občania, ktorým sa toto podujatie páči.

Príjemnú kulisu celému popoludniu robila tradične dychová hudba Bučianka pod
vedením svojho vedúceho Milana Kontinu
a kapelníka Štefana Marka. Pripravené stoly
i miesta na balkóne domu kultúry sa zaplnili,
prvé občerstvenie stieklo dolu hrdlom a do
sály s náležitým ohlasom prišiel sprievod. Na

Peter Tkáč a Zuzana Vidličková
Lukáš Rak a Simona Moravčíková
Matúš Malovec a Michaela Tormova
Tomáš Cáder a Natália Kubicová
Matúš Magula a Darina Orviská
Michal Vrábel a Mária Suchoňová
Ján Neurvirt a Michaela Bučková
Marek Drozd a Zuzana Blašková
Martin Gajarský a Petra Borisová
Dušan Drinka a Ivana Pavlendová
„Viera nás robí v slabostiach silnými,
v chudobe bohatými, v smrti živými.“
(Charles Spurgeon, 1834 – 1892)

Zomreli
Anna Bučková, 91-ročná
František Lackovič, 85-ročný
Oľga Kupková, 67-ročná
Ján Enev, 67-ročný
Jozef Marcipán, 65-ročný
Eleonóra Petrovičová, 89-ročná
Ladislav Orihel, 62-ročný
Helena Zvolenská, 73-ročná
Emília Magulová, 81-ročná
Ján Kotúč, 80-ročný
Ing. Pavol Jindra, 51-ročný
Ján Činčura, 74-ročný
Jozef Matúš, 85-ročný
- OcÚ -

 Pán farár a ostatní miništrujúci sa pribrali v pohrebnému obradu

 Úlohu pohrebníkov odniesť máry si dobrovoľne vzali hasiči
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 A veselo naozaj bolo – rozospievané publikum tomu nadvedčuje

 Na čele pohrebného sprievodu viezli
pána farára

 Toto sú tí, ktorí sa najviac pričinili o to, aby bolo v kultúrnom dome veselo
jeho čele sa viezol pán farár s kostolníkom
a za nimi kráčala najbližšia rodina, lekári
i sestrička, kamaráti a veľa najrôznejších
indivíduí, ktoré sa vybrali na smutnú rozlúčku
s basou. Na márach ju niesli štyria najusilovnejší bučianski hasiči, odetí v kostýmoch
požičaných od včielky Maji. Ale prišiel naozaj kde-kto, ba dokonca aj samotná smrť!
Tento vtipný kolektív bez problémov zvládol

celý smútočný obrad, hlasným nárekom sa
rozlúčil s chuderkou basou ako už mnoho
rokov predtým, veď pochovávanie basy má
aj v Bučanoch náležitú tradíciu. Samozrejme,
nechýbal ani kar! Na ňom sa smútiaci i obecenstvo v dome kultúry nasýtili, zatancovali
si, pobavili sa a vôbec sa im nechcelo ísť
domov.
Redakcia
Foto: Roman Pavelek

 Šišky, vínko, muzikanti – všetko atribúty vynikajúcej nálady

 Žiaľ smútiacej príbuznej sleduje Smrť

 Nech sa páči najchutnejšie šišky!
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Aj keď situácia v budove školy na konci
augusta naznačovala, že začiatok školského roka 2016/2017 bude musieť byť z dôvodu prebiehajúcich prác odložený, nakoniec
sme po spoločnom úsilí na konečných
úpravách slávnostne otvárali nový školský
rok načas, teda 4.9.2016. Hoci sme tým
mnohých žiakov sklamali, nebolo na škodu
ukázať im, že dobrá vôľa všetko zdolá.
Naša škola v roku 2016 oslávila 75. výročie svojho založenia a sme radi, že k narodeninám dostala svoj vytúžený darček. Obliecť
sa do nového šatu poteší každú pravú dámu.
Naša školská inštitúcia bola vyparádená zateplením obvodového plášťa a strechy. Práce
realizovala firma INVEX, s. r. o. z Trnavy.
Investície z rozpočtu obce predstavovali
čiastku 141 944,78 €. Nakoľko sa ukázalo,
že drevený trámový strop sa nachádza v havarijnom stave, bolo nutné riešiť túto neočakávanú situáciu, a to značne predĺžilo termín ukončenia prác. Investícia zo štátneho
rozpočtu na výmenu dreveného trámového
stropu predstavovala 44 490 €. Spolu teda
nový šat našej školy vyšiel na 186 434,78
€. Vo výslednej sume je zahrnutý aj doplnok
k novej fasáde, a to chodníky za 9 234,95
€. K ďalším, tentoraz vnútorným úpravám,
patrí rekonštrukcia kuchynských priestorov
realizovaná firmou BAREX STAV, s. r. o.,
Trnava. Remeselnícke práce financované
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Život v škole odetej
v novom šate

 Hneď na začiatku rekonštrukcie školy sa ukázalo, že drevený trámový strop si vyžiada vyššie náklady, ako počítal projekt
zriaďovateľom školy vyšli na 23 793,45 €
a cena odsávača pár bola 4 503 €.
Keď bolo hotové to najpotrebnejšie pre fungovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, mohli

 Spoločné čítanie mladších a starších
žiakov ich obohacuje navzájom

sme sa s chuťou pustiť do práce. Privítali sme
21 prvákov a k 15.9.2016 sme mali 181 žiakov.
Keďže školský rok 2016/17 bol Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR

 Canisterapia dokáže liečiť fyzické i psychické problémy človeka
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vyhlásený za Rok čitateľskej gramotnosti,
zorganizovali sme spoločné čítanie žiakov
starších a mladších ročníkov a obohacujúce
to bolo pre obe strany.
Nádherné jesenné počasie sme využili na
stretnutie so štyrmi cvičenými psíkmi, ktorých
na školský dvor priviedol pán Pavol Mázik zo
spoločnosti Dendrit Canis a ukázal deťom
prvky canisterapie.
Za vzdelávaním sme vyrazili aj za brány našej školy. Navštívili sme Atlantis Centers v Leviciach (z ich ponuky sme si vybrali program
Príbeh solúnskych bratov a Krásy ľudského
tela), Pedagogickú fakultu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, kde nám zábavnou
formou ponúkli Fyziku naživo, Energoland
v Mochovciach, budovu Národnej rady Slovenskej republiky a s ňou spojenú prehliadku
rokovacej sály.
Spoločnosť Astronyx z Hlohovca pripravila
pre našich žiakov multimediálne predstavenia
Rozprávky z lesa a Od fonografu po iPod.
Za kultúrou sme vycestovali k javiskovým
doskám Novej budovy SND v Bratislave a za-

 Našej pozornosti neuniklo ani najmodernejšie infocentrum o energii Energoland
v Mochovciach

 Navštívili sme Atlantis Centers v Leviciach
bavili sme sa na Shakespearovej divadelnej
hre Skrotenie zlej ženy.
Jazykové znalosti sme si rozšírili zhliadnutím anglického divadla Peter Black3,
hodinami angličtiny odučenými lektorkami
alebo priblížením zvykov a tradícií Vianoc
v nemeckom jazyku.

 Prezreli sme si aj rokovaciu sálu NR SR

V tomto školskom roku sme viackrát spolupracovali s Kultúrno-spoločenským centrom
Bučany a v priestoroch Nyáryovskej kúrie
prežili deti tvorivé dopoludnie s Mgr. Dagmar
Novákovou a po prečítaní knihy, ktorá je
súčasťou výstavy Najkrajšie knihy Slovenska
2015, si vytvorili vlastné leporelo. Mali mož-

 Karneval sa nám podarilo zorganizovať výborne – masky boli perfektné

nosť prezrieť si expozíciu Dedičstvo hračiek
– odkaz našich predkov, výstavu umeleckých
diel Mgr. Marcela Málika pod názvom Zub
času či vypočuť si prednášku pána Ľubomíra
Vidličku Za hmyzom do Ekvádoru. V deň
výročia narodenia Jána Hollého sa v Nyáryovskej kúrii predstavili najlepší školskí
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recitátori zo súťaže Hollého pamätník, medzi
ktorými sme mali aj postupujúcich do obvodného a okresného kola. Sme stále súťaživí
a ani tento rok sme nevynechali technickú
a chemickú olympiádu, vianočné aranžovanie, matematickú Pytagoriádu a teší nás, že
sme mali úspešných riešiteľov.
To, že nesedíme iba v laviciach nad učebnicami, ale sa aj hýbeme, dokazuje absolvovaný plavecký výcvik žiakov 4. a 5. ročníka,
tiež desaťtýždňový tanečný kurz určený siedmakom, ôsmakom a deviatakom, volejbalový
turnaj dievčat vo Voderadoch a Trakoviciach,
súťaž vo vybíjanej.
Záleží nám na správnom smerovaní našich
detí a v spolupráci s občianskym združením
Spoločne proti kriminalite sme zorganizovali
besedy zamerané na prevenciu manipulácie
osobnosti mladistvých, prevenciu drogových
závislostí a rizík na internete, bezpečné správanie v bežnom živote i vo virtuálnom svete.
Rodičovská rada nám vždy pripraví sladké
mikulášske prekvapenie, výborne zorganizovaný karneval či tradične skvelý školský ples
zameraný na pomoc ZŠ.
Zároveň chceme z tohto miesta poďakovať
všetkým, ktorí našej škole pomáhajú venovaním 2 % zo zaplatenej dane. Mnohé vyššie

BUČIANSKE LISTY

 V Nyáryovskej kúrii sa predstavili najlepší školskí recitátori z Hollého pamätníka
spomenuté aktivity mohli byť zrealizované
využitím práve tohto finančného zdroja.
Krôčik po krôčiku sa o chvíľu dostaneme
k záveru školského roka. Máme ešte zopár

 Deti zosobnili dávnu báj o súboji Herakla s Kerberosom

Šibáči idúúú!
Tradícia veľkonočného šibania a polievania je známa vo všetkých slovanských
krajinách. Pochádza ešte z predkresťanského obdobia.
Na jar, keď všetko
pučí novým životom,
práve aktom šibania
chlapci a muži podčiarkovali mágiu plodnosti
dievčat a žien. V minulosti bola šibačka vecou spoločenskej prestíže a statusu. Bola
by veľká hanba, keby
niektorá dievčina nebola vyšibaná. Aj preto
dokázali dievky dávať
mládencom za šibačku krásne vlastnoručne zdobené kraslice,
v ktorých ornamentoch

stanovených cieľov, ktoré by sme chceli naplniť. No už teraz sa je za čím obzrieť.
Mgr. MARTINA ŠIMANSKÁ za kolektív ZŠ
Foto: archív školy

 Školský ples bol zameraný na pomoc ZŠ

bolo neraz zašifrované vyznanie lásky. Aj
takto sa mohol mládenec dozvedieť, že
dievčina ho nosí v srdci.
Za šibačku dostal mládenec od každej dievčiny na korbáč stužku a podľa ich počtu sa
večer na tanečnej veselici určoval „kráľ mládencov“. Tradičnou odmenou za šibačku či kú-

pačku bolo i zdobené vajíčko, tzv. kraslica ako
symbol života. Najstarším spôsobom zdobenia
vajec bolo farbenie v rozličných rastlinných odvaroch, neskôr sa vyvinuli rozmanité techniky
ako napr. batikovanie – nanášanie vosku na
vajce ihlou a následné farbenie, pričom miesta
pokryté voskom zostali nezafarbené. V súčasnosti sú najobľúbenejšie čokoládové vajíčka.
A tí „väčší“ nepohrdnú ani pohárikom...
V minulosti mala šibačka spontánny charakter a šibať sa chodievalo od domu k domu
všetky dievčatá a vydaté ženy. Dnes sa zredukovala len na návštevu blízkeho príbuzenstva a spriatelených rodín.
K šibaniu patrilo aj polievanie. Voda má podľa tradície očistný charakter a dotyk s čerstvou
tečúcou vodou zaručoval omladnutie dievčat.
Dievčatá sa polievali vodou zo studne, alebo
sa hádzali rovno do potoka. Nie preto, aby sa
im urobilo zle, ale práve preto, aby si udržali
zdravie, krásu a mladosť po celý rok.
V niektorých oblastiach Slovenska bolo
zvykom v utorok po Veľkonočnom pondelku
„odplácať“ mládencom polievačku.
Zdroj: internet
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 Obľúbené jaterničky, presne také, aké
majú v Bučanoch radi
Bez zabíjačky si to už v Bučanoch skalní
nevedia predstaviť. Aj jej 6. ročník sa 28.
januára 2017 konal ako tradične pod zodpovednou taktovkou členov DHZ Bučany.
Všetko sa začalo za vynoveným domom
služieb. Prasiatko sa zručnosťou mäsiarskych majstrov rýchlo premenilo na chutné jaterničky, krvavničky, tlačenku, pečené
mäsko... V kultúrnom dome to popoludní
rozvoniavalo ako v najlepšej gazdovskej
kuchyni. O 15. hodine si mohli prví ochutnávači a maškrtníci sadnúť k tanieru, na
ktorom bolo z každého rožka troška, alebo
sa vrhnúť na svoje najobľúbenejšie. Samozrejme, na zdravé zapitie bolo k dispozícii aj
vínko a pivko, ale pre abstinentov a deti aj

 Bez dychovky Bučianka by to asi nešlo ani na zabíjačke

Hasiči nakŕmili hladošov
nealkoholické nápoje. A dobrá nálada šíriaca
sa z pódia, ktoré tradične patrilo slávnostne
naladenej a vyobliekanej dychovej hudbe
Bučianka a jej speváčkam – sestrám Janke
Čeligovej a Vierke Lehutovej. Návštevníkov
podujatia zabával aj strýco Náco z Kiripolca,
ktorý ich rozosmial dvomi vtipnými vstupmi.
Bol by hriech zabudnúť na starostovu fantas-

 Takto to v dome kultúry vyzeralo na začiatku, pomaly sa napĺňal

 Strýco Náco z Kiripolca býva častým hosťom v Bučanoch

tickú kapustnicu, ktorú, ako sám prezradil,
každoročne varí z kapusty, údeného mäska,
klobások, hríbov a ďalších ingrediencií. Tie
však ostali jeho patentovým tajomstvom.
V Bučanoch sa teda papalo, bavilo a tancovalo do sýtosti, ako sa na každej poriadnej
zabíjačke patrí.
Redakcia
Foto: archív obce

 Nechýbali ani duetá sestier Janky Čeligovej a Vierky Lehutovej

 K tanieru s chutnou zabíjačkou patrí aj plný pohárik – a naopak
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Z BUČIANSKEJ MATERSKEJ ŠKOLY

Všetko robíme s radosťou
Polrok utiekol ako voda v Blave a nám priniesol nové zážitky,
nové poznatky a skúsenosti zo
života ľudí a ich práce, zo života zvierat a prírody, hlavne jej
ochrany. Z malých plačkov sa
stali smelí škôlkari, no a my „veľkáči“ sa svedomito pripravujeme
na svoju veľkú skúšku – zápis do
prvého ročníka základnej školy.
Učenie v našej škôlke je veľmi zaujímavé. Používame nové
a moderné pomôcky, interaktívnu
tabuľu a internet. Navštevujú nás
rôzni hostia, ktorí nám rozprávajú o svojej práci. Napríklad ujo
poľovník, sokoliar, teta zubárka.
Tešíme sa na hasičov, uja holubára, no najviac na policajtov,
ktorí nám dovolia vysadnúť na
motorku. My zas pravidelne chodíme do Nyáryovskej kúrie a do
knižnice, kde si pestujeme lásku
ku knihe a k literatúre. Chodia
k nám veselé divadielka. Cestovali sme aj veľkým autobusom

 Všetky detičky v nápaditých maskách si odniesli domov ako darček plastelínu

do hvezdárne v Hlohovci a tešíme sa na
dopravné ihrisko a koncoročný výlet. Okrem
toho veľa píšeme, čítame, počítame, kreslíme
a maľujeme, modelujeme, striháme a lepíme,
cvičíme a tancujeme, spievame a recitujeme,
jeme a oddychujeme... a hlavne sa HRÁME.
Je toho veľa,
ale všetko robíme
s radosťou, pretože chceme smelo
a s hrdosťou v septembri prekročiť
prah našej základnej školy.
Aj takto sa bavíme:
Išlo prasa, krava, kôň, kohút, sliepka, pes.
Išli z dvora zvieratká na maškarný ples.
Vrabec Čvirik do tanca
lastovičku vzal,
všetkým je dnes veselo,
veď je karneval.
EMÍLIA BELICOVÁ a deti
Foto: archív MŠ
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Vianočné trhy vyniesli tisíc eur
Dňa 26.11.2016 sa opäť konali v kultúrnom dome Vianočné trhy, ktoré organizovala rada rodičov materskej školy v spolupráci s Obecným úradom Bučany. Podujatie bolo organizované nielen pre rodiny
škôlkarov, ale aj pre všetkých priateľov
materskej školy. Akcia bola krásna a mala
veľkú účasť. Škôlkari mali pre nás pripravené krásne predstavenia v podobe
scénok, pesničiek a básničiek s vianočnou tematikou, ktoré si dôkladne pripravili
a nacvičili s ich triednymi učiteľkami.
Deti sa veľmi snažili a pre svoje rodiny
pripravili aj množstvo krásnych výrobkov ako
odmenu za dobrovoľný príspevok určený pre
ich škôlku. Vianočnú akciu nám spestrili aj
ďalšie umelecké vystúpenia, napr. Farský
zbor z Bučian pod vedením manželov Bilaničovcov. Na akciu bolo pozvaných aj množstvo
predajcov, ktorí taktiež prispeli k výťažku
sumou z predaja ich výrobkov. Organizátori
boli veľmi spokojní, pretože všetko vyšlo tak,
ako malo a výťažok z tejto akcie bol až 1000
€. Za túto krásnu sumu už boli kúpené do
škôlky dávkovače na mydlá aj s náplňami
a chystá sa nákup dopadových plôch okolo
preliezok, pre ich bezpečnosť, a ozdobných
tabúľ na kreslenie, ktoré spestria škôlkarsky
dvor a poskytnú ďalšie možnosti na hru a rozvoj našich ratolestí.
Rada rodičov MŠ sa zapája aj do iných
akcií pre rozvoj škôlkarov, medzi ktoré patria:

 Z vianočných scénok, pesničiek a básničiek mali radosť nielen návštevníci podujatia, ale aj samotné deti
 Povolania: pri ktorých navštevujú našich škôlkarov odborníci z rôznych oblastí života a rozprávajú im formou krátkych
prednášok o zaujímavých veciach, ktoré sa
týkajú ich práce. Bola napr. zubná hygiena s
návštevou zubárky, požiarnici s prehliadkou

požiarnej zbrojnice, návšteva pošty, kostola
či obchodu alebo poľovník. V blízkom čase deti navštívi veterinár, dopravní policajti
a je pripravovaná aj prednáška s nácvikom
požiarneho poplachu.
 Pre deti bol organizovaný Mikuláš zo
sladkými balíčkami. Ďalšie plánované akcie
sú MDD a pasovanie za prvákov. Samozrejme, rodičovská rada finančne prispieva aj na
rôzne akcie organizované škôlkou, ako bol
karneval, kde deti dostali darčeky v podobe
plastelíny, alebo výlet do hvezdárne, kde
bola preplatená doprava autobusom.
 Rodičovská rada sa však zaujíma aj
o okolie, v ktorom sa naše deti pohybujú,
a tak na Deň zeme dňa 22.4.2017 od 9.00
hod organizuje brigádu na úpravu a skrášlenie škôlkarského dvora, na ktorú pozýva všetkých ochotných ľudí, ktorí môžu
prispieť svojou prácou, náradím, príp.
rastlinkou. Plánovaná je výsadba zelene, orezávanie konárov, výmena piesku
z pieskoviska, montovanie tabúľ, maľovanie
preliezok a úprava dopadových plôch okolo
nich. Dúfame, že všetky spomínané akcie dopadnú dobre a potešíme sa akejkoľvek pomoci.
To, čo do detí teraz investujeme a čo ich
naučíme, sa nám raz vráti. JANA KUNOVÁ,
rada rodičov MŠ, foto: archív MŠ
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INFORMUJE ZO JEDNOTY DÔCHODCOV NA SLOVENSKU BUČANY

Dobroty od výmyslu sveta

ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku
v Bučanoch zorganizovala v priestoroch
Kultúrneho domu v Bučanoch dňa 15. marca 2017 výstavu a ochutnávku jedál starých materí pod názvom Babičkine dobroty. Zúčastnili sa na nej aj členovia ZO JDS
z Brestovian a ZO JDS zo Šúroviec, hosťami boli predseda Okresnej organizácie JDS
z Trnavy Jozef Štefánek a členky ZO JDS
zo Špačiniec.
Hostí a všetkých prítomných privítala predsedníčka ZO JSD Bučany Mária Kekeňová.
Potom starosta obce Šebestian Lančarič tak
isto privítal všetkých účastníkov podujatia,
v krátkosti ich oboznámil s históriou a súčasnosťou obce Bučany. Pozval všetkých na
prehliadku národnej kultúrnej pamiatky Nyáryovskej kúrie a poprial príjemné prežitie zvyšku
dňa, ktorý strávia u nás v Bučanoch.
Na tejto vydarenej akcii sa zúčastnilo asi
200 členov i občanov Bučian, ktorí si mohli
popásť oči na všelijakých dobrotách, a potom
mali možnosť aj ochutnať kvalitné výrobky zručných gazdiniek, ktoré jedlá pripravili
a doniesli do kultúrneho domu. Nechýbali
lokše, žgance, orechové a makové koláče,

 Príjemnú atmosféru dotvárala aj spevácka skupina Bučančani

 Mužská časť speváckej skupiny Bučančani – Pavol Boris, Jozef Nigrovič a Vít Ščasnovič

 Vlastnoručne upečenú tortu s erbom krája Helena Borisová.
Ušlo sa aj starostovi.

 Medzi dobrotami nechýbala ani torta so znakom obce

rôzne zákusky, šúľance, pagáčiky, makové gule, domáci chlieb,
stískance, moravské koláče, báleše a veľa iných dobrôt. Akcia bola
spestrená výstavkou ručných prác pod názvom Zlaté ruky seniorov.
Boli tu vystavené výšivky s vianočným a veľkonočným motívom,
nádherné obrusy, háčkované dečky, ručné práce z dreva, dekorácie

 Podujatie spestrila výstavka ručných prác Zlaté ruky seniorov
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Seniori hodnotili
rok 2016

Dňa 4. februára 2017 sa konala v kultúrnom dome výročná členská schôdza
ZO JDS Bučany. Po privítaní starostu
obce a všetkých prítomných členov bola
otvorená výročná schôdza, ktorú viedla tajomníčka ZO Mária Ščasnovičová.
Prítomným členom predložila na schválenie program výročnej schôdze. Nasledovalo vystúpenie speváckej skupiny
Bučančani, ktorá privítala prítomných
peknými piesňami.

 Ľudmila Čirkeová zo ZO JDS Brestovany poďakovala organizátorom za spoluprácu
vyrobené z drôtu, všetko urobené rukami
našich členov Jednoty dôchodcov. Obzvlášť
zaujímavé a obdivuhodné boli práce sestier
Márie Činčurovej a Marty Lukáčovej, ktoré priniesli na výstavku veľmi veľa dekorácií vyrobených z korálikov navliekaných na drôt, papiera,
látky, stužiek a odpadových materiálov.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí akokoľvek
prispeli, či už jedlami, alebo svojimi ručnými
prácami.
Dobrú náladu a príjemnú atmosféru vytvorila aj spevácka skupina seniorov Bučančani, ktorá spestrila toto milé stretnutie
svojím vystúpením a počas celého popoludnia spievala a sprevádzala dobrou náladou

všetkých prítomných. Počas podujatia boli
udelené ZO JDS Bučany, Brestovany a Šúrovce ocenenia „Babičkine dobroty,“ ktoré
odovzdala predsedníčka ZO JDS Bučany M.
Kekeňová spolu so starostom obce. Počas
tejto akcie, ktorá mala dobrú odozvu u domácich i hostí, využili ponuku starostu obce
a boli si hostia ale aj domáci pozrieť pýchu
našej obce Nyáryovskú kúriu.
Podarilo sa nám zorganizovať ďalšiu peknú
a vydarenú akciu, na ktorú budeme ešte dlho
spomínať a tešíme sa na ďalšie stretnutie,
ktoré bude v Šúrovciach.
MÁRIA KEKEŇOVÁ
Foto: Roman Pavelek

Správu za rok 2016 predložila predsedníčka ZO Mária Kekeňová. Vyzdvihla prácu
výboru a ostatných členov, ktorí sa zapájajú
do plnenia plánu a svojou ochotou pomáhajú,
aby naša organizácia patrila stále k tým popredným, lebo podľa okresnej organizácie je
zaradená medzi úspešné ZO v rámci okresu.
Zúčastňuje sa na všetkých akciách, ktoré organizuje okresná organizácia a, samozrejme,
aj obec a ZO v Bučanoch. Pani predsedníčka vyslovila poďakovanie všetkým, ktorí sa
svojou aktivitou pričiňujú o dobré výsledky
organizácie. Správu o hospodárení za rok
2016 a návrh rozpočtu predložila hospodárka
Eva Hrušovská. Revíznu správu predložila Mária Banárová. Potom všetci členovia
schválili členský príspevok na rok 2017.
Príjemný bol aj asi hodinový program,
kedy sa blahoželalo členom JDS – jubilantom, ktorí v prvom polroku oslávia okrúhle
jubileum 70 a 80 rokov. Pre jubilantov spevácky súbor zaspieval pekné piesne, potešili kytičkou a pohárikom dobrého vínka im
pripili na zdravie všetci prítomní. Po podaní
chutného obeda, kávy so zákuskom pokračovala schôdza vystúpením speváckej skupiny. V dobrej nálade sa zdržali členovia až
do večerných hodín a už sa tešia na ďalšie
stretnutia.
MÁRIA KEKEŇOVÁ

 Popásť si oči na dobrotách a ochutnať ich prišlo asi dvesto ľudí

Spomienky bývajú citlivé
Každoročne výbor ZO JDS v Bučanoch
pripravuje pre svojich členov mikulášske
a predvianočné posedenie. Dňa 4. decembra 2016 sa v Kultúrnom dome v Bučanoch stretli členovia ZO JDS na takomto
sviatočnom posedení.
Spevácka skupina Bučančani si pripravila
pekný program, zaspievala krásne vianočné
piesne, ktoré otvoria srdce snáď každému
človeku. Nejedna slza vypadne pri prednese
vianočnej poézie, v ktorej sa spomína poväčšine na staré dobré časy spojené s obdobím
detstva. Spomienky bývajú citlivé. Pri dobrej kapustnici, dobrým vianočným pečivom,

čajom a vareným vínkom sa vždy rozprúdi
v žilách krv a vytvorí dobrú atmosféru a náladu po celý deň. Príchodom Mikuláša s anjelom, ktorí rozdávajú darčeky, sa dobrá nálada stane ešte radostnejšia. Každý člen ZO
JDS v Bučanoch dostal od Mikuláša uterák
a mydlo – praktický darček, ktorý potrebujú
a využijú všetci. Po spoločnom zaspievaní
si vianočných kolied, vzájomného zaželanie
zdravia, šťastia, pohody, elánu a Božieho
požehnania počas vianočných sviatkov a Nového roka sa účastníci posedenia pomaly
porozchádzali do svojich príbytkov za svojimi
rodinami.
MÁRIA KEKEŇOVÁ
Foto: archív obce

 Okrem darčekov priniesol Mikuláš
ešte radostnejšiu náladu
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OZ ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH V BUČANOCH

Mravčia práca pre dobro iných

Život členov Združenia zdravotne postihnutých v Bučanoch je pestrý počas
celého roka. Všetko, čo sme si naplánovali a odsúhlasili na výročnej členskej
schôdzi, sme aj úspešne zrealizovali. Začali sme z ostra.
Už koncom januára sme sa vybrali na Hrebienok pozrieť si ľadovú krásu Tatranského
dómu a ľadové sochy. V mesiaci apríli sme
absolvovali rekondičný pobyt pre respirikov
v Tatranskej Lesnej. Pre deti a členov sme
usporiadali výlet do Hronca spojený s karnevalom a opekačkou. Do skanzenu vo Vydrove
sme sa odviezli Čiernohronskou železničkou,
užili sme si tri krásne dni plné radosti a kopec
zábavy. Ďalšou peknou aktivitou bola plavba po Baťovom kanále s návštevou mesta
Skalica a výroby skalických trdelníkov. V mesiaci august bola ďalšia plavba, na pltiach po
Dunajci, a navštívili sme aj hrad a liehovar
v Starej Ľubovni.
Ďalšou akciou už tradične býva rozlúčka
s letom, na ktorej nechýba bohatá tombola
a skvelá zábava. V prvý októbrový týždeň
sme naberali kondíciu na rekondičnom pobyte v Turčianskych Tepliciach. Tento pobyt

 Účastníci zájazdu do Prahy v dňoch 7. a 8. decembra 2016 navštívili vianočné trhy

 Hradčany – po pražských pamätihodnostiach povodil bučianskych výletníkov renomovaná sprievodkyňa

 V októbri sme relaxovali v Turčianskych Tepliciach

prospel všetkým, ktorí sa na ňom zúčastnili,
po zdravotnej aj po psychickej stránke. Našou
celoročnou aktivitou je náš klub. V priebehu
roka nezabúdame ani na našich bezvládnych
členov a pravidelne ich navštevujeme. Snažíme sa ich rozptýliť a potešiť dobrým slovom
a malým darčekom. Pozornosť venujeme aj
našim jubilantom pri príležitosti okrúhlych
narodenín. V predvianočnom čase sa stretávame každý rok, naše stretnutia sú vždy
srdečné a plné radosti. Pri našom združení
pracuje spevácka skupina Nádej. V repertoári
má pásma o páračkách peria, žatve, vianočných zvykoch a veľa pekných piesní.
Toto je v skratke činnosť nášho združenia
a ešte veľa, veľa každodennej mravčej práce.
Chceme pracovať svedomito a s láskou pre
dobro všetkých.
Nakoniec ďakujeme všetkým dobrým ľuďom, ktorí nám pomáhajú v našej práci, či
už sponzorom za finančnú pomoc, obecnému zastupiteľstvu, pánu starostovi obce
a pracovníkom obecného úradu za to, že
nikdy neodmietli naše žiadosti o pomoc a keď

 Súčasťou predvianočného posedenia je blahoželanie jubilantom
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 Predvianočné posedenie je už našou zaužívanou tradíciou

 Tento rok sa prítomným poéziou prihovorila Margaréta Partelová

môžu, vždy sa snažia pomôcť. Ďakujeme aj
starostom a Obecným zastupiteľstvám obcí
Malženice, Trakovice a Brestovany za finančnú pomoc. Tiež ďakujeme tým, ktorí nám
prispievajú formou 2 % zo zaplatenej dane.

Ďakujeme všetkým, ktorí nám akokoľvek
pomáhajú, či už dobrou radou, modlitbou alebo morálnou podporou.
KATARÍNA TRNKOVÁ, ZZP Bučany
Foto: archív OZ

Ocenený Alojz Partel

 Mária Zaťková a Janka Tanáčová
zablahoželali jubilantke Emílii Chlapíkovej, ktorá v septembri 2016 oslávila
krásnych 85 rokov
 Alojz Partel preberá ocenenie Mesta Trnava z rúk primátora JUDr. Petra Bročku
Na návrh nášho ZZP Bučany bol člen Republikovej rady ZPCCH, zakladateľ našej organizácie a náš spolupracovník Alojz Partel
ocenený Mestom Trnava Uznaním za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Trnava za

 Samozrejme, nemohol chýbať ani Mikuláš, deti na neho čakali najviac

dlhoročnú prácu pre zdravotne postihnutých.
Naša osobná gratulácia nemohla chýbať.
Tejto milej povinnosti sa zhostili Mária Zaťková a Janka Tanáčová.
- OcÚ Foto: archív ZZP

 Na slávnostnej recepcii sa zúčastnili aj gratulantky zo ZZP Bučany
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ADVENT V NYÁRYOVSKEJ KÚRII

Dedičstvo hračiek

Adventné obdobie spríjemnili dve pekné
podujatia. V piatok 9. decembra bola slávnostnou vernisážou v Nyáryovskej kúrii
sprístupnená výstava Dedičstvo hračiek –
odkaz našich predkov. Program vernisáže,
ktorý v plnom rozsahu zabezpečili bučianske deti, mal veľký úspech.
Bol akýmsi návratom v čase, do obdobia, keď
dve dominantné hračky z vystavenej kolekcie
(bábika Šimonka a medvedík Bučko) žili svoj
život so svojimi prvými majiteľmi a spomínali
na obdobie adventu, Vianoc a zimy. Po veľkolepom programe nastal čas na prehliadku veľkolepej výstavy historických hračiek, bábik, hier,
rozprávkových knižiek, pohľadníc a fotografií
s témou dieťaťa. Výstavu dopĺňajú aj najrôznejšie dobové reálie. Množstvo hračiek, ktoré sú
vystavené, si pamätá posledné roky RakúskoUhorska. Väčšina je stredoeurópskej proveniencie, bábiky prevažne pochádzajú z Nemecka.
Hračky z novšieho obdobie (po r. 1918) sú
maďarskej, českej i slovenskej proveniencie.
Vystavené exponáty pochádzajú zo zbierky Ing.
Viliama Šimeka, obchodníka so starožitným
nábytkom, ktorý síce žije a pracuje v Bratislave,
no v Bučanoch trávi voľný čas na svojej chalupe
už viac ako 20 rokov. Výstavu od jej otvorenia už navštívili stovky návštevníkov. Starší

 Výstavu slávnostne otvorila pracovníčka KSC Bučany Mgr. Dagmar Nováková
návštevníci sa pri prehliadke výstavy vracajú
vo svojich spomienkach do obdobia detstva
a medzi vystavenými hračkami spoznávajú tie
svoje, či veľmi podobné. Najmladší návštevníci
sa zase nadchýnajú množstvom vystavených
exponátov a čudujú, aké nádherné hračky mali
ich starí a prastarí rodičia. Výstava bola pre
veľký úspech predĺžená do konca augusta
2017. Počas jej konania sa uskutočnilo niekoľko sprievodných podujatí venovaných deťom.
Deti a ich rodičia sa už teraz môžu tešiť na nový
prázdninový cyklus S rozprávkami za hračkami, ktorému budú venované určené júlové
a augustové stredy. Cez rozprávkové príbehy sa
tentoraz deti zoznámia s históriou jednotlivých
typov hračiek a jednoduché hračky si aj samy
vyrobia na sprievodných workshopoch.
 Desiatky bábik, kočíkov, pajácov, ale aj
rôzne dobové reálie čakajú na návštevníkov do konca augusta

Chvíľa sviatočná

Vydareným podujatím na sklonku roku 2016 bola
Chvíľa sviatočná..., ktorá sa uskutočnila v nedeľu 18. decembra. Vianočný koncert pretkaný pásmom poézie bol
úspešným počinom spolupráce Kultúrno-spoločenského
centra Bučany so ZUŠ Mikuláša Schneidera-Trnavského
v Trnave, Základnou umeleckou školou Hlohovec, jej
pobočkou v Trakoviciach a Základnou školou Bučany.
Koncert začal novú tradíciu koncertov a muzicírovania
v zrekonštruovanej Nyáryovskej kúrii. Na podujatí účinkovalo
takmer dvadsať malých hudobníkov a spevákov sprevádzaných päticou pedagógov a sedem mladých recitátorov.
V duchu filozofie kultúrno-spoločenského centra dostali priestor
prezentovať svoju šikovnosť deti z Bučian, domáci nádejní
umelci, no na tomto podujatí im s programom pomohli aj deti
z okolitých miest a dedín. Všetci účinkujúci dali podujatiu vysokú umeleckú úroveň, ktorá sa niesla celým večerom – od
jeho začiatku až po vyvrcholenie v básni Darček menom láska
a Tichou nocou, ktoré boli odprezentované pri svetle sviečok.

 Účinkujúci vianočného koncertu, ktorý citlivo spojil malých hudobníkov a mladých recitátorov

BUČIANSKE LISTY
Prvým veľkým podujatím v roku 2017 bola
vernisáž výstavy Strom a jablko, ktorá sa
uskutočnila v piatok 27. januára v galerijných priestoroch Nyáryovskej kúrie. Bola to
už druhá prezentácia umelcov z radov bučianskych rodákov. Výstava obrazov rodinne spriaznenej maliarskej dvojice – Daniely
KačmarMálikovej a Marcela Málika, mamy
a syna, bola zaujímavým stretnutím tvorby insitnej maliarky a výtvarne školeného umelca.
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Obrazy našich rodákov

Program vernisáže sa začal básňou Ronalda Dahlsena Očká upreté na teba v interpretácii recitátorky Jarmily Vidličkovej. Nasledovalo
predstavenie autorov a ich životopisov v podaní žiakov základnej školy. V rozhovore s autormi sa návštevníci zoznámili s prezentovanou
výstavou obrazov, ich umeleckou cestou i obľúbenými maliarskymi technikami. Zaujímavým
bolo rozprávanie o spoločne trávenom čase pri
maľovaní bok po boku i o kritickým pripomienkach syna. Záver vernisáže s poďakovaním
autorom patril starostovi obce Šebestianovi
Lančaričovi, ktorý spomenul aj pôsobenie Daniely Kačmar-Málikovej v miestnom kultúrnom
stredisku, kde v rokoch 1978 – 1982 pracovala na poste riaditeľky. Príjemným doplnením
hovoreného slova bolo vystúpenie hobojistky
Zuzany Grejtákovej a huslistky Kataríny Za Na vernisáži návštevníci so záujmom
sledovali rozprávanie mamy a syna
o spoločnom tvorivom procese
charovej. Výstava bola doplnená fotogalériou,
ktorá zachytáva oboch umelcov počas rokov,
ktoré prežili v Bučanoch, a trvala do 6. apríla.
Výstava mala aj sprievodné podujatie Majster maliar, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok
23. februára počas jarných prázdnin. Tí, čo
prišli, zažili pekné tvorivé prázdninové dopoludnie s výtvarníkom Marcelom Málikom.
Deťom porozprával a ukázal, ako v minulosti
maliarski majstri naťahovali plátno. Následne sa zoznámili s pointilizmom, zaujímavým
maliarskym smerom z prelomu 19. a 20. storočia. Aj si ho vyskúšali – každý si namaľoval
(„vybodkoval“) svoje vlastné zátišie s ovocím.
Práce detí sa stali súčasťou výstavy.
 Dagmar Nováková predstavila umelcov
– Danielu Kačmar-Málikovú a Marcela
Málika

 Podujatia sú príležitosťou nielen tvorbu
obdivovať, ale sa o nej aj porozprávať

 Vernisáž obohatilo vystúpenie Zuzany Grejtákovej (hoboj) a Kataríny Zacharovej (husle)
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Z BUČIAN DO SVETA...
Obľúbený cestovateľský cyklus Z Bučian do sveta..., ktorého cieľom je prezentovať zážitky bučianskych rodákov
a občanov z ich ciest do najrôznejších
krajín sveta, sa dočkal v Nyáryovskej kúrii
ďalších pokračovaní.

Cesta do New Yorku

V nedeľu 29. januára 2017 svoju cestu
do New Yorku, ktorá tentoraz nebola cestovateľským dobrodružstvom, ale rodinnou
návštevou a výpravou po stopách predkov,
návštevníkom sprostredkovala Mgr. Janka
Máliková, riaditeľka miestnej základnej školy.
Realitu každodennej Ameriky tak spoznali
nielen očami návštevníka, ale sprostredkovane aj očami jej príbuzných. Keďže Janka
Máliková navštívila New York vo vianočnom
a novoročnom období, jej rozprávanie obohatili aj dojmy z tejto oblasti i výlety z New
Yorku do ďalších amerických miest.
 Výkladom o ceste do New Yorku a jej
cieľoch zaujatí návštevníci

 Sympatická Janka, riaditeľka školy
miestnej ZŠ s MŠ
 Janka Máliková sa podelila s prítomnými
o svoje zážitky a skúsenosti z cesty

Za hmyzom do Ekvádoru

 Ako vidno, aj ekvádorský hmyz prilákal do kúrie široké publikum

V piatok 17. februára 2017 sa uskutočnilo tretie podujatie z cyklu Z Bučian do
sveta... Americký kontinent sme neopustili ani tentoraz a Za hmyzom do Ekvádoru
návštevníci tejto zaujímavej prednášky
putovali spolu s entomológom, bučianskym rodákom RNDr. Ľubomírom Vidličkom, CSc.
Prezentácia sa v daný deň uskutočnila
dvakrát – dopoludnia bola určená žiakom II.
stupňa miestnej ZŠ a v podvečer verejnosti.
Množstvo nových informácií a fotografického
materiálu doslova pohltilo všetkých a bolo výsledkom piatich „ekvádorských“ výskumných
ciest, ktoré Ľubomír Vidlička v posledných rokoch absolvoval. Sprostredkovane takto spoznali návštevníci veľkú rozmanitosť prírody
tejto juhoamerickej krajiny a jej mnohorakých
prírodných rezervácií, v ktorých entomológ
pracoval. Aj keď bola prezentácia venovaná
prírode, svoje miesto mali aj všeobecné
informácie, zaujímavosti a osobitosti tejto
krajiny a početné napínavé zážitky nášho
sympatického a erudovaného rodáka. Priaznivci cestovateľských podujatí sa môžu už
čoskoro tešiť na cestu na Kubu i Srí Lanku.
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VÝZVY KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉHO CENTRA BUČANY

Hľadáme

zaujímavé
artefakty

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.

ktorí by radi prezentovali svoje zaujímavé
zbierky, či zaujímavé vlastné výrobky a boli
by ochotní zapožičať ich na krátkodobé
výstavy.
Oceníme tiež informácie o zaujímavých
žijúcich osobnostiach, rodákoch alebo občanoch obce, ktorí pracujú v zaujímavých
a výnimočných profesiách a sú vo svojej
práci úspešní. Hľadáme aj občanov, ktorí by
radi prezentovali svoje cestovateľské zážitky
v rámci cyklu Z Bučian do sveta...
S vašimi pripomienkami nás kontaktujte
v Nyáryovskej kúrii osobne v pracovnom čase
alebo kedykoľvek mailom (kultura.bucany@
gmail.com) alebo telefonicky (0904 54 54 36).
Mgr. DAGMAR NOVÁKOVÁ

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. Osobitným prínosom by boli
knižky Augustína Pauloviča, rodáka z Bučian, predovšetkým originál zošitovej knihy
Kríž pod vinohradom a úžerník, ktorej dej
sa odohráva v Bučanoch a knihy Slovenská
kuchárka, ktorú napísal spolu s manželkou.
Rovnako na spoluprácu vyzývame občanov,

Chystáme výstavu o škole
Kultúrno-spoločenské centrum Bučany v spolupráci so Základnou školou
s materskou školou Bučany pripravuje
v priestoroch Nyáryovskej kúrie v jesenných mesiacoch tohto roku výstavu
venovanú 75. výročiu dostavby a začiatku
užívania súčasnej budovy školy, ktoré
sme si pripomenuli v minulom roku.
Vyzývame týmto občanov k spolupráci
formou zapožičania najrôznejších predmetov, ktoré súvisia so školou – starých
učebných pomôcok, učebníc, dokumentov
(vysvedčení), fotografií, kníh, zošitov, či
cenných a zaujímavých informácií, ktoré
sa viažu k tomuto výročiu. Keďže nová buV sobotu 18. februára 2017 sa v priestoroch Nyáryovskej kúrie o 16.00 h uskutočnil prvý koncert profesionálnych hudobníkov v tejto zrekonštruovanej budove, ktorej spoločenská sála s výbornou akustikou
je na koncertovanie ako stvorená.
Vystúpili na ňom piati členovia Trnavského
komorného orchestra – Zuzana Bilaničová,
Ivana Rohárová a Alžbeta Ševečková (husle),
Andrea Bendová (čembalo) a Eduard Vaněk
(viola). V ich podaní zazneli skladby Georga
Philippa Telemanna, Wolfganga Amadea Mozarta a Antonína Dvořáka. Koncert umelecky
doplnili aj dve básne v podaní skvelej recitátorky Stanislavy Borisovej. Diváci koncertu,
ktorý prilákal aj mnohých mimobučianskych
návštevníkov, strávili príjemné popoludnie.
Pridanou hodnotou podujatia bolo aj to, že sa
na ňom predstavili dve „domáce“ umelkyne
– huslistka Zuzana Bilaničová a recitátorka
Stanislava Borisová.
 Trnavský komorný orchester a recitátorka poskytli prítomným silný kultúrny
zážitok

dova školy bola odovzdaná do užívania 15.
novembra 1941, počas II. svetovej vojny,
oceníme aj zapožičanie predmetov, ktoré
súvisia s týmto časovým obdobím a doplnia historický kontext doby. Predmety budú
označené a po skončení výstavy vrátené
svojim majiteľom. Odovzdať ich môžete
v Nyáryovskej kúrii alebo v škole.
Vopred ďakujeme za spoluprácu.
Materiály o práci a podujatiach Kultúrnospoločenského centra Bučany (str. 16 – 21)
pripravila Mgr. DAGMAR NOVÁKOVÁ
Použité fotografie sú z archívu KSC

Kúria je centrom
kultúry v obci
V máji roku 2016 začalo svoju činnosť
Kultúrno-spoločenské centrum v Bučanoch,
ktorého sídlom je reprezentačná budova
Nyáryovskej kúrie. Do konca roku 2016,
za sedem mesiacov činnosti, pripravilo pre
deti a dospelých rovných 40 podujatí, ktoré navštívilo viac ako 2800 návštevníkov.
Okrem nich privítalo 780 návštevníkov,
ktorí prišli na prehliadku Nyáryovskej kúrie
mimo podujatí. Prostredníctvom uskutočnených aktivít bola obec propagovaná niekoľkokrát na stránkach regionálnych médií
– tlačených i internetových. Škoda len, že
mnohí občania Bučian si stále nenašli čas
na návštevu podujatí, stálych i dočasných
expozícií tejto dominanty obce.

Prvý komorný koncert
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Hudba a poézia sú v kúrii doma

 Andrea Hubináková – najúspešnejšia
recitátorka v tomto ročníku súťaže

 Podujatie úplne naplnilo spoločenskú miestnosť kúrie
Aj v piatok 24. marca 2017 sa začala
písať v Nyáryovskej kúrii nová tradícia. Na
prvom ročníku podujatia Hlasy talentov
sa prezentovalo 15 najlepších recitátorov
školského kola tradičnej recitačnej súťaže
Hollého pamätník.

 Vystúpenie Krištofa G. Nováka sa stretlo s veľkým ohlasom

 Jakub Horváth sa predstavil ako energický recitátor...

Viacerí z nich reprezentovali v minulých
i v tomto roku úspešne svoju školu v obvodnom
i okresnom kole súťaže. Výstupy recitátorov sa
už tradične striedali s vystúpeniami mladých
nádejných bučianskych hudobníkov. Podujatie
organizovalo Kultúrno-spoločenské centrum
Bučany a Základná škola s materskou školou
v Bučanoch. Symbolicky (aj keď náhodne) sa
uskutočnilo v deň 232. výročia od narodenia
Jána Hollého, významného národného buditeľa, básnika a prekladateľa, ktorý ako farár
pôsobil takmer tri desiatky rokov v neďalekých
Maduniciach. Podujatie bolo skvelou príležitosťou, kde deti mohli prezentovať svoje recitačné
umenie na verejnosti, nielen v úzkom kruhu
školy, predviesť ho svojim rodičom, starým rodičom i im neznámym návštevníkom, popasovať sa s trémou i skúsiť rozprávať na mikrofón.

 ...i huslista (s pani učiteľkou Zuzanou Bilaničovou)
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Čítanie deťom od najútlejšieho veku má
svoj vedecky podložený význam. Je dávno
známe, že deti, ktorým rodičia v detstve
čítali, dosahujú v živote lepšie výsledky
nielen v škole, ale aj vo svojej profesii.
Spoločné čítanie je krásnym časom, ktorý trávia rodičia so svojimi deťmi. Práve
počúvaním čítaného slova si deti rozvíjajú
fantáziu, zlepšujú slovnú zásobu i vedomosti, učia sa prijímať, spracovávať a pamätať si informácie, v neposlednom rade
aj schopnosť koncentrovať sa.
Práve rodičom, ktorým záleží na rozvoji čitateľských zručností svojich detí, sú venované
dva projekty, ktorými sa v Bučanoch zaoberajú Jarmila Vidličková v obecnej knižnici a Mgr.
Dagmar Nováková v Kultúrno-spoločenskom
centre Bučany. Prvým sú stretnutia v knižnici, ktoré sa uskutočňujú každý pondelok
o 10.00 h. 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.
Deťom predškolského veku sú venované
tvorivé čítania Knihohranie, ktorým je vyhradený každý utorok o 9.30 h v Nyáryovskej
kúrii. Aj keď sú určené cielene pre konkrétnu
triedu MŠ, vítaná je aj účasť detí a mamičiek
z verejnosti. Podujatia prebiehajú v súlade
s učebnými osnovami a svojím obsahom

Čítajme si s deťmi!

 Bučianski škôlkari so svojimi prácami vytvorenými po spoločnom čítaní
sú prepojené s témou týždňa, ktorej sa deti
v škôlke venujú. Každé podujatie prebieha
v dvoch blokoch – prvým je tvorivé čítania
a hranie sa s prečítaním textom. Zámerom

podujatia je pracovať s kvalitnými literárnymi
textami starších i súčasných autorov slovenskej i zahraničnej tvorby. Často sú čítania prepojené s aktuálne prebiehajúcimi výstavami.

 Počúvaním čítaného slova si deti rozvíjajú fantáziu, slovnú
zásobu, pamäť i koncentráciu

 Každý sa chce pochváliť tým, čo sa mu na papierové vrecko
podarilo nakresliť

 Druhá časť tvorivého čítania je venovaná výtvarnej aktivite
rozvíjajúcej prečítaný text

 Láskavá atmosféra je najvhodnejším prostredím pre akúkoľvek
prácu s deťmi
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DHZ BUČANY NEZAHÁĽAL ANI CEZ ZIMU

Dvakrát sme hasili skládku
Na začiatku decembra sme boli vyzvaní
Krajským operačným strediskom Trnava
na pomoc pri likvidácii požiaru skládky odpadu A.S.A. Na zásahu sa zúčastnili traja
naši členovia s technikou CAS 32 T815.
V poslednú sobotu pred Vianocami sa konala výročná členská schôdza DHZ, kde sme
zhodnotili činnosť za uplynulý rok a prijali plán
práce na nasledujúci rok. Zároveň sme si zvolili výbor na nasledujúcich päť rokov.
Už v novembri sa konal lampiónový pochod,
na ktorom niekoľko našich členov vykonávalo
požiarny dozor a zároveň sme asistovali pri
odpale ohňostroja. Aj Nový rok 2017 sme odštartovali odpalom ohňostroja. Na konci januára sme usporiadali obecnú hasičskú zabíjačku,
z ktorej sa tiež už stala obľúbená tradícia.
Vo februári sa niekoľko našich členov aj
s manželkami a partnerkami zúčastnilo na
Okresnom hasičskom plese v Horných Ore-

šanoch. S dvomi družstvami žiakov sme sa
zúčastnili na súťaži Chodbovica v Senici.
Na tejto súťaži sa zúčastnilo 36 chlapčenských družstiev a 19 družstiev dievčat. Naše
družstvá v tejto konkurencii obsadili v chlapčenskej
kategórii pekné 6. a 16.
miesto. Na konci februára
nám bol ohlásený požiar
veľkokapacitného kontajnera v objekte reštaurácie
Corinthia. Na zásahu sa
zúčastnilo päť členov a požiar zlikvidovali.
Začiatkom marca sa
konalo okresné valné
zhromaždenie delegátov.
Za náš zbor sa na ňom
zúčastnil predseda Ľuboš
Kubovič st., ktorého sme si
zvolili na výročnej schôdzi.
Na tomto zhromaždení
bol volený Okresný výbor
DPO Trnava.
V polovici mesiaca sa
päť našich členov zúčastnilo v Križovanoch nad

 Na mieste bolo osem kusov techniky a štyridsaťsedem členov hasičského zboru

Dudváhom na školení na obsluhu ručných
rádiostaníc. Poslednú marcovú nedeľu sme
boli v poobedných hodinách vyzvaní Krajským
operačným strediskom Trnava na pomoc pri

likvidácii požiaru skládky odpadu A.S.A. Na
zásahu sa za náš zbor zúčastnilo celkovo
šesť členov, ktorí pomáhali s hasením požiaru
až do nasledujúceho dňa.
O zásahu informovala v pondelok hovorkyňa KR HaZZ v Trnave Júlia Kedrová:
„V nedeľu 26. marca 2017 krátko pred 14.00
hod. bol ohlásený požiar skládky odpadov
na Zavarskej ceste v Trnave. Na mieste bolo osem kusov techniky, sedemnásť členov
hasičského zboru, ktorým pomáhalo tridsať
členov z okolitých dobrovoľných hasičských
zborov s ďalšími siedmimi kusmi techniky.
Oheň pomáhal udržiavať silný vietor, ktorý je
na tomto otvorenom priestranstve veľmi častý.
Hasiči požiar likvidovali pomocou štyroch
C prúdov, dvoch lafetových prúdov a zavážaním skládky zeminou. Voda bola privážaná
kyvadlovou dopravou z obce Šúrovce. Požiar
likvidovali profesionálni hasiči z Trnavy, Serede, Galanty, Piešťan, Hlohovca, Malaciek
a Žiliny a dobrovoľní hasiči z obcí Križovany
nad Dudváhom, Brestovany, Šúrovce, Cífer,
Voderady, Bučany, Veľké Kostoľany, Bohdanovce nad Trnavou, Jaslovské Bohunice,
Zavar a DHZ Pole.“
TOMÁŠ KUBOVIČ, veliteľ DHZ Bučany
Foto: archív DHZ
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FUTBAL V BUČANOCH OD OKTÓBRA 2016 DO MARCA 2017

Bunček pri kormidle skončil
V tejto sezóne v zimnej prestávke sa
v kabíne mužov veľa zmenilo. Ešte na jeseň skončil pri kormidle dlhoročný tréner
Ľuboš Bunček. Aj touto cestou mu patrí
veľké poďakovanie za veľa rokov poctivej
práce pri mužstve. Novým trénerom sa
stal Brestovanec Denis Tomaškovič. Je to
26-ročný mladý tréner s B-licenciou, trénuje aj mladších žiakov Lokomotívy Trnava,
ktorí hrajú 2. ligu. V príprave sa mužstvu
darilo a vyhralo všetkých 5 zápasov.

Výsledky prípravných zápasov
21.1.2016
umelá tráva Lokomotíva Trnava, Bučany –
Lokomotíva Trnava U19 1:0 (0:0), gól Putera
29.1.2016
umelá tráva Lokomotíva Trnava, Bučany –
Trakovice 3:0 (2:0), góly Koreň 2, Fančovič
4.2.2016
umelá tráva Jaslovské Bohunice, Bučany –
Koplotovce 8:6 (2:2), góly Volko 3, Putera 2,
P. Hutta, Vančo, Fančovič
12.2.2016
umelá tráva Lokomotíva Trnava, Bučany
– Hoste/Abrahám 7:2 (4:1), góly Paulovič 3,
Hlučil 2, Loti, Habes
19.2.2016
umelá tráva Nitra, Bučany – Nitrianske
Hrnčiarovce 2:1 (0:1), góly Vančo, Belák

Káder na sezónu 2016/2017
 Brankári: 21 Patrik Putera (1993),
25 Martin Jamrich (1985)
 Obrancovia: 3 Nikolas Bindics (1997),
6 Milan Loti (1990), 13 Peter Bunček
(1998), 14 Jaroslav Cuper (1986), 15 Patrik Hutta (1990), 17 Peter Krška (1999),
29 Miloš Ryšavy (1983), 33 Gabriel Rafi
(1983), 36 Miroslav Kosnáč (1985)
 Záložníci: 4 Pavol Hlučil (1982), 7 Andrej
Eremiáš (1997), 8 Tomáš Hábes (1993),
9 Tomáš Benko (1984), 11 Ľuboš Suchoň (1982), 20 Róbert Sokolovič (1984),
69 Peter Koreň (1976)
 Útočníci: 2 Patrik Vančo (1991), 5 Martin
Fančovič (1985), 10 Michal Belák (1989),

 Zápas s A-teamom TJ Špačince sa OFK Bučany 8.3.2017 nevydaril, skončil 3:0 pre súpera
12 Denis Paulovič (1999), 19 Erik Babirát
(1999)
 Tréner: Denis Tomaškovič (1990)
 Asistent trénera: Rastislav Hubinák (1978)
 Vedúci mužstva: Marek Purgy (1991)
 Príchody: Patrik Putera (návrat), Peter
Koreň (Lieskovec – 5. liga), Denis Paulovič, Erik Babirát, Peter Bunček, Peter
Krška (dorast)
 Odchody: Kristián Bunček (Špačince),
Matúš Hornák (Trakovice – hosťovanie)
Po horšom vstupe do jarnej sezóny, keď
nám nevyšli zápasy, sme sa rozhodli zapojiť
do mužstva aj chlapcov z dorastu, ktorí
ukazujú potenciál a hlavne chcú hrávať za
Bučany. Už v prvom zápase ukázali svoju
šikovnosť a boli prínosom pre mužstvo.
V jarnej časti teraz pôjde hlavne o ich zapracovanie, zlepšenie herného prejavu. Príchodom nového trénera sa zmenil aj systém
hry, chceme hrať ofenzívne, momentálne

sa zlepšil aj prístup k tréningovému procesu, tak veríme, že progres bude čoskoro
viditeľný a chlapci budú hrou baviť našich
náročnejších fanúšikov.
Tabuľka OS A SWAN Trnava 2016/2017
1. FK Biely Kostol A
17 13 2 2 56:13 41
2. TJ Družst Špačince
17 12 3 2 74:19 39
3. TJ FC Kátlovce A
18 12 3 3 59:23 39
4. TJ Družst. Košolná A
17 10 2 5 47:26 32
5. OFK Bučany
18 8 4 6 46:25 28
6. OZ TJ Družst. Pavlice 18 9 1 8 45:35 28
7. ŠK Blava 1928 B
16 8 1 7 39:34 25
8. FK Sokol D. Orešany
18 7 4 7 41:56 25
9. TJ Vinohr. Suchá n. P. 18 6 5 7 23:33 23
10. ŠK RAPID Hrnč. n. P. 18 7 0 11 32:40 21
11. TJ Elastik Bohd.
18 6 3 9 30:41 21
12. TJ Družst. Ružindol
18 5 2 11 34:50 17
13. ŠK Dobrá Voda A
18 5 0 13 29:89 15
14. ŠK Naháč A
17 4 2 11 27:62 14
15. TJ Sokol Trstín
18 3 2 13 34:70 11

Tréner Bolla odstúpil
Najväčšou udalosťou v doraste počas
zimnej prestávky bolo odstúpenie trénera
Romana Bollu, ktorý má veľa povinností
v malženickom futbale a z časového dôvodu sa vzdal funkcie. Trénermi dorastu
sa stali Marcel Hutta, Patrik Hutta a Denis
Tomaškovič, ktorí budú zastrešovať tréningový proces aj zápasy počas jarnej časti
a od novej sezóny veríme, že pre chlapcov
nájdeme vhodného trénera.
Tréningový proces počas marca bol na slušnej úrovni. Chlapom sa začína už sezóna, na
ktorú sa tešia, a veríme, že dokážu zaútočiť na
prvé miesto, ako sa im to podarilo pred rokom.

Káder na sezónu 2016/2017

 Víťazstvo nepriniesli muži OFK Bučany ani 5.3.2017 z Kátloviec, podľahli im 2:0

 Brankár: Dominik Kopúnek
 Obrancovia: Peter Krška, Peter Bunček, Denis Bohunický, Ľubomír Suchoň,
Adam Belák
 Záložníci: Marek Ferenc, Samuel
Hraško, Matej Čačala, Matúš Gajda, Tomáš Krajčovič, Michal Malich, Michal
Vinter, Richard Kučera
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Odmenou pre žiakov za víťazné ťaženie
bola akcia bowling, kde si žiaci zasúťažili
hlavne proti trénerom, ktorí ich však ešte
dokázali poraziť. Cieľom bola zábava, a tá sa
rozhodne vydarila.

Kvalitné výsledky
aj výkony
Sezónu máju chlapci prípravky rozohranú
dobre, aj keď pri väčšom šťastí sme mohli
byť na tom aj lepšie. Je však dôležité, že sa
formuje aj v tejto kategórii družstvo, ktoré na
oblastnej úrovni dosahuje kvalitné výsledky, čo
je ešte lepšie, aj kvalitné výkony. V prípravke je
8 hráčov, ktorí po sezóne sa budú posúvať do
žiakov, a tak na jar už budeme pomaly zapracovávať aj mladších chlapcov z predprípravky,
aby získali skúsenosti v tejto kategórii.

Káder na sezónu 2016/2017
 Žiacke družstvo si sezónu zatiaľ veľmi vychutnáva a po jesennej časti sú deti bez straty
bodu na prvom mieste
 Útočníci: Erik Babirát, Denis Paulovič,
Miloš Horváth
 Tréner: Marcel Hutta, Patrik Hutta, Denis
Tomaškovič

Výsledky prípravných zápasov
Bučany/Malženice – Hlohovec 3:2
Bučany/Malženice – J. Bohunice 4:7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tabuľka 6. ligy A 2016/2017
OŠK D. Krupá
9 8 1 0 30:5
ŠK Slávia Zeleneč
9 7 1 1 46:6
OFK Malž A/Bučany
9 6 1 2 37:15
OŠK Zavar
9 4 1 4 20:21
FO ŠK Modranka A
9 4 0 5 18:21
FK AŠK Slávia TT A
9 3 2 4 11:15
TJ Družst. Dechtice
9 2 2 5 20:30
TJ Družst. Brestovany
9 2 2 5 14:34
TJ Družst. Košolná A
9 2 0 7 15:39
ŠK Cífer 1929
9 1 2 6 11:36

25
22
19
13
12
11
8
8
6
5

Prípravné zápasy a turnaje cez zimu
Turnaj 28.1.2017
Bučany – Boleráz 1:0, gól Jančovič, Bučany – Cífer 2:3, góly Enev, Jančovič, Bučany
– Pečeňady 3:1, góly Cepková 2, Slatina,
Bučany – Zeleneč 1:0, gól Rybanský
29.1.2017
Lok. Trnava MZ – Bučany 2:1, gól Piešťanský
11.3.2017
Bučany – Kopánka Trnava 7:2, gól Marc.
Paulovič 4, Zachar, Enev, Slatina

 Brankári: Martin Jobek, Adrián Kovalík
 Obrancovia: Kristián Valko, Matej Mišík,
Luboš Hubinák, Peter Kačmárik, Dávid
Trebatický, Félix Kostelný
 Záložníci: Adrián Hrúz, Radovan Belokostolský, Alex Boris, Erik Valko, Šimon
Sekáč, Šimon Kubovič
 Útočníci: Róbert Jankovič, Jakub Šupa, Simon Nedeliak, Matej Cepka, Dominik Vavro
 Tréner: Miroslav Kosnáč

Prípravné zápasy a turnaje cez zimu
24.11.2016
Bučany – Boleráz 15:2, góly Jankovič 8, Hrúz
2, Kačmárik, Šupa, Hubinák, Mišík, Belokostolský

Po jeseni
na prvom mieste
Žiaci – chlapci a dievča, mimochodom
čerstvá reprezentantka do 16 rokov Natália
Cepková, ktorá bude aj náš klub reprezentovať na turnaji v Poľsku, si sezónu zatiaľ
veľmi vychutnávajú a po jesennej časti sú
bez straty bodu na prvom mieste. Veríme,
že v jarnej časti sa im bude rovnako dariť
a na konci sezóny sa budú tešiť z víťazstva v lige a postupu, ktorí si zaslúžia, len
musia vytrvať v tréningoch a v zápasovej
morálke.
Počas zimy odohrali ťažšie turnaje a zápasy aj s druholigovými mužstvami, ktoré nás
dostatočne preverili a ukázali futbal ešte na
vyššej úrovni.

Káder na sezónu 2016/2017
 Brankár: Marko Čačala
 Obrancovia: Tomáš Slatina, Martin Paulovič, David Holický, Matteo Enev, Martin
Parízek
 Záložníci: Roland Jančovič, Natália Cepková, Nikolas Boris, Matúš Belokostolský, Valér Zachar, Miroslav Piešťanský,
Tomáš Bebjak
 Útočníci: Matej Rybanský, Sebastián
Ryšavý, Marcel Paulovič
 Tréneri: Marcel Hutta, Patrik Hutta

 Ani bučianskym žiakom sa v príprave proti Bernolákovu nedarilo, dostali to 8:1, jediný gól
strelil Piešťanský
12.3.2017
Bučany – Bernolákovo 1:8, gól Piešťanský
19.3.2017
Pezinok – Bučany 2:1, gól M. Belokostolský
Tabuľka 5. ligy A 2016/2017
1. OFK Bučany
11 11
2. TJ Družst. Zvončín
11 9
3. OŠK Križovany n. D.
12 8
4. TJ Iskra H. Orešany
11 8
5. OFK Majcichov A
11 6
6. TJ Elastik Bohdanovce 11 6
7. TJ Družst. Špačince
11 5
8. FK Biely Kostol A
11 4
9. TJ FC Kátlovce A
12 4
10. TJ Družst. Ružindol
11 2
11. TJ Družst. Brestovany 11 1
12. FK Sokol D. Orešany
11 0

po 11. kole
0 0 100:5 33
0 2 83:8 27
1 3 46:19 25
0 3 55:8 24
0 5 29:30 18
0 5 18:29 18
2 4 29:27 17
1 6 30:27 13
1 7 13:27 13
1 8 18:76 7
0 10 6:81 3
0 11 5:95 0

turnaj 4.12.2016
Bučany – Modranka B 1:4, gól Valko, Bučany – Modranka A 0:3, Bučany – Zvončín
11:0, góly Hrúz 2, Mišík 2, Boris 2, R. Belokostolský, Hubinák, Šupa, Jankovič, E. Valko
turnaj 11.12.2016
Bučany – D. Krupá 4:1, góly R. Belokostolský, Jankovič, Mišík, Boris, Bučany Hrnčiarovce 1 2:0, góly Boris 2, Bučany – Slávia
Trnava 1:1, gól Jobek, Bučany – Hrnčiarovce 2 1:1, gól Šupa
turnaj 22.1.2017
Bučany – Banka 7:1, góly Šupa 3, K.
Valko, R. Belokostolský, Boris, Hrúz, Bučany
– Brestovany 3:0, góly Boris, Kačmárik, R.
Belokostolský, Bučany – Zvončín 1:1, gól R.
Belokostolský

25

BUČIANSKE LISTY
2.2.2017
Bučany – Hrnčiarovce 1:6, gól Mišík
12.3.2017
Bučany – Bernolákovo 2:5, góly E. Valko,
Šupa
19.3.2017
Pezinok – Bučany 9:1, gól Jankovič
25.3.2017
Bučany – Boleráz 8:0, góly Boris 3, Jankovič 2, E. Valko, Belokostolský, Hrúz
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Tabuľka prípravky
FO ŠK Modranka A
10
ŠK Cífer 1929
10
TJ Družst. Voderady
10
MTK Leopoldov
10
OFK Bučany
10
ŠK Rapid Hrnč. n. P.
10
ŠK Slávia Zeleneč
10
OŠK Zavar
10
OŠK Križovany n. D.
10
OFK Malženice A
10
TJ Družst. Siladice
10

2016/2017
8 0 2 54:11
7 2 1 28:9
7 2 1 22:8
6 2 2 20:14
6 1 3 27:8
5 2 3 39:14
4 2 4 13:14
3 1 6 16:32
2 0 8 18:39
1 0 9 7:32
0 0 10 6:69

24
23
23
20
19
17
14
10
6
3
0

 Na turnaji 22.1.2017 sa o víťazstvo zaslúžili: horný rad zľava Adrián Hrúz, Jakub Šupa, Kristián Valko, Alex Boris, Peter Kačmárik, tréner Miroslav Kosnáč so synom Alexom, dolný
rad zľava Matej Mišík, Radovan Belokostolský, Erik Valko, Ľuboš Hubinák, Martin Jobek
turnaj 26.2.2017
Bučany – Hrnčiarovce 4:0, góly Kostelný
2, Cepka, E. Valko, Bučany – J. Bohunice
A 1:0, gól Cepka, Bučany – Ružindol 9:0,
góly Cepka 3, Sekáč 3, Jankovič 2, Kostelný,
Bučany – J. Bohunice B 9:0, góly Jankovič
3, Kostelný 2, Sekáč 2, Cepka 2
turnaj 5.3.2017
Bučany – Suchá 2:1, góly Jankovič, Trebatický, Bučany – Modranka 2:1, góly Cepka 2,
Bučany – Zvončín 1:1, gól Cepka
11.3.2017
Trakovice – Bučany 5:3, góly Cepka 3

Máme aj futbalovú
škôlku
 Prípravný zápas prípravky OFK Bučany s Bernolákovom 12.3.2017 sa skončil 2:5,
góly E. Valko, Šupa

Od októbra sa začali tréningy aj mladým školáčikom alebo škôlkarom, ročník
2010 a mladší. Tréning býva vždy v pon-

Prilákali sme
deti z okolia
Cieľom predprípravky (ročníky 2007 –
2009) je pripraviť chlapcov na prechod do
prípravky. To sa nám celkom darí, je potešiteľné, že cez túto kategóriu dokážeme prilákať aj
deti z okolia, ktoré majú záujem u nás hrávať
futbal. Partia domácich hráčov ich dokáže
prijať medzi seba veľmi rýchlo, a to nás v klube veľmi teší. Počas zimy mali veľa zápasov
a turnajov, jeden turnaj sa nám podarilo vyhrať,
v jednom sme skončili len o skóre na druhom
mieste a na úvod roka sme sa zúčastnili v Hrnčiarovciach na veľmi kvalitne obsadenom turnaji, ktorý nám prihral do cesty aj české Brno.

Káder na sezónu 2016/2017
 Brankár: Adrián Kovalík
 Obrancovia: Dávid Trebatický, Félix
Kostelný, Erik Valko, Filip Krchnák
 Záložníci: Šimon Sekáč, Šimon Kubovič,
Samuel Mišo, Viktória Krchnáková
 Útočníci: Róbert Jankovič, Simon Nedeliak, Matej Cepka, Dominik Vavro
 Tréneri: Marcel Hutta, Patrik Hutta

Prípravné zápasy a turnaje cez zimu
24.11.2017
Bučany – Boleráz 7:3, góly Jankovič 3, E.
Valko 2, Sekáč, Kostelný

 Na turnaji 26. februára chlapcov nezastavila ani chrípka a aj napriek nižšiemu počtu
hráčov „zamakali“ a odmenou im bolo celkové víťazstvo. Zľava: Marcel Hutta, Dominik Vavro, Šimon Sekáč, Róbert Jankovič, Erik Valko, Matej Cepka, Šimon Kubovič, Patrik Hutta.
turnaj 15.1.2017
Bučany – Cífer 1:0, gól Jankovič, Bučany –
Brno 0:1, Bučany – Vrakuňa 0:0, Bučany – Bánovce 0:2, Bučany – Pohronie 1:5, gól Jankovič
2.2.2017
Hrnčiarovce – Bučany 2:9, góly Kubovič
3, Kostelný 3, E. Valko 2, Trebatický

delok o 17.00 h na futbalovom ihrisku a srdečne sú vítané všetky deti, ktoré by mali
záujem sa hlavne baviť a učiť pomaly prvé
futbalové kroky.
MARCEL HUTTA
predseda OFK Bučany
Foto: archív OFK

26

BUČIANSKE LISTY

VYBRALI SME PRE ŠIBAČOV Z OBĽÚBENÝCH ČASOPISOV

Mrazená
čučoriedková torta

Citrónová bábovka
Potrebujeme: 4 vajcia, 1 vanilkový cukor,
150 g krupicového cukru, 1 bio citrón, 200 g
hladkej múky, ½ kypriaceho prášku do pečiva,
60 ml oleja, práškový cukor na posypanie
Postup: Žĺtky vymiešame s vanilkovým
cukrom do peny. Z bielkov, krupicového cukru
a citrónovej šťavy pripravíme pevný sneh.
Obe hmoty spojíme a vmiešame na jemno
nastrúhanú citrónovú kôru, preosiatu múku
s kypriacim práškom a olej. Cesto vlejeme
do vymastenej a vysypanej formy a v rúre
predhriatej na 160 oC pečieme asi 45 minút.
Hotovú bábovku necháme trochu vyhladnúť,
vyklopíme ju a necháme vychladnúť úplne.
Pred servírovaním pocukrujeme.

Marcipánové ovečky
Potrebujeme: na cesto – 1 zmes na prípravu venčekov (napr. Dr. Oetker), 250 ml
vody, 125 g margarínu, 3 vajcia
na krém – zmes na prípravu krému (je súčasťou balenia venčekov), 650 ml mlieka, 150
g zmäknutého masla, 60 g práškového cukru
na zdobenie – 2 balíčky svetlej polevy,
1 balenie marcipánu, 1 zarovnaná lyžica
preosiateho kakaa, 1 balenie trubičiek na
zdobenie, 100 g mandľových lupienkov
Postup: Zo zmesi pripravíme odpaľované
cesto s vodou, margarínom a vajcami podľa návodu na obale. Pomocou dvoch lyžíc
nanesieme na plechy 30 kôpok vo veľkosti
vlašského orecha. Pečieme v predhriatej rúre
na 200 oC asi 20 minút (prvých 15 minút rúru
neotvárame). Necháme vychladnúť. Krém pripravíme podľa návodu zo zmesi na prípravu
krému, mlieka a masla. Krém dáme do cukrárskeho vrecka, do každej guľôčky urobíme otvor
a naplníme ju krémom. Polevu si pripravíme
podľa návodu na obale a pomocou pierka
ňou guľôčky potrieme. Obalíme ich v kokose
a necháme stuhnúť na papieri na pečenie.
Marcipán zmiešame s kakaom a vytvarujeme
30 hlavičiek, ktoré polevou prilepíme na telíčka.
Trubičkou na zdobenie nakreslíme ovečkám
oči, papuľku a uši urobíme z mandlí.
BUČIANSKE LISTY

Potrebujeme: 300 g mrazených čučoriedok, 225 g horkej čokolády na varenie, 75
gramov kukuričných lupienkov, 1 citrón, 750
g mascarpone, 125 g práškového cukru, 250
ml smotany na šľahanie, 25 g kokosového tuku, 100 g čerstvých čučoriedok, 2 PL džemu
z čiernych ríbezlí

Postup: Čokoládu rozpustíme nad horúcim vodným kúpeľom a zmiešame s kukuričnými lupienkami. Zmes nanesieme na dno
tortovej formy vystlanej papierom na pečenie
a utlačíme. Dáme na 30 minút do chladničky
stuhnúť. Citrón umyjeme, kôru nastrúhame
a z polovice vytlačíme šťavu. Kôru a šťavu
zmiešame s mascarpone a cukrom. Vyšľaháme smotanu a zmiešame s mascarpone. Rozmrazené čučoriedky rozmixujeme.
Krém rozdelíme na tri časti. Jednu zmiešame s 2/3 čučoriedok, nanesieme na korpus
a mrazíme 30 minút. Zvyšok čučoriedok
zmiešame s druhou časťou krému a dáme na
tortu. Opäť mrazíme 30 minút. Na zmrazenú
tortu nalejeme zvyšok bieleho krému a dáme
do mrazničky, najlepšie na celú noc. Na
druhý deň vyberieme tortu z formy. 100 g čokolády rozpustíme s kokosovým tukom a necháme vychladnúť. Ozdobíme čokoládou,
čučoriedkami a ríbezľovým džemom.

guľôčky, kladieme ich na plech ďalej od seba
a na vrch každej dáme polovičku orecha a trocha
pritlačíme. Pečieme približne 12 až 14 minút.

Veľkonočné judáše
Potrebujeme: 200 ml polotučného mlieka,
30 g krupicového cukru, 25 g droždia, 500 g
hladkej múky, 60 g mala, 1 vajce, 1 žĺtok,
štipku soli, 1 vrecko vanilkového cukru, štipku sušenej citrónovej kôry, štipku pomarančovej kôry, 1 vajce na potretie

Postup: Do vlažného mlieka dáme jednu lyžičku krupicového cukru a rozdrobené droždie.
Necháme vzísť kvások. Do misy preosejeme
múku, pridáme zmäknuté maslo, vajce. žĺtok,
soľ, zvyšný krupicový cukor, vanilkový cukor,
citrónovú a pomarančovú kôru. Vlejeme kvások a vypracujeme hladké cesto, ktoré necháme na teplom mieste asi 40 minút kysnúť.
Vykysnuté cesto na doske prepracujeme
a rozdelíme na 20 dielov, Z každého kúska
vyvaľkáme valček dlhý asi 30 centimetrov.
Valčeky v polovici prehneme a voľné konce
omotáme okolo seba. Judáše rozložíme na
plech vyložený papierom na pečenie, potrieme rozšľahaným vajcom a necháme ešte
20 minút kysnúť. Potom ich v rúre predhriatej
na 180 oC pečieme asi 15 minút.

Mrkvové koláčiky
Potrebujeme: 100 g hladkej múky, 120 g
nastrúhanej mrkvy, 80 g trstinového cukru,
120 g kokosu, 100 g masla, nastrúhanú
kôru z 1 pomaranča, pol lyžičky kypriaceho
prášku, celé orechy na zdobenie

Postup: Do misky preosejeme múku a pridáme všetky ostatné ingrediencie. Rukou vypracujeme pevné cesto a zabalené v potravinárskej
fólii uložíme na hodinu do chladničky. Rúru
rozohrejeme na 180 oC, veľký plech vystelieme
papierom na pečenie. Z cesta tvoríme malé

Koláč Rocky Road
Potrebujeme: 175 g sušienok, 300 g horkej
čokolády, 100 g mliečnej čokolády, 4 PL javorového sirupu, 150 g masla, 150 g menších
penových cukríkov (marshmallows), 150 g lúpaných mandlí, práškový cukor na posypanie
Postup: Sušienky nalámeme na menšie
kúsky. Obe čokolády nasekáme nahrubo
a spolu s javorovým sirupom a maslom rozpustíme za stáleho miešania nad horúcim kúpeľom. Necháme trocha vychladnúť. Primiešame
sušienky, mandle a penové cukríky. Zmes nalejeme do formy vystlanej potravinárskou fóliou
a dáme najmenej na 3 hodiny do chladničky.
Vychladnutý koláč vyberieme z formy, odstránime fóliu a nakrájame na kocky. Podávame
posypané práškovým cukrom.
-r-
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