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PRÍHOVOR STAROSTU

V ľudskom dotyku
je veľ ké bohatstvo
Vážení spoluobčania!
S prvým vdýchnutím mrazivého vzduchu
a nesmelou vločkou
skrytou v dlani spoznáte, že prichádzajú Vianoce. Tlmený jas žiari
nielen z preplnených
výkladov, ale odráža sa
i v očiach ľudí. Teplo, neha, láska...
Žijeme v adventnom čase, zapaľujeme
si sviece na adventnom venci. Nastal čas,
keď tie najvzácnejšie city ožívajú, aby aj
v dušiach ľahostajných prebudili zvyšky
dobra, ktoré často skrývame.
Áno, je to tak. Žijeme v uponáhľanom
svete a aj preto prepotrebné pozastavenie
sa počas Vianoc býva akési krátke, ako by
to bol len predĺžený víkend, počas ktorého
sa snažíme zabudnúť na každodenné problémy, staré spory, alebo sa v spomienkach
obraciame na svojich blízkych, ktorí už nie
sú medzi nami. Mnohí z nás sa pri pohľade
na bezbranné Božie dieťa v jasličkách snažia zažehnať všetko zlo a nenávisť, aby sme
do nového roka vstupovali s čistým štítom.
Na Vianoce sme si bližší ako inokedy aj
preto, lebo chceme byť blízko seba, zaspomínať si na detské časy pri vianočnom
stromčeku. Chceme si aspoň teraz pripomenúť, aké to je potešiť sa z radosti našich
detí, vnúčat ale i dospelých. V úprimnom
úsmeve, vľúdnom slove či ľudskom dotyku
je veľké tajomstvo a bohatstvo. V každom
z nás to vyvoláva pocit šťastia, pohody
a spolupatričnosti. Ak si teraz sľúbime, že
nielen počas nastávajúcich sviatkov, ale
aj v novom roku 2018 nebudeme šetriť na
dotykoch, úprimných stiskoch rúk, teplých
pohľadoch a milých gestách či pohladeniach, dáme svojim blízkym a priateľom
ten najkrajší darček.
Ak sa nám to podarí, môžeme byť spokojní sami so sebou.

Prajem Vám všetkým, vážení spoluobčania,
krásne prežitie vianočných sviatkov a úspešný
vstup do nového roku, všetko dobré, pevné
zdravie, Božie požehnanie a veľa osobných
ako aj pracovných úspechov.
ŠEBESTIAN LANČARIČ
starosta obce Bučany
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Zbrojnica zdobí centrum

 Pred očami širokého publika medzi kompetentnými slávnostne prestrihli pásku na
novej hasičskej zbrojnici aj riaditeľ OR HaZZ Trnava Mgr. Zoltán Takács a predseda
DHZ Bučany Ľuboš Kubovič. Stalo sa tak v sobotu 11. novembra 2017. Od tejto
chvíle už odovzdaný objekt slúži bučianskym hasičom a sprostredkovane každému
obyvateľovi obce.
Ak chcete vedieť viac, nalistujte si 12. a 13. stranu.

 Fotografia Martina Gajarského z nádvoria Nyáryovskej kúrie pravdivo tlmočí dianie
z prvej decembrovej soboty. Vianočné trhy, ktorých iniciátormi boli rodičia detí
navštevujúcich materskú školu, posunuli Bučany o krôčik bližšie k túžobne očakávaným Vianociam.
Čítajte na 7. strane.

Nech vianočné čaro
v srdciach všetkých ľudí
spolu s lásky darom
pravé šťastie vzbudí!
Požehnané Vianoce želajú poslanci
Obecného zastupiteľstva a pracovníci Obecného úradu Bučany
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POZVÁNKA

Vianočný koncert
Obec Bučany v spolupráci
s Farským úradom v Bučanoch
vás pozýva na vianočný koncert

Maroša Banga
Zrodilo sa svetlo

Uskutoční sa
17.12.2017 o 16.00 hod.
v Kostole sv. Margity Antiochijskej
v Bučanoch.
Moderátorka: Alexandra Bangová
Všetci budete srdečne vítaní.
Foto: internet

POZVÁNKA

Kamery v obci pribúdajú
Možno ste zaregistrovali, že v obci sme
v mesiacoch jún a júl zrealizovali prvú
etapu inštalácie kamerového systému. Na
kamerový systém sme podali žiadosť 13.
januára 2016. Začiatkom marca 2017 nám
bolo oznámené, že Ministerstvo vnútra SR
poskytne Obci Bučany na prevenciu kriminality zo štátneho rozpočtu na rok 2017 na
financovanie výdavkov Kamerový systém
pre obec – 1. etapa čiastku 9 000,-- eur.
Následne sa uskutočnilo výberové konanie
na dodávateľa, a tak, ako je uvedené na začiatku článku, sa prvá etapa aj zrealizovala.
Obec za ňu zaplatila celkom 13 240,56 eura.
Rozdiel medzi dotáciou a skutočnou cenou
obec doplatila zo svojho rozpočtu.
V obci bolo nainštalovaných celkom šesť kamier a centrálny pult. Tri kamery sú pri Hornom
mlyne. Jedna kamera sníma nové zastávky
a vstup do obce od Trnavy, druhá kamera sníma vstup do obce od Trakovíc a tretia kamera
sníma vstup a výstup z obce na obe strany.
Ďalšie tri kamery sú pri kultúrnom dome.
Jedna tu sníma hlavnú cestu a priestor pred
kultúrnym domom, druhá kamera sníma parčík pri kultúrnom dome a cestu až po kostol
a zdravotné stredisko a tretia kamera sníma

Dokončíme kanalizáciu?
Každým rokom obec podáva na Environmentálny fond žiadosť o nenávratný
finančný príspevok na dokončenie kanalizácie (žiadali sme po etapách). V roku
2014 sme dostali nenávratný príspevok
vo výške 100 000,- €. Samozrejme, obec
sa musí podieľať na financovaní vo výške 5 %. Za tieto peniaze sme zrealizovali
časť vetvy a prečerpávaciu stanicu na
Odblavkoch.

Novoročný
ohňostroj

Starosta obce, poslanci Obecného zastupiteľstva a pracovníci OcÚ v Bučanoch
pozývajú občanov na
Novoročný ohňostroj,
ktorý sa uskutoční dňa 1. januára
2018 o 17.00 hod. pred Kultúrnym domom v Buč
Bučano
Bučanoch.
anoch
ch..
- ocú
ocú -

dom služieb zboku a zo zadnej strany a novú
hasičskú zbrojnicu.
Ďalšie kamery máme pri Nyáryovskej kúrii
a pôvodné kamery snímajú celý kultúrny dom.
V tomto roku, dňa 5.5.2017, sme podali ďalšiu žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho
rozpočtu na financovanie projektu v oblasti
prevencie kriminality na 2. etapu kamerového
systému v obci Bučany. Žiadame 23 920,-eur. Rozšíril by sa okruh kamier, a to na futbalové ihrisko, cintoríny, dolný koniec, vstup do
obce od Brestovian a pod. Zabezpečili by sme
týmto posilnenie dozoru nad verejným poriadkom formou monitorovania vytypovaných exponovaných lokalít obce, podľa analýzy rizík
a ohrození v rámci potenciálneho ohrozenia
vplyvom páchania trestnej činnosti a priestupkov. Zabezpečilo by sa zvýšenie bezpečnosti
a ochrany zdravia a majetku občanov a iných
subjektov pôsobiacich v obci Bučany.
V súčasnosti je vyhlásená ďalšia výzva, ktorú
treba podať do 15. decembra 2017. Na túto výzvu reagujeme a pripravujeme žiadosť na realizáciu 3. etapy inštalácie kamerového systému.
Pokiaľ by sme boli so žiadosťami úspešní, druhá etapa by sa realizovala v roku
2018 a tretia etapa v roku 2019. Musíme len
dúfať, že sa nám to podarí.

V roku 2016 obec dokončila vetvu D2 na Odblavkoch
z vlastných zdrojov. V tomto
roku (2017) bola vypísaná výzva na nenávratný finančný
príspevok z eurofondov. Obec
na túto výzvu reagovala tým,
že 26. októbra 2017 doručila na Trnavský samosprávny kraj, odbor SO pre IROP,
žiadosť.
Názov projektu: Kanalizácia
Bučany
Prioritná os: Prioritná os 4.
Zlepšenie života v regiónoch
s dôrazom na životné prostredie.
Špecifický cieľ: Zvýšenie
podielu obyvateľstva na odvádzaní a čistení odpadových
vôd verejnou kanalizáciou,
bez negatívnych dopadov na
životné prostredie.
Žiadosť počíta s dokončením kanalizácie v celej obci. Celkový žiadaný finančný nenávratný príspevok je
792 072,-- €. Obec by sa mala
podieľať na spolufinancovaní
čiastkou 158 414,-- €. Pokiaľ

by obec bola s touto žiadosťou úspešná,
dobudovanie kanalizácie v celej obci by sa
mohlo začať realizovať v rokoch 2018 a dokončiť v roku 2019.
Či budeme so žiadosťou úspešní, sa dozvieme až v novom roku 2018. Zatiaľ musíme len dúfať a čakať na rozhodnutie.
Veľmi by som si prial, aby sme boli úspešní
a konečne by sme mohli dokončiť etapu
kanalizácie, aby bola celá naša obec odkanalizovaná.

 Kanalizačná vetva D2 bola dokončená zo zdrojov
obce
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Cesta konečne opravená

PRIPRAVUJEME

Požiadame o dotáciu
na zberný dvor
Vedenie obce už dlhodobo trápi otázka zberného dvora. Po dlhých šiestich
rokoch sme v tomto roku (2017) získali
bezodplatne pozemok pod zberný dvor,
a to v lokalite Bývalá stodola. Táto lokalita je v súlade s územným plánom.
Máme právoplatné územné rozhodnutie,
projektovú dokumentáciu a, samozrejme, aj právoplatné stavebné povolenie.

 Po vynovenej ceste sa dobre kráčalo aj členom DHZ pri príležitosti otvorenia novej
hasičskej zbrojnice
Po dlhých rokoch žiadania a každoročných urgenciách zo strany obce, Trnavský samosprávny kraj v mesiaci október
2017 pristúpil k rekonštrukcii cesty III. triedy číslo 1337 v celkovej dĺžke 1 200 m.
Pracovníci vyfrézovali uvedený úsek cesty

na 10 cm. Následne boli položené dve
vrstvy asfaltového koberca. Týmto sa celkovo zlepšil vzhľad obce, ale aj bezpečnosť
v cestnej premávke.
Aj touto cestou ďakujeme TTSK za opravenie cesty III. triedy cez našu obec Bučany.

Zber odpadu po novom!
Od Nového roku 2018 nás čaká zmena
v separovanom zbere odpadov. Nakoľko
doterajšie triedenie bolo finančne veľmi
náročné, od budúceho roku budeme musieť odpad lepšie triediť a separovať.
Do 240-litrových nádob, kam sme doteraz dávali papier a plasty, po novom
budeme môcť dávať už iba plasty, tetrapaky a plastové nádoby od šampónov
a čistiacich prostriedkov. Na papier budú
v obci rozmiestnené 1100-litrové žlté kontajnery, ktoré sa budú zberať dvakrát do
mesiaca. Predbežný plán je takýto. Firma,

ktorá bude financovať separovaný zber,
zabezpečí letáky s vysvetlivkami do každej
domácnosti, kde bude presne popísané,
čo kam patrí.
Na občanoch záleží, ako si zvyknú na
nové pravidlá. Budú sa robiť kontroly, ako kto
separuje. Ak pracovníci zistia, že je v kontajneri niečo iné, ako je predpísané, odpad
nezoberú, ale ponechajú ho pred rodinným
domom na vytriedenie.
Od kvality separovania sa budú odvíjať aj
poplatky za vývoz odpadu. Dúfame, že občania pochopia nutnosť riadneho žiaduceho
separovania.

Získame ďalšie
vybavenie školy?

Kompostéry
pre domácnosti

V rámci rozvoja obce sme podali žiadosť o dotáciu na nenávratné finančné
prostriedky. V marci 2017 sme dostali od
sprostredkovateľského orgánu pre integrovaný regionálny operačný program
potvrdenie o registrácii projektového
zámeru, kód výzvy IROP-PO2-SC222
-PZ-2016-2 na projekt Zlepšenie vybavenia Základnej školy Bučany.

Druhú žiadosť o nenávratný finančný
príspevok obec podala 28.7.2017 na Ministerstvo životného prostredia SR ako
riadiaci orgán pre Operačný program
Kvalita životného prostredia.

Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku: 82 625,15 €.
Výška spolufinancovania z vlastných
zdrojov: 4 348,69 €.
V súčasnosti je celý projekt v štádiu posudzovania na ministerstve a uvidíme, či
budeme úspešní, alebo nie.

Názov projektu je: Obstaranie záhradných
kompostérov do obce Bučany.
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-23
Kód NFP: NFP310010L400
Požadovaná výška NFP: 89 034,-- €
Dňa 27. októbra 2017 bola na OcÚ Bučany doručená výzva na doplnenie žiadosti
o nenávratný finančný prostriedok. Na uvedenú výzvu sme v určenej lehote zaslali
8.11.2017 potrebné doplnenie žiadosti o nenávratný finančný prostriedok.

Ministerstvo životného prostredia vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na výstavbu
nových alebo rekonštrukciu existujúcich
zberných dvorov. Na tento okamih sme
čakali a už sme začali s prípravami na
spracovanie žiadosti, ktoré sa podávajú.
Termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola
je 30. apríl 2017. Termín uzavretia druhého
hodnotiaceho kola je 30. august 2017.
Žiadať nenávratný finančný príspevok
budeme na stavebnú časť a nákup hnuteľných vecí.
Podľa projektovej dokumentácie, na
zbernom dvore sa vybuduje prevádzková
budova, v ktorej bude dielňa, sklad strojov
a dva sklady – jeden na smetné nádoby
a druhý na nebezpečný odpad (rádiá, televízory, počítače, chladničky a pod.). Všetko
sa bude sústreďovať na jednom mieste, odkiaľ to sprostredkovateľské firmy budú odvážať na recykláciu a ďalšie spracovanie.
Ďalej by tu mala byť bunka pre zamestnanca, veľká váha, veľkokapacitné kontajnery na rôzne druhy odpadov a plochy na
haluze a konáre.
Dotáciu budeme žiadať aj na hnuteľné
veci: traktor s nadstavcami, čelný nakladač,
traktorový náves, ramenový nosič kontajnerov, vysávač lístia, drvič na drevenú hmotu,
6 ks veľkokapacitných kontajnerov 7 m3, 2 ks
veľkokapacitných kontajnerov 10 m3, 30 ks
kontajnerov na BIO odpad 1100-litrových,
10 ks biokompostérov 900-litrových, 500 ks
plastových nádob na komunálny odpad.
Urobíme všetko pre to, aby sme žiadosť
spracovali a odovzdali do prvého hodnotiaceho kola a ešte lepšie by bolo, keby sme
boli aj úspešní a mohli by sme zrealizovať
výstavbu zberného dvora, aby naši občania
mali možnosť ho využívať.

Dvojstranu pripravil:
Šebestian Lančarič, starosta obce
Foto: archív obce, internet
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NA PRELOME ŠKOLSKÝCH ROKOV – OD MARCA DO NOVEMBRA 2017

Chceme úspešne dobehnúť do cieľa

 Fotografia po besede so spisovateľom a hudobníkom Branislavom Jobusom, ktorý žiakov pobavil piesňami i motivoval k čítaniu
Nachádzame sa v rozbehnutom školskom roku 2017/2018. Na pomyselnú bežeckú dráhu sme nastúpili v pondelok 4.
septembra 2017 a bežíme už takmer tri
mesiace. Za ten čas sme stihli zorganizovať
viaceré školské akcie, ponúknuť deťom
zaujímavé aktivity. Skôr ako ich bližšie popíšeme, obzrieme sa za niektorými udalosťami z 2. polroka školského roku 2016/2017.
V apríli 2017 sa s bučianskymi deťmi stretol
populárny slovenský spisovateľ a zároveň
hudobník Branislav Jobus, ktorý prezentáciou
kníh motivoval svojich malých priaznivcov
k čítaniu a zabával ich vtipnými pesničkami. Žiaci našej školy mali možnosť stretnúť
sa s ešte jednou významnou slovenskou
osobnosťou – tentoraz športovkyňou, strel-

kyňou Dankou Bartekovou. Stretnutie s ňou
zanechalo u každého účastníka besedy hlboký pozitívny zážitok. S dobrým ohlasom
u náročného detského diváka sa na pôde
bučianskej školy stretla divadelno-šermiarska
kompánia Via Historica zo Zvolena, ktorá
svojím náučným programom Slovanská cesta
históriou žiakov celej školy nielen naučila niečo z našich dejín, ale ich aj pobavila, a tým si
zabezpečila otvorené dvere pre ďalšie svoje
vystúpenie, a to v októbri 2017.
Aby sme vzdelávací proces ozvláštnili, vycestovali sme aj za brány našej školy. Počas
testovania žiakov 9. ročníka sa žiaci 1. stupňa
zúčastnili na interaktívnej výstave v Detskom
múzeu v Bratislave. Výstava s názvom Múdro
sporiť a rozumne míňať bola zameraná na
rozvíjanie finančnej gramotnosti u detí. Ná-

 Zvolenská umelecká skupina Via Historica programom Slovanská cesta históriou
žiakov tiež naučila niečo z našich dejín

sledne navštívili žiaci Prírodovedné múzeum
a pozreli si jeho stálu výstavu Zázrak prírody
– Biodiverzita Zeme. V máji žiaci 7., 8. a 9.
ročníka poznávali historické centrum Viedne
– budovu parlamentu, radnice, štátnej opery,
zámok Hoffburg, Dóm sv. Štefana, Dom mora.
Svoje jazykové schopnosti z nemeckého jazyka si mohli otestovať pri prechádzke po Mariahilfer Strasse. Pekné chvíle v Demänovskej
doline na Liptove prežili žiaci 3. a 4. ročníka
v rámci školy v prírode.
V športových súťažiach sa darilo chlapcom
– futbalistom. Vo futbalovom pohári v Zavare
získali naši futbalisti P. Karhan, N. Boris, T.
Slatina, R. Jančovič, M. Enev, M. Parízek, M.
Rybanský, A. Boris, A. T. Karhan, M. Gajda, M.
Paulovič prvé miesto a postúpili na majstrovstvá okresu, ktoré sa konali v priestoroch FK
Lokomotíva Trnava. Z ôsmich družstiev získali
naši žiaci 1. miesto a v zápase o 1. a 2. miesto
sa im ušlo druhé miesto. Chlapcom sa darilo
aj vo volejbale. Najlepšie družstvo Midicool
volejbalu v bučianskom zastúpení R. Jančovičom, T. Slatinom, P. Karhanom, M. Parízkom,
M. Gajdom, M. Paulovičom postúpilo do druhej
časti turnaja, kde skončili na druhom mieste,
čo stačilo na postup na majstrovstvá regiónu
Bratislava a skončili na 4. mieste.
Vo volejbale súťažili aj dievčatá z 8. a 9. ročníka: K. Sedláčiková, V. Fančovičová, V. Borisová,
J. Barniaková, D. Hornáková, A. Krajčovičová,
S. Radošovská, S. Sekáčová, P. Čavojská.
Zúčastnili sa na turnaji, v ktorom si v šiestich
kolách zmerali sily s dievčatami zo ZŠ Trakovice
a ZŠ Voderady. Vybojovali si 2. miesto.
Mladšie žiačky (5. a 6. ročník) súťažili
v Mestskej športovej hale v Trnave vo vybíjanej a získali 3. miesto. Našu školu reprezentovali: V. Malovcová, A. Rybárová, S. Šimanská,
K. Vavrová, V. Tomanová, E. Borisová, A.
Borisová, N. Krupová, N. Šupová, N. Sokolovičová, M. Krajčovičová, E. Remenárová.
Na júnových športových hrách v Chtelnici
sa zúčastnili tridsiati žiaci z 2. – 7. ročníka.
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V spolupráci s CPPPaP Trnava sme pre
našich žiakov 7. – 9. ročníka zorganizovali odborné prednášky na tému kyberšikana, rasizmus, prevencia on-line rizikového správania.
MP Education, s. r. o., pripravilo pre deviatakov prednášku Dievčatá z Venuše, chlapci
z Marsu, zameranú na aspekty dospievania.
Po úspešnom jesennom spoločnom čítaní
sme sa opäť stretli nad obľúbenými knihami.
Tentoraz sa do aktívneho čítania zapojili aj
prváci a žiakom 7. ročníka predviedli svoje
čitateľské zručnosti.
Intenzívnej výučbe anglického jazyka sa
venovali žiaci počas hodín ANJ odučených
anglickými lektorkami a deťom sa veľmi páčil
i jazykový kurz v závere školského roka.
Už tradične organizujeme otvorenú hodinu
pre budúcich prváčikov, ktorých sme na aprílovom Šmolkozápise napočítali 27, čo viedlo
k vytvoreniu dvoch prvých ročníkov.
Naše úspechy v súťažiach vedomostí a šikovnosti:
Vo Veľkonočnom aranžovaní nás reprezentovala P. Lenčešová (6. roč.). V recitačnej
súťaži Hollého pamätník sme mali v obvodnom kole zastúpenie súťažiacich v podaní N.
Sokolovičovej, L. Sokolovičovej, A. Hubinákovej, J. Horvátha. A. Hubináková obsadila
1. miesto v prednese prózy a postúpila do
okresného kola.
V okresnom kole matematickej súťaže Pytagoriáda súťažil v kategórii P4 J. Bilanič,
v kategóriách P6, P7 K. G. Novák, M. Kundala,
T. Vavro ako úspešní riešitelia školského kola.
V súťaži školských časopisov usporiadanej
CVČ Kalokagatia Trnava obstál náš Smajlík
na 3. mieste. Školský rok 2016/2017 sme
ukončili slávnostným zhromaždením na školskom dvore, odmeňovaním úspešných žiakov,
odovzdávaním vysvedčení, večernou svätou
omšou Te Deum a rozlúčkou s vdp. J. Bašom.
A keď sme sa po letných prázdninách opäť
dostali do školských lavíc, čakali nás nové
výzvy. Začali sme jesenným zberom papiera,
ktorého sa vyzbieralo 14 023 kg. Najviac starého papiera nazbierali žiaci 7. ročníka, ktorí
za odmenu získali jeden deň riaditeľského
voľna. Na 2. mieste skončili žiaci 6. ročníka
a tretí boli žiaci 3. B triedy. Za svoje zberačské
zásluhy si pomaškrtili na chutných tortách.
V súťaži jednotlivcov prvé tri víťazné priečky
obsadili M. Málik (7. roč.), Š. Remenár (6.
roč.), K. Kravcová (3. B).

 Viac ako štrnásť ton odovzdaného starého papiera vyvolalo radosť a úsmev na tvárach všetkých, ktorí sa do zberu zapojili

 Strelkyňa Danka Barteková je pre žiakov svojimi výkonmi nielen vzorom,
ale aj veľkou inšpiráciou

 Siedmaci na výstave Najkrajšie knihy Slovenska 2016, ktorú pripravilo miestne kultúrno-spoločenské centrum

Obľúbené anglicko-slovenské divadelné
predstavenia v podaní hercov z Divadelného
centra Martin A bold rabbit a The heroes si
pozreli žiaci 2. stupňa v kine Hviezda v Trnave.
Do Nyáryovskej kúrie sa vybrali žiaci za poznávaním histórie bicykla či na výstavu Najkrajšie
knihy Slovenska 2016. Veľa úsilia sme venovali príprave programu školskej akadémie,
ktorá niesla názov Od základného kameňa po
súčasnosť a zachytávala históriu našej 75-ročnej školskej budovy. Neskromne tvrdíme, že
si v nej každý priaznivec základnej školy
našiel to svoje. Zároveň vyslovujeme všetkým
účinkujúcim veľkú pochvalu za poctivý nácvik
a poskytnutie hodnotného kultúrneho zážitku.
Po vymenovaní niekoľkých školských aktivít
(článok zďaleka neobsahuje všetky) vyslovujem želanie, aby sa nám spoločnými silami
darilo napĺňať úlohy stanovené pre školský rok
2017/2018, aby sme úspešne dobehli do júnového cieľa.
Mgr. M. ŠIMANSKÁ
Foto: archív školy
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SLÁVNOSTNÁ AKADÉMIA ŽIAKOV ZŠ BUČANY
V nedeľu 5. novembra 2017 sa v Kultúrnom dome v Bučanoch stretli žiaci, učitelia, rodičia a priaznivci základnej školy,
aby na slávnostnej akadémii s názvom Od
základného kameňa po súčasnosťť oprášili
históriu základnej školy v obci.

Výročie bučianskej školy

Už sedemdesiaty piatykrát sa otvorili brány
terajšej budovy základnej školy na začiatku
školského roka a pri tejto príležitosti si žiaci pripravili bohatý kultúrny program. Oživili v ňom
momenty od začiatkov budovania školy v roku
1941 cez postupné prestavby v nasledujúcich
rokoch až podnes. Pripomenuli si skladanie
sľubu iskier i pionierskeho sľubu, spartakiádne cvičenie, prvomájový pochod žiakov ZDŠ,
zmenu vo výučbe cudzích jazykov. Zábavnopoučným spôsobom porovnali niekdajšie školstvo so súčasným a nazreli aj do budúcnosti.
Svojím vystúpením potešili mnohých pamätníkov, rodákov, bývalých žiakov či zamestnancov, ktorí si spoločne zaspomínali na školské
- mš -, foto archív školy
časy.
 Vynikajúco pripravená výstava o histórii
školy vyvolala v obci veľký záujem

 Akadémia s témou Od základného kameňa po súčasnosť zachytila 75-ročnú históriu bučianskej školy

Materská škola je prvou vzdelávacou
inštitúciou, ktorou prejde každé dieťa.
Predstavuje miesto na vzdelávanie, starostlivosť a výchovu v ranom veku. Vzdelávanie je viac, než len osvojovanie si vedomostí. Behom svojho rastu a interakcie
s okolitým prostredím sa dieťa učí, ako si
urobiť predstavu o svete a ako sa s ním
aktívne vyrovnať.
Vzdelávanie je proces osobného rozvoja
a slúži k zvládaniu životných situácií. Deti
získavajú schopnosti, ktoré slúžia ako základ pre neskoršie študijné kompetencie. Už
sa stáva tradíciou, že rodičovské združenie
pri materskej škole v jesenných mesiacoch
organizuje lampiónový sprievod. Rozdžavotané deti spolu so svojimi rodinnými
príslušníkmi nesú celou dedinou svietiaci
lampášik, ktorý si vytvorili s učiteľkami.
V tomto roku sme lampiónovým sprievodom podporili Deň materských škôl na
Slovensku, ktorý je 4. novembra. Na tejto
milej akcii sa zúčastnili azda všetky deti
z materskej školy.
Okrem vedenia rodičovského združenia
a učiteliek materskej školy sa na akcii podieľal aj miestny hasičský zbor, ktorý nás cestou
sprevádzal a deťom umožnil poobzerať si ha-

Deň materskej školy
sičské auto. Prekvapením bola ohňová šou
na školskom dvore. Po pokojnej prechádzke
sa všetci osviežili teplým čajom vo vyzdobenom altánku materskej školy.

Počasie nám prialo a deti sa určite obohatili o jeden príjemný zážitok strávený so
svojimi rodičmi. Všetkým ďakujeme.
E. B., foto archív MŠ

 Škôlkari, ako ilustruje záber zo Dňa matiek 2017, vedia pripraviť kvalitný program
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VIANOČNÉ TRHY NEOBIŠLI ANI BUČANY
Ja som malý vinšovník,
zdravia, šťastia prajem.
Ak mi dáte makovník,
s chuťou si ho zajem.
Keď zjem kúsok posledný,
poviem prosbu takú:
Majte toľko krásnych dní,
čo v ňom bolo maku!

Krásny predvianočný čas, nádherné prostredie nádvoria Nyáryovskej kúrie, stánky
s vianočnými výrobkami, detskými ozdôbkami. K tomu vôňa kapustnice, klobás,
vareného vína a iných dobrôt.

Kto neprišiel,

môže ľutovať!

 Pravú predvianočnú atmosféru umocňovala vôňa šíriaca sa z predajných stánkov
To všetko vítalo návštevníkov vianočných
trhov, ktoré v sobotňajšie popoludnie 2. decembra v Bučanoch usporiadali rodičia detí
materskej školy spoločne s učiteľkami, obecným úradom, zamestnancami kúrie, učiteľmi
súkromnej umeleckej školy a s ďalšími dobrými ľuďmi. Ani mrazivé slniečko, ktoré štípalo
nošteky detí, neubralo na radosti pri vinšovaní
a koledovaní.
K príjemnej predvianočnej atmosfére
prispel aj farský spevácky zbor krásnymi
vianočnými piesňami a pani knihovníčka dojímavým vianočným príbehom. Kto tam nebol,
môže ľutovať!
Že vonku bola zima? Nuž, Vianoce sú čoskoro tu a zima – tá k nim patrí. Výťažok z tejto
akcie bude venovaný deťom materskej školy.
Srdečné poďakovanie patrí všetkým, hlavne organizátorkám a ich rodinám.
EMÍLIA BELICOVÁ
Foto: Martin Gajarský (3), internet (2)

 Detičky, s noštekmi vyštípanými zimou, zarecitovali všetky naučené vinše a koledy

 Farský spevácky zbor vytvoril sviatočné ovzdušie krásnymi vianočnými piesňami
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VERIACI SI S MGR. JÁNOM BAŠOM PRIPOMENULI JEHO VYSVIACKU,

Ostáva naším spoluobčanom
Na sviatok svätých Petra a Pavla, 26.
júna 2017, si veriaci bučianskej farnosti pri
sv. omši pripomenuli so svojím duchovným otcom vdp. dekanom Mgr. Jánom Bašom 45 rokov od jeho kňazskej vysviacky,
jeho 73. narodeniny a 8 rokov pôsobenia
v Bučanoch.
Vo svojom príhovore po obradoch omše
sa za veriacich farnosti prihovoril zástupca
Farskej ekonomickej rady Ing. Karol Gajarský,
ktorý okrem iného povedal: „V jednej básni
autor hovorí: ’Ak sa nemáme rozísť, tak sa
radšej nelúčme...‘ Sú to priliehavé slová na
tieto chvíle a nastávajúce dni. Môj príhovor
nebude teda rozlúčkový, ale ďakovný. Chcem
vám poďakovať za všetko, čo ste pre nás
a našu farnosť počas vášho pôsobenia u nás
urobili. A nebolo toho málo.
Hneď po vašom príchode pred ôsmimi
rokmi ste vami vlastnou iniciatívou vyorali
hlbokú brázdu na poli našej farnosti. Podľa
vašich predstáv ste začali nasádzať semená
budúcej úrody. Tá nenechala na seba dlho

 Vdp. Ján Bašo celebroval sväté omše v Bučanoch osem rokov

 Vďační farníci si so svojím farárom prišli pripomenúť jeho jubileum a narodeniny

 Príhovor v mene obce predniesol starosta Šebestian Lančarič

čakať – nasledovali úrodné roky v duchovnej
i hmotnej oblasti.
Váš priateľský a úprimný vzťah k farníkom,
počnúc tými najmenšími, sa prejavil v narastajúcom počte miništrantov pri vysluhovaní
svätých omší, v počte veriacich prijímajúcich
eucharistiu, spevokolmi žien i mládežníkov
sprevádzajúcich bohoslužby. Príkladná bola
spolupráca s dychovou hudbou Bučianka či
členmi bučianskeho hasičského zboru, ktorí
vždy zabezpečovali dôstojný priebeh vonkajších cirkevných podujatí. Povzbudivo pôsobili
na našu cirkev v Bučanoch.
Pre nás bolo povzbudením spoločné putovanie po stopách nášho pána Ježiša Krista
vo Svätej zemi. V putovaní ste nás priviedli
aj k jeho matke v slávnom pútnickom mieste
Mariazeel. Poznali sme Rím, sväté mesto,
kde sídli nástupca Petra na svätom stolci. To
všetko sú viditeľné výsledky vašej duchovnej
práce, na ktoré máte právo byť hrdý a my vám
za ne ostaneme navždy vďační.
Vaše budovateľské umenie a aktivity sa nedajú ani spočítať. Upravili ste priestranstvo pred
kostolom, ktoré sa stalo dôstojným miestom na

 Úprimné potrasenie pravíc starostu a správcu farnosti
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NARODENINY I OSEM ROKOV VO FARNOSTI
konanie vonkajších svätých omší. Generálna
oprava strechy farského chrámu, ktorej dominuje pozlátený slovenský dvojkríž, už zďaleka
upriamuje pozornosť nielen nás farníkov, ale aj
na širokú občiansku verejnosť. Vynútená rekonštrukcia zvonovej stolice s doplnením štvrtého
zvona Panny Márie Trnavskej urobila melódiu
zvonohry oveľa príťažlivejšou. Zvony, ktoré nás
naďalej budú pozývať k modlitbám, či k odprevádzaniu zomrelých, ale budú nám pripomínať
i vás, ktorý ste to všetko zabezpečili.
Vybudovali ste si nadštandardné vzťahy s orgánmi obce – starostom, školou, spoločenskými
organizáciami, Ružencovým bratstvom či FER.
Boli obohacujúce a obojstranne prospešné.
Pre všetkých boli dvere vašej fary otvorené. Boli tu i dni namáhavé a ťažké. Nevzali
vám chuť do ďalšej práce, neubrali na sile
a pokračovali ste vo svojom diele. Nemáme
právo hodnotiť výsledky vašej práce – to urobí niekto iný. Určite sa však zaradíte medzi
najlepších kňazov našej farnosti. Onedlho
prestanete byť jej správcom, ale ostávate
naším spoluobčanom.

 Predseda hasičského zboru obdaroval Jána Bašu v mene DHZ obce

 Na svätej omši sa stretli všetky žijúce bučianske generácie
Ďakujeme vám, otče, ešte raz za všetko,
čo ste pre nás urobili. Teraz, keď odchádzate
na zaslúžený odpočinok, vám želáme pevné
zdravie, plnosť Božích milostí, hojnosť darov
Ducha Svätého a ochranu nebeskej Matky
Panny Márie, ktorú si osobne ctíte a uctievate.

 Darček od hasičov – hasičská sekerka

Ako som na začiatku povedal: Nelúčime sa,
ale s úctou, láskou v modlitbách ostávame
natrvalo s vami a vy s nami.“
Náš bývalý pán farár ostáva medzi nami
a chce podľa daných možností naďalej slúžiť Bohu ako výpomocný duchovný v našej

 Prihovára sa „najbližší spolupracovník“ – kostolník Jozef Viselka

i v okolitých farnostiach. Po príhovoroch nasledovalo slávnostné agapé za bohatej účasti
starých, mladých, detí, pre ktorých si vdp. Mgr.
Ján Bašo našiel vždy milé a povzbudivé slová.
Ing. KAROL GAJARSKÝ
Foto: Roman Pavelek

 Po omši pozval jubilujúci kňaz farníkov na bohaté občerstvenie
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Na nedeľnej svätej omši dňa 2. júla
2017 sme privítali v našom Kostole sv.
Margity Antiochijskej nového správcu farnosti – vdp. Mgr. Pavla Fábryho.
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Privítanie nového kňaza

Prišiel k nám z Horných Zeleníc a v úrade
vystriedal vdp. dekana Jána Bašu. Za všetkých
občanov obce sa vdp. Fábrymu prihovoril na
konci svätej omše starosta Šebestian Lančarič,
ktorý nového správcu farnosti náležite privítal
a vyjadril túžbu po pokračovaní dobrej spolupráce s farským úradom. Uvítacím príhovorom
sa pridala aj Mária Šoková, ktorá zastupovala
všetkých farníkov obce. Obaja mu popriali do
jeho pastoračnej činnosti v našej obci všetko
najlepšie, pevné zdravie a ochranu Panny
Márie. V závere poprial všetko dobré novému
kňazovi aj vdp. Ján Bašo. Na záver sa všetkým
prítomným vdp. Fábry predstavil a požehnaním ukončil svätú omšu.
MÁRIA ŠOKOVÁ
Foto: Roman Pavelek
 Nedeľnú omšu 2. júla celebroval nový
správca farnosti Pavol Fábry (vpravo)
a pomocný duchovný Ján Bašo

 Kostol sv. Margity Antiochijskej bol tradične plný, tento raz
veriaci i predstavitelia obce vítali nového farára

 Vdp. Mgr. Pavol Fábry prijal obetné dary od veriacich farníčok

RADÍME VÁM
Zima klope na dvere, a preto by si majitelia rodinných domov, chát a chalúp mali
nájsť čas a pripraviť vodomerné šachty
a vodomery na zimu. Predchádzať problémom je vždy výhodnejšie, ako ich následne riešiť, a to platí i v tomto prípade.
Najčastejšou poruchou, ktorá spája zimu
a vodomery, je ich prasknutie vplyvom mrazivého počasia. Problém zamrznutia vodomeru sa najčastejšie vyskytuje v chatových
a záhradkárskych oblastiach, kde sa majitelia
v zime toľko nezdržiavajú, „pozabudnú“ vypustiť vodu z vodovodného systému a vodomery a vodomerné šachty zabezpečiť proti
nepriaznivému počasiu. Vodomer však môže
zamrznúť i v dome, kde je minimálny odber
vody, najmä ak je vodomer nainštalovaný
nízko pod stropom šachty, alebo je nedostatočne zabezpečené uzatváranie vodomernej
šachty. Vodomer síce nie je vo vlastníctve
majiteľa nehnuteľnosti, avšak tento je povinný ho zabezpečiť pred zamrznutím.
Poďme si povedať niekoľko jednoduchých
rád, ktorých dodržiavaním sa ako majitelia
nehnuteľností vyhneme zbytočným problémom
a najmä zbytočne vyhodeným financiám.

Vodomer a zima

Ak je váš vodomer umiestnený vonku
vo vodomernej šachte:
 zabezpečte ho použitím vhodnej tepelnej izolácie, najmä v období silných mrazov (ak sa nachádza v hĺbke min. 1,3 m
pod terénom, nie je izolácia potrebná),
 poklop šachty prikryte vhodným izolačným
materiálom (napr. polystyrénom a pod.),
 šachtu starostlivo uzatvorte, aby ste zabránili natekaniu povrchovej vody.

Ak je váš vodomer vo vnútri nehnuteľnosti:
 ochráňte potrubie, ktoré je vystavené
mrazu, napríklad omotaním vhodným izolačným materiálom, ktorý nesaje vlhkosť,
 priestor, kde sa vodomer nachádza,
dobre uzatvorte a chráňte ho tak pred
chladným vzduchom zvonku (prievanom), ktorý môže taktiež spôsobiť jeho
zamrznutie.
Ak sa váš vodomer nachádza v zime
nevyužívanej rekreačnej alebo záhradkárskej oblasti:
 pred odchodom vypustite vodu z vnútorných rozvodov a prípojky a uzatvorte
hlavný uzáver vody. Ako tepelnú izoláciu
používajte zásadne materiály, ktoré nemôžu navlhnúť!
Poznámka: Ak dôjde k zamrznutiu vodomeru, je potrebné počítať s jeho výmenou,
pričom cena najbežnejšieho meradla typu
3-5 je cca 31,23 € s DPH.
TAVOS, a. s.
Ilustračné foto: internet
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NOVINKY ZO ŽIVOTA ZDRUŽENIA ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH
Posedenie pri guláši
V auguste sme sa stretli na posedení pri
guláši a tradičných ,,bučánských bálešoch“.
Nie všetci členovia sa môžu zúčastňovať na
našich rekondičných pobytoch, a preto sme
sa rozhodli usporiadať toto podujatie, aby sa
naši členovia mohli stretnúť. Bolo veselo pri
štyroch harmonikároch, speve a guláš bol
„jedna báseň“!

Spolu nám je veselo

V Tatranskej Lesnej
Každoročne je našou tradičnou aktivitou
rekondičný pobyt pre respirikov v Tatranskej
Lesnej. Počas neho v našich veľhorách naplno využívame možnosť nadýchať sa čerstvého tatranského vzduchu. Ale využívame aj
termálne pramene vo Vrbove. V rámci tohto
pobytu vždy navštívime aj veľa zaujímavých
miest. Tentokrát sme si prezreli dva skvosty,
a to Levoču a Kežmarok. Tieto spišské mestá
sú nabité prekrásnymi kultúrnymi pamiatkami, na ktoré by sme mali byť patrične hrdí
a každý Slovák by ich mal poznať. Pravda
je taká, že nielen chlebom je človek živý, ale
mali by sme potešiť aj dušu a vážiť si veľkolepé diela, ktoré vytvorili naši predkovia.
Hodnotné zážitky prospeli telu aj duši.

 Záverečné posedenie účastníkov rekondičného pobytu v Turčianskych Tepliciach

Ocenenie pre našu Janku
Trnavský samosprávny kraj oceňoval pracovníkov pôsobiacich v sociálnej oblasti.
Tejto pocty sa dostalo aj našej členke Janke
Tanáčovej za dlhoročnú prácu v prospech
zdravotne postihnutých. Janka si toto ocenenie určite zaslúži a my jej k nemu srdečne
blahoželáme a želáme ešte veľa síl, zdravia
a úspechov do ďalšej práce. Tešíme sa na
ďalšiu spoluprácu!

Zlaté kúpele

 Liečebné procedúry prospievajú
pohybovému aparátu, potvrdzuje aj
predsedníčka ZZP Mária Zaťková

S deťmi do Hronca
Pre deti k ich sviatku sme usporiadali výlet
do Hronca. Možno sa niekto pozastaví, prečo
zase práve do Hronca? No z jednoduchého
dôvodu. Vždy tam máme vytvorené vyhovujúce podmienky. Deti si môžu dosýta zašportovať, sú tam v bezpečí, môžeme im tam
usporiadať karneval a dobrú opekačku, čo nie
je možné v každom hoteli. A previesť sa čiernohronskou železničkou, lemovanou krásnou
prírodou, je naozaj nevšedný zážitok. V rámci
výletu sme navštívili pútnické miesto Kohútovo pri Novej Bani a ZOO park v Žarnovici,
kde sme videli veľa zvierat a rôznych atrakcií.
Podstatné je, že sa výlet vydaril a všetkým sa
veľmi páčil a užili sme si to.

Zdravie je to najcennejšie, čo v živote máme, a preto by sme sa mali oň starať a chrániť
si ho. Za týmto účelom usporadúvame rekondičný pobyt v Zlatých
kúpeľoch Turčianske Teplice. Tamojšie liečebné procedúry blahodarne pôsobia na pohybový systém,
urologické a ženské choroby. Tento
rekondičný pobyt je prospešný aj po
psychickej stránke, lebo spoločné
posedenia pri harmonike sú vždy
srdečné, veselé, plné humoru a zábavy. A že s humorom sa všetko
ľahšie znáša, je známa pravda. Práve preto sa výbor ZZP v Bučanoch
snaží pre svojich členov organizovať takéto prospešné pobyty.

neprišli, môžu posúdiť aspoň vzhľad týchto
dobrôt prostredníctvom fotografíí.
A ešte naše tradičné podujatia – Rozlúčka
s letom, predvianočné posedenie a výročná
schôdza. Na nami usporiadanú Rozlúčku
s letom naši hostia chodia radi, lebo kvalita
tohto podujatia sa už roky mení len k lepšiemu. Vždy je výborná zábava, bohatá tombola
a chutná večera. Na predvianočnom posedení je zasa čarovná atmosféra blížiacich sa
Vianoc. A na výročnej schôdzi si toto všetko
dáme za cieľ a vždy to aj splníme! Ďakujeme
všetkým za priazeň.
KATARÍNA TRNKOVÁ
ZZP Bučany, foto: archív ZZP

Maškrty z roku 1920!
Kultúrno-spoločenské centrum
v Bučanoch v zastúpení Mgr. Dagmar Novákovou požiadalo naše
združenie o spoluprácu pri prezentácii Kuchárskej knihy z roku 1920 od
Augustína Pauloviča a manželky
a ďalších jeho kníh. Úloha znela
napiecť pečivo podľa receptov z už
spomínanej kuchárskej knižky. Pod
vedením Janky Tanáčovej sme sa
s chuťou pustili do práce. Ako sa
nám to podarilo, mohli naši občania
ochutnať počas prezentácie. A tí, čo

 Členky ZZP s pečivom napečeným podľa kuchárskej knihy A. Pauloviča, v pozadí v strede
Janka Tanáčová
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SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE NOVEJ HASIČSKEJ ZBROJNICE – 135 ROKOV DHZ V BUČANOCH

Dôstojná zbrojnica zdobí centrum
Dňa 11.11.2017 sme slávnostne otvorili
priestory novej hasičskej zbrojnice a súčasne sme si pripomenuli na jubilejnej schôdzi
Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ)
135. výročie založenia DHZ v Bučanoch.
Tejto, pre našu obec aj DHZ, slávnostnej
chvíli predchádzali štyri roky systematickej
práce starostu a obecného zastupiteľstva.
Rozhodnutie postaviť dôstojnú budovu pre
našich dobrovoľných hasičov odsúhlasili poslanci obecného zastupiteľstva (OZ) v roku
2013. Následne bola Ing. arch. Vladimírom
Šagátom vypracovaná štúdia Centrum obce,
ktorá zahŕňala aj hasičskú zbrojnicu. Spomínaná štúdia bola poslancami OZ schválená
dňa 22.4.2015. V súlade so schválenou štúdiou a právoplatným územným rozhodnutím
vypracoval Ing. Juraj Kobza projektovú dokumentáciu hasičskej zbrojnice.
Po náročnej rozprave dňa 14.12.2016 poslanci schválili rozpočet na rok 2017, ktorého
súčasťou bola aj výstavba novej hasičskej
zbrojnice. Nasledovalo vybavovanie stavebného povolenia na Spoločnom obecnom úrade
Malženice a súbežne bolo vypísané verejné

 Slávnostný ceremoniál po prestrihnutí pásky zavŕšil vdp. Mgr. Fábry posvätením
novej zbrojnice

 Cestou od obecného úradu sa sprievod zastavil pri soche sv. Floriána, patróna hasičov

 Na znak úcty položili účastníci slávnostného podujatia veniec k soche sv. Floriána

obstarávanie na dodávateľa stavby, ktoré riadila Ing. Ľubomíra Žáková. Súťažné podklady
si prevzalo 19 firiem, avšak v určenej lehote
ich doručilo iba deväť uchádzačov. Výberová
komisia na svojich dvoch zasadnutiach vybrala
víťazného dodávateľa HGL Stav Bottoli, s.
r. o., Bratislava, ktorý mal najlepšiu ponuku.
Uchádzač, ktorý skončil druhý v poradí, podal
odvolanie na Úrad pre verejné obstarávanie,
kde sme museli vydokladovať celý postup
verejného obstarávania. Po štyroch mesiacoch
čakania boli obci doklady vrátené a bol potvrdený výber víťazného uchádzača, s ktorým
obec následne podpísala zmluvu o dielo.
Víťaznej firme bolo odovzdané stavenisko
a začala sa realizácia výstavby novej budovy
hasičskej zbrojnice pod odborným dohľadom
stavebného dozoru Ing. Ladislava Kobzu.
Celkový čas výstavby bol necelých päť mesiacov a hodnota diela bola vyčíslená na
419 821,20 € vrátane DPH. V budove sa nachádza na prízemí veľká garáž pre tri hasičské autá a ostatnú techniku, dve garáže pre

 Členovia DHZ a hostia na ceste do kostola, poďakovať sa za
135 rokov činnosti hasičov v obci
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osobné autá obecného úradu a sklad pre potreby obce. Ďalej je tam šatňa, WC, sprchy,
sklad a kotolňa. V podkroví je zasadacia
miestnosť pre 50 osôb, kancelária a malá
kuchyňa. Nad veľkými garážami posilňovňa,
ktorá bude slúžiť nielen pre potreby hasičov,
ale i pre všetkých občanov obce.
Budova bola postavená, ale bolo ju potrebné vybaviť nábytkom a zariadením. V tom
nám pomohli sponzori. Tento projekt sa
uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP a Nafty, a. s., v hodnote 1 000,00 €,
Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a. s.,
Bratislava taktiež 1 000,00 € a Transpetrolu,
a. s., Bratislava, ktorý poskytol dar v hodnote 500,00 €. Všetkým sponzorom touto cestou Obec Bučany a DHZ Bučany vyslovujú
veľké poďakovanie.
V sobotu 11.11.2017 sme sa stretli pred
kultúrnym domom – hasiči, starosta obce,
poslanci OZ a pozvaní hostia. Medzi hosťami boli zástupca Trnavského samosprávneho kraja – JUDr. Milan Tollarovič, zástupca
Krajského riaditeľstva HaZZ Trnava – plk.

 Nová moderná zbrojnica poskytne posilňovňu aj cvičenia chtivým obyvateľom Bučian

 Krásne sobotné počasie prilákalo na slávnosť aj široké obecné publikum
JUDr. Vojtech Valkovič, Okresného riaditeľstva HaZZ Trnava – mjr. Mgr. Zoltán Takács,
krajský tajomník DPO SR – Ján Blažo,
predseda Územného výboru DPO SR –
Jozef Vadovič, starostovia susedných obcí
– Ing. Ľudovít Tolarovič z Trakovíc, Miroslav
Macko z Malženíc, Ing. Andrej Kuhajda
z Brestovian a starostka obce Križovany

nad Dudváhom Ing. Svetlana Masaryková.
Nemôžeme zabudnúť ani na projektanta
Ing. Juraja Kobzu, Ing. Ladislava Kozbu,
ktorý vykonával stavebný dozor a na Ing.
Ľubomíru Žákovú, ktorá viedla verejné obstarávanie. Ďalšími hosťami boli aj hasiči
zo spriatelených DHZ z obcí Brestovany,
Malženice, Zavar, Šúrovce, Križovany nad

 V kostole liturgické čítanie predniesol Ľuboš Kubovič, predseda DHZ Bučany

Dudváhom, Voderady a Trnava. Všetci spoločne v sprievode sme sa vybrali položiť
veniec na znak úcty k soche sv. Floriána,
patróna hasičov a pobrali sme sa do nášho
kostola poďakovať za 135 rokov činnosti
našich dobrovoľných hasičov. Slávnostný
ráz dianiu dodala miestna dychová hudba
Bučianka. Svätú omšu celebroval správca
farnosti vdp. Mgr. Pavel Fábry, ktorému bol
nápomocný vdp. dekan Ján Bašo.
Po ukončení slávnostnej svätej omše sa
sprievod spolu s pánom farárom a našimi
občanmi pobral pred novú budovu hasičskej
zbrojnice. Na začiatku nás oslovil „sv. Florián“
vtipnou scénkou a po nej nasledoval príhovor
starostu obce Šebestiana Lančariča, ktorý
privítal pána farára, prítomných hostí, hasičov
a taktiež všetkých spoluobčanov. V príhovore
poďakoval hasičom a sponzorom. Po príhovore bola slávnostne prestrihnutá páska. Následne poprosil pána farára vdp. Mgr. Fábryho
o posvätenie novej budovy hasičskej zbrojnice.
Na záver starosta obce ešte raz poďakoval pánovi farárovi za posvätenie priestorov
budovy a pozval hostí a všetkých prítomných
spoluobčanov na ich prehliadku. Po nej sa
hasiči DHZ Bučany spolu so všetkými pozvanými hosťami presunuli do kultúrneho domu,
kde sa konala slávnostná schôdza DHZ pri
príležitosti 135. výročia založenia hasičského
zboru v Bučanoch.
- OcÚ veliteľ DHZ Bučany
Foto: archív DHZ

 Slávnostný ráz dianiu dodala dychová hudba Bučianka, ktorá sa takto lúčila so starou zbrojnicou
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Z AKTIVÍT ZO JEDNOTY DÔCHODCOV NA SLOVENSKU

Spev robí život radostnejší

 Vystúpenie na krajskej prehliadke v Senici pokladajú seniori z Bučian za svoj najväčší úspech
Nie je dôležité, koľko máme rokov, ani
to, čím sme v živote prešli, veď slovenské ľudové piesne nám robia život krajší
a radostnejší. Naša spevácka skupina rada
spríjemňuje svojím vystúpením spoločné
posedenia členov bučianskej organizácie
Jednoty dôchodcov na Slovensku.
Jej piesne si obľúbili aj klienti v Ústave sociálnych služieb v Hrnčiarovciach nad Parnou
a v Šelpiciach, kde sme vystupovali už viackrát. Ako hostia sme vystupovali aj v Dolných
Orešanoch, kam nás pozvala skupina Dolnoorešanka. Na prehliadke speváckych súborov,
ktorú organizovala Okresná organizácia JDS,
sme vystupovali v obci Opoj.
Najväčším naším úspechom bolo vystúpenie na krajskej prehliadke súborov v Senici,
kde sme reprezentovali Trnavský okres. Tešíme sa zo svojich úspechov a ďakujeme
nášmu harmonikárovi Ing. Petrovi Vávrovi,
ktorý nás usmerňuje a s ochotou s nami
nacvičuje nový repertoár. Naše poďakovanie
patrí aj Jaroslavovi Masarykovi, ktorý hrou na
basu zvýrazňuje krásne tóny ľudových piesní.

 Vedúca Bučančanov Mária Kekeňová
a harmonikár Peter Vávra po skončení krajskej prehliadky v Senici

 Pre publikum pripravili účinkujúci veľmi príjemné chvíle

 A v takejto zostave sa predstavili na prehliadke v Opoji reprezentanti Bučian
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Potulky po juhu Slovenska
Ani upršané počasie neodradilo členov
ZO JDS, aby absolvovali zájazd za poznávaním nášho malebného Slovenska.
Cieľom bolo tento raz Južné Slovensko.
Prvá zastávka bola v Komárne. Prezreli
sme si krásne Námestie Európy, kde sú
postavené domy podľa vzoru z miest z celej
Európy. Po výbornom a výdatnom obede,
kávičke a pivku sme sa odobrali do komárňanskej pevnosti. Tu nás čakala sprievodkyňa, ktorá nás oboznámila s jej históriou.
Pevnosť bola postavená pre 200 000 tisíc
vojakov a bolo to najväčšie opevnenie v celej strednej Európe. Nikdy v dejinách sa nepodarilo túto pevnosť dobyť. V dvadsiatom
storočí slúžila ako kasárne Československej
armády a od roku 1968 ju obsadili sovietske
vojská. V súčasnosti pevnosť patrí pod
správu Mesta Komárno.
Ďalšia naša zastávka bola v Kolárove,
v krásnom prostredí farmy Vodný mlyn na
brehu Váhu. Mali sme možnosť si pozrieť
chov domácich zvierat, skanzen, kde sú
 Námestie Európy výletníkov prekvapilo svojou netradičnou architektúrou
vystavené staré veci, ktoré sa niekedy v domácnostiach používali, pričom sme si zaspomínali na naše detstvo. Prejsť po drevenom
mostíku zdobenom krásnymi muškátmi a na
hladine Váhu zazrieť vodný mlyn v nás vyvolalo nádherný zážitok.
To, že celý deň pršalo, nám náladu nepokazilo. Veselí so spevom a peknými zážitkami
sme sa spokojní všetci šťastne vrátili domov
k svojim rodinám.
- mk -

Turistika je pohyb
a pohyb je zdravie

 Po výdatnom obede dobre padla voňavá kávička i studené pivko

 Spoločná fotografia účastníkov prehliadky speváckych súborov v Opoji

V obci Banka pri Piešťanoch organizovala Okresná organizácia JSD v Trnave
už druhýkrát turistický zraz seniorov.
Krásna príroda a prostredie pri hoteli
Harmónia prilákali z Trnavského okresu
520 seniorov. Z našej ZO JSD absolvovalo tento rok pochod v prírode 35 členov.
Turistický zraz otvoril predseda okresnej
organizácie Jozef Štefánek, ktorý poprial
všetkým účastníkom dobrý štart a výdrž
v pochode. Následne sa účastníci rozdelili
do troch skupín. Prvá skupina mala prísť
do cieľa po 12 kilometroch a asi 20 účastníkov túto trasu aj úspešne zdolalo. Druhá
skupina zdolala 6 km a tretia skupina prešla
3 km. Trasy boli dobre pripravené, s malými
prestávkami a oddychom ich všetci prítomní seniori úspešne zvládli.
Po návrate k hotelu na účastníkov čakal
obed a občerstvenie. Vždy, keď sa zíde
veľa turistov v seniorskom veku, býva veselo. Vytvoria sa skupinky, niektorí začnú
spievať, iní rozprávajú vtipy... Často sa na
takýchto podujatiach stretnú kamaráti, ktorí
sa už dlho nevideli, alebo boli aj kolegovia
v práci. Členovia našej organizácie sa
zúčastňujú na takýchto podujatiach vždy
a veľmi radi. Tešíme sa, veď turistika je
pohyb a pohyb je zdravie.
- mk -
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Popoludnie s ľudovou piesňou
Pod týmto názvom usporiadala
ZO Jednoty dôchodcov v Bučanoch
v nedeľu 6. augusta 2017 vystúpenie pre občanov, ktorým sa páčia
ľudové piesne. Plán bol usporiadať
toto podujatie v areáli Nyáryovskej
kúrie pri fontáne a pochváliť sa
zrekonštruovaným objektom.
Počasie nám však neprialo, preto
sme museli zámer zmeniť a celé vystúpenie sa muselo konať v kultúrnom
dome. Našimi hosťami boli: folklórna
skupina Kolovrátok z Drahoviec, spevokol Pohoda zo Serede, seniorská
spevácka skupina Dolnoorešanka a,
samozrejme, aj domáca skupina Bučančani, ktorá uzavrela svojím vystúpením celé príjemné nedeľné popoludnie.

 Na podujatí vystúpili tri hosťujúce
a jedna domáca folklórna skupina

 Starosta Šebestian Lančarič kvetom poďakoval vedúcim všetkých súborov
Zaznelo tu veľa krásnych ľudových piesní
od známych autorov, ale aj z vlastnej tvorby.
Obohatení piesňami v podaní hosťujúcich
súborov i domáceho súboru začali prítomní
družne debatovať. Po podaní večere sa pri
poháriku dobrého vínka pokračovalo v spoločnom speve a tanci, až do odchodu po-

sledných účinkujúcich. Sme radi, že sa nám
podarilo zorganizovať takú peknú akciu pre
našich spoluobčanov, samozrejme, aj pre
našich členov ZO JDS v Bučanoch.
Veľká vďaka patrí aj starostovi obce Šebestianovi Lančaričovi za ústretovosť a pomoc pri
organizovaní podujatia.
- mk -

 Program vyvrcholil vystúpením domácej speváckej skupiny
Bučančani

 Zaspievala aj viacnásobná víťazka
súťaže Strieborný slávik Slovenska
Eliška Krchnáková

 Muži so svojimi tradičnými hudobnými nástrojmi „tvrdili
muziku“
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Športový deň určený seniorom, členom
JDS, sa uskutočnil v obci Špačince 26. júla
2017. Naša ZO JDS Bučany sa pravidelne
zúčastňuje na športových dňoch
a jej členovia vždy dosahujú dobré
výsledky.

Aj dve medaily potešili!

V počte 36 členov odhodlaných
bojovať, dosiahnuť dobré výsledky a zároveň reprezentovať našu
ZO JDS v Bučanoch sme boli ráno
o 7.00 hod. pripravení pred kultúrnym domom. Odtiaľ všetkých autobus odviezol do Špačiniec na futbalové ihrisko.
Po príchode na miesto sme sa prihlásili na disciplíny, na ktoré sme si
ako seniori trúfali. Najviac sme hádzali
triketovou loptičkou, kopali jedenástky na bránu, hádzali válkom, guľou
a granátom na terč a strieľali zo vzduchovky. Nemôžu vyhrať všetci, hlavné
bolo, že sme sa zúčastnili. Veď nám
roky pribúdajú a sila ubúda, odchádza.
V minulom roku sme na takýchto hrách
získali až 7 medailí. Tento rok iba dve.
Prvé miesto si vybojoval Dezider Czánik v hode diskom, druhé miesto získal
 Vo chvíľach oddychu na športovom dni v Špačinciach
Jozef Hambálek v hode granátom.
Menší úspech nás od stretnutí na
športových hrách neodradí. Budeme sa na
nich aj naďalej zúčastňovať, veď je to pre
naše zdravie a zároveň reprezentáciu našich
športovcov – seniorov v obci Bučany.

Jeseň života je dar – nie trest

Stránky zo života JDS pripravila
MÁRIA KEKEŇOVÁ
predsedníčka ZO
Foto: archív JDS

Jeden guláš lepší
ako druhý...
Do amfiteátra v Jaslovských Bohuniciach sa vybralo 44 členov ZO JDS
v Bučanoch podporovať 5-členné súťažné družstvo, ktoré reprezentovalo organizáciu JDS a obec Bučany v súťaži vo
varení gulášu.
Veľký 50-litrový kotol sľuboval, že gulášu bude dosť pre všetkých členov, ktorí
družstvo povzbudzovali. Týmto sme sa zapojili medzi 16 súťažiacich družstiev z Trnavského okresu. Počas príprav a varenia

Každoročne organizuje naša ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku pre svojich
členov posedenie pri príležitosti Mesiaca
úcty k starším. Siedmeho októbra 2017 sa
v Kultúrnom dome v Bučanoch zišli členovia JDS. Už vo vstupnej hale ich privítal
spev našej speváckej skupiny.
Posedenie otvorila tajomníčka ZO JDS
v Bučanoch Mária Sčasnovičová, ktorá privítala všetkých prítomných a odovzdala slovo
predsedníčke Márii Kekeňovej. Vo svojom
slávnostnom príhovore zdôraznila, že je potrebné venovať pozornosť starším ľuďom
po celý rok a nie len v mesiaci október. Veď
jeseň života je dar – nie trest, treba pomôcť
tam, kde je to žiaduce a nenechať ľudí
v problémoch a smútku.
V tomto roku (2017) oslávilo deväť našich
členov okrúhle životné jubileum. Najstaršou
členkou, ktorá nevynechá ani jednu našu

 Bučianski reprezentanti ničím nezaostali za svojimi súpermi

schôdzu či posedenie, je pani Anna Fančovičová. Má 88 rokov a všetci prítomní jej potleskom a prípitkom prejavili príslušnú úctu.
Poďakovaním výboru ZO JDS za organizovanie takýchto pekných akcií a zaželaním
dobrého zdravia, sily a elánu do ďalších
rokov všetkým jubilujúcim členom a rovnako
všetkým prítomným, prešlo posedenie do
druhej časti programu.
Podával sa obed, čajík, kávička, ku ktorej
patrí, samozrejme, aj dobrý zákusok a pri poháriku vínka sa tradične začala družná debata.
Nasledovalo pásmo ľudových piesní a príležitostná báseň v podaní speváckej skupiny
Bučančani, čo spôsobilo ešte lepšiu náladu
a rozveselilo všetkých prítomných.
Vo večerných hodinách sa kultúrny dom
pomaly začal vyprázdňovať a naši členovia
sa vracali do svojich domácností spokojní
z toho, že sa po roku stretli so svojimi rovesníkmi a už sa tešia na budúce stretnutie.

samotného gulášu mali ostatní členovia
JDS možnosť poprechádzať sa po amfiteátri
a obci Jaslovské Bohunice. Atmosféra bola
dobrá, lákavá vôňa v nás vyvolávala nedočkavosť ochutnať najmä ten guláš, ktorý
varilo naše družstvo.
V tomto roku reprezentovalo našu ZO JSD
a guláš varilo družstvo v zložení: manželia
Helena a Pavol Borisovci, Eva a Dušan Hrušovskí a Antónia Grobarčíková.
Keď všetky družstvá svoje guláše dovarili,
ujala sa práce porota. Jej členovia ochutnali
guláš všetkých šestnástich družstiev, skonštatovali, že všetky guláše sú navarené veľmi
chutne a odporučili skonzumovať všetko.
Na záverečnom poďakovaní za účasť súťažným družstvám vo varení gulášu a prítomným, boli vecnými darmi od Obce Jaslovské
Bohunice odmenení všetci súťažiaci, nakoľko guláše boli jeden lepší ako druhý!
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AKTUÁLNE VÝZVY K-SC
Spomienky na kúriu

Libertou k Čiernemu moru

Kultúrno-spoločenské centrum (K-SC)
Bučany vyzýva občanov na zdieľanie zaujímavých osobných spomienok a príbehov,
ktoré sa viažu k Nyáryovskej kúrii. Stačí,
ak si nájdete čas a prídete ich porozprávať
pracovníčke K-SC.

Fotka synagógy
Aktuálne pátrame po fotografii židovskej
synagógy, ktorá stála v našej obci niekoľko
desaťročí a bola zbúraná v roku 1938.
Kde bola presne situovaná, možno vidieť
na katastrálnej mape z roku 1898, ktorú
máme v K-SC (za jej zapožičanie ďakujem
p. Ľubomírovi Vidličkovi). Prosíme občanov,
ktorých predkovia bývali hlavne v tejto lokalite, o prezretie starých rodinných fotografií
a albumov. Ak by sa akákoľvek fotografia
synagógy našla, bol by to veľmi zaujímavý
a cenný objav. Fotografiu by sme si len
zapožičali na skenovanie a vrátili majiteľovi.

 Dopravné prostriedky výpravy Liberta
Tour boli tri zelené bicykle Liberta
a jedno sprievodné vozidlo

Zaujímavé zbierky
Rovnako vyzývame občanov, ktorí by radi prezentovali svoje zaujímavé zbierky, či
zaujímavé vlastné výrobky a boli by ochotní
zapožičať ich na krátkodobé výstavy, aby
kontaktovali KSC.

Výnimočné profesie
Oceníme tiež informácie o žijúcich osobnostiach, rodákoch alebo občanoch obce,
ktorí pracujú v zaujímavých a výnimočných
profesiách a sú vo svojej práci úspešní.

Z Bučian do sveta
Hľadáme tiež občanov, ktorí by radi prezentovali svoje cestovateľské zážitky v rámci cyklu Z Bučian do sveta...
So svojimi pripomienkami kontaktujte Kultúrno-spoločenské centrum Bučany
v Nyáryovskej kúrii osobne v pracovnom
čase alebo kedykoľvek mailom (kultura.
bucany@gmail.com) alebo telefonicky na
č. 0904 54 54 36.
Mgr. Dagmar Nováková

V jeden aprílový piatok sa ukázalo, že
spoločenská miestnosť Nyáryovskej kúrie
sa dokáže premeniť aj na kinosálu. Veľkoplošné plátno, ktoré vyplnilo celú jej jednu
stenu, poslúžilo na odprezentovanie predpremiéry filmu Na Liberte k Čiernemu moru.
Diváci v Bučanoch videli ako prví tento zaujímavý a inšpiratívny film, ktorý zmapoval cestu
„partie bláznov s jedným prevodom“, ktorá prešla v lete 2016 za 15 dní neskutočných 1457 kilo-

metrov z Červeníka cez Maďarsko, Rumunsko,
Moldavsko až do ukrajinskej Odesy na brehoch
Čierneho mora. Celý tím minuloročnej výpravy
Liberta Tour mal päť členov, z ktorých štyria sa
zúčastnili na našom podujatí. Na bicykloch prešli cestu traja nadšenci: Boris Dzíbela (vedúci
výpravy, mechanik, autor myšlienky), Lukáš
Hesko (podujatie nestihol, keďže momentálne
žije v Anglicku) a Matej Mego. Cyklistov na
výprave sprevádzalo sprievodné vozidlo s Adamom Likavčanom za volantom a Martinom
Heskom, fotografom a kameramanom výpravy,
autorom prezentovaného filmu. Po skončení filmu nasledovala diskusia s aktérmi tohto výletu.
Rovnako ako film sa niesla v príjemnej a veselej
atmosfére a chlapci zažili v Bučanoch akúsi
prípravu na premiéru filmu, ktorá nasledovala
na druhý deň v Kine Hviezda v Trnave. Vďaka
Borisovi Dzíbelovi, bučianskemu rodákovi, sme
uviedli podujatie ako štvrté podujatie cyklu Z Bučian do sveta...
- dn -

POZVÁNKA

Ilustračné foto: internet

Počítačové kurzy
pre seniorov
Kultúrno-spoločenské centrum Bučany organizuje každú stredu v čase od 16.00 h
do 18.00 h v priestoroch severného krídla
Nyáryovskej kúrie počítačové kurzy pre
seniorov. Občania v dôchodkovom veku sa
tu môžu naučiť práci s počítačom a internetom, resp. zlepšiť si nadobudnuté vedomosti. Prístup je individuálny a kurz je bezplatný.

 Predpremiéra filmu Na Liberte k Čiernemu moru sa konala v Nyáryovskej kúrii
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Večer s Augustínom Paulovičom
Sobotný podvečer 20. mája 2017 patril
v Nyáryovskej kúrii spomienke na Augustína Pauloviča, bučianskeho rodáka
a činorodého človeka aktívneho v kultúrnej, osvetovej, ľudovýchovnej a spolkovej činnosti – spisovateľa, žurnalistu,
esejistu, literárneho a divadelného kritika, editora, dramatika, režiséra a herca.
Podujatie bolo prvým z podujatí, ktorých
cieľom je prezentácia a popularizácia
zaujímavých rodákov a osobností, ktoré
v našej obci žili.
Augustín Paulovič je autorom množstva
prozaických a dramatických diel, ktoré vychádzali v edíciách Lacné čítanie, Veselá
knižnica, Paulovičove nové smiechoty či Lacné zošity. Dielo dnes už takmer neznámeho
a zabudnutého autora predstavila v úvode
podujatia recitátorka Stanka Borisová čítaním z Humoristických prednášok. Rozsiahlej tvorbe autora bola venovaná prednáška
Augustín Paulovič a knihy ľudového čítania
PhDr. Mariána Kamenčíka, PhD., vysokoškolského pedagóga a regionálneho historika z Hlohovca, ktorý je najlepším znalcom
tvorby nášho rodáka.
Pre tých, ktorí podujatie navštívili, Augustín
Paulovič už nebude len autorom útlej zošito-

vej knižky Kríž pod vinohradom a úžerníkk (ktorej dej je
zasadený do našej obce),
ale aj autorom Slovenskej
kuchárky: kuchárskej knihy pre praktické kuchárky
a pre počiatočnice, ktorá
bola v roku 1920 medzi
prvými kuchárskymi knihami, do tých čias vydanými
v slovenčine. Vďaka šikovným rukám členiek Združenia zdravotne postihnutých v Bučanoch, spoluorganizátora podujatia, si
návštevníci pochutnali na
tvarohových a lekvárových
báleškoch,
vanilkových
rožkoch, calte pletenej, bábovke lepšej i pagáčikoch
fajnových s oškvarkami,
upečených podľa receptov
z Paulovičovej kuchárskej
knihy. Súčasťou podujatia
 Jeden z mála
zachovaných portrétov
Augustína Pauloviča
bola aj výstava autorových
kníh Veselá knižnica.
Keďže Paulovičove knihy
sú dnes takmer nedostupné, bolo celkom náročné
zostaviť túto malú kolekciu
a za zapožičanie diel ďakujeme p. Markovi
Petkovi z trnavského antikvariátu, Národnej
knižnici v Martine, Knižnici Juraja Fándlyho
v Trnave i rodine Trnkovej z Bučian.
Počas príprav podujatia prišlo aj k zaujímavému objavu až dvoch portrétov Augustína Pauloviča, ktorého tvár sme doteraz nepoznali. V budúcnosti plánuje Kultúrno-historické centrum zriadiť v priestoroch
Nyáryovskej kúrie stálu expozíciu venovanú
nášmu rodákovi a sprístupniť jeho tvorbu
v elektronickej podobe.
- dn  Získať knihy na zostavenie malej kolekcie Paulovičových diel bolo náročné

 Pedagóg a historik Marián Kamenčík si pripravil zaujímavú
prednášku o tvorbe Pauloviča

 Koláčiky na mnoho spôsobov napiekli podľa Paulovičových
receptov členky ZZP

20

BUČIANSKE LISTY

Kúria patrí aj deťom
Kultúrno-spoločenské centrum Bučany upriamuje od začiatku svojej činnosti
pozornosť na prácu s detským návštevníkom, ktorá sa môže na domácej pôde
rozvíjať vďaka výbornej spolupráci so
Základnou školou s materskou školou
Bučany. No Nyáryovskú kúriu poznajú
a navštívili už aj viaceré detské kolektívy
z okolitých obcí a miest. Práca s deťmi
v priestoroch kultúrnej pamiatky má svoj
veľký význam v kultivovaní vzťahu detí ku kultúrnemu dedičstvu, či umeniu
všeobecne. Deti sú početnou skupinou
návštevníkov a je im venovaná väčšina
podujatí tu organizovaných.
Nebolo tomu inak ani v tomto roku, kedy
bolo pripravených od začiatku roku do konca
mesiaca november už 62 podujatí, ktorých
počet sa v decembri ešte podstatne zvýši.
Deti prichádzajú nielen na pravidelne or Klasické bábkové divadelné predstavenie Rytier Bajaja si deti pozreli v podaní
bábkoherečky Nely Dušovej

 Vystúpenie Teatra Neline bolo na konci školského roka odmenou pre všetky usilovné deti

 Súčasťou projektu S rozprávkami za hračkami, nadväzujúceho
na výstavu Dedičstvo hračiek – bolo aj tematické čítanie

 Cieľom podujatia S rozprávkami za hračkami bolo naučiť deti niečo o histórii hračiek

ganizované podujatia v rámci škôlkarských
a školských kolektívov, no boli im v tomto
roku určené mnohé verejné podujatia. Na
konci školského roku, v poslednú júnovú
nedeľu, bolo pre všetky usilovné deti odmenou divadelné predstavenie Rytier Bajaja
v podaní bábkoherečky Nely Dušovej a jej
Teatra Neline.
Prvé prázdninové týždne patrili už tradične prázdninovému projektu. S rozprávkami
za hračkami putovali deti tri júlové a tri augustové stredy, aby sa veľa naučili o histórii
bábik, medvedíkov, hojdacích koníkov, guľôčok, autíčok i vláčikov. Vzdelávaciu časť potom vystriedalo tematické čítanie a tvorivá
dielňa. Nikdy nechýbala ani pátracia úloha
spojená s odmenou. Cyklus podujatí bol
sprievodnou akciou k výstave Dedičstvo
hračiek - odkaz našich predkov, ktorú deti
takto dokonale spoznali a prebádali predtým, ako sa na konci prázdnin po deviatich
mesiacoch skončila.
Deťom a ich rodičom a starým rodičom
boli adresované aj tvorivé dielne v rámci
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Prvej tvorivej nedele i Druhej tvorivej
nedele, ktoré sa uskutočnili v posledné
prázdninové nedele.
K najzaujímavejším a najveselším organizovaným podujatiam pre deti zo základnej
školy v tomto roku patrila určite aprílová
beseda Knihy Jobusove so známym hudobníkom a autorom kníh pre deti – Braňom
Jobusom. Tradičnými sa už stali aj vystúpenia detí z tanečného krúžku Tanečníček,
ktorý pracuje v MŠ. Z výstavných projektov
sa výhradne detskej tvorbe venovala výstava
Fantázia, ktorá predstavila práce žiakov Súkromnej základnej umeleckej školy v Bučanoch a boli na nej vystavené práce mnohých
malých umelcov z Bučian.
Posledným zaujímavým podujatím pre
deti bol poldenný program ...vo svete Abraháma a Sáry..., ktorý bol v stredu 22.
novembra určený pre deti celého 1. stupňa
našej základnej školy, keď potrebovali tráviť
čas mimo školy počas testovania piatakov.
Podujatie bolo symbolickou spomienkou na
židovskú komunitu, ktorá kedysi v Bučanoch žila. Deti videli divadelné predstavenie
Židovské rozprávky v podaní Divadla na
Rázcestí z Banskej Bystrice, na tvorivej
dielni si vytvorili tabuľku Shalom s nápisom
v hebrejčine, či tradičnú hračku drejdel,
v priestoroch Obecnej knižnice v Bučanoch
im z rozprávok I. B. Singera čítala pani knihovníčka. Škoda len, že pre vytrvalý dážď

 Veľký záujem vzbudila aprílová beseda Knihy Jobusove s ich autorom Braňom Jobusom
v predchádzajúci deň bola vynechaná prechádzka na židovský cintorín.
Na zaujímavé podujatia sa môžu deti
a rodičia tešiť určite aj v budúcom roku
– najlepší recitátori školského kola recitačnej súťaže Hollého pamätník sa predstavia

v samostatnom programe, posledná júnová
nedeľa bude patriť opäť kvalitnému divadelnému predstaveniu, počas letných prázdnin
budeme pokračovať druhou časťou úspešného projektu z leta 2016 – V Bučanoch
sme doma...
- dn -

 Známy hudobník a autor detských kníh Braňo Jobus zvládol
po besede ešte aj autogramiádu

 Pri vytváraní tabuľky Shalom s nápisom v hebrejčine sa deti zapojili do podujatia Vo svete Abraháma a Sáry

 Akcie zamerané na priblíženie židovskej kultúry boli symbolickou
spomienkou na židovskú komunitu žijúcu kedysi v Bučanoch

 Banskobystrické Bábkové divadlo na Rázcestí prišlo do Bučian so
svojimi Židovskými rozprávkami – historkami o hlupákoch z Chelmu
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DVE UNIKÁTNE VÝSTAVY V NYÁRYOVSKEJ KÚRII

200 (k)rokov od prvého bicykla
Až do 31. januára 2018 budú
v Nyáryovskej kúrii sprístupnené dve
zaujímavé výstavy – jedna reflektuje
udalosť celosvetového významu,
druhá je výsostne lokálna a venuje sa
vybranému úseku z dejín miestnej školy.
Obidve výstavy určite stoja za návštevu.

Výstava je spoločným dielom Kultúrnospoločenského centra v Bučanoch a Spolku historických velocipedistov Velo Orbis
– Majerov a syn. Boris Majerov z Malženíc,
predseda horeuvedeného spolku, je vášnivým zberateľom historických bicyklov
a intenzívne sa venuje ich vernej renovácii.
Väčšina bicyklov a ostatných vystavených
exponátov pochádza z jeho zbierky.
Významným spolutvorcom výstavy je aj
český zberateľ a pretekár Jirka Fiala z Brna,
ktorý zapožičal niekoľko najstarších a veľmi
zaujímavých exponátov. Počas realizácie výstavy sa pridali aj manželia Mária a Michal
Vráblovci z Bučian, ktorí majú na výstave rovnako dva svoje bicykle i detské vozidlo. Výstava tak získala zaujímavú „bučiansku stopu“.

Cieľom výstavy je pripomenúť významný
historický okamih, od ktorého uplynulo v lete
ttohto
ht roku
k užž 200 rokov
k – 12.
12 júna
jú 1817 nemecký lesník a vynálezca Karl von Drais predstavil verejnosti svoju drezinu, jednostopo-

 Kostitras, vysoký bicykel, bezpečníky – to všetko zaujímalo najmä školákov

 Replika predchodcu bicykla – drezina, ktorú vynálezca Karl
von Drais predstavil verejnosti presne pred 200 rokmi

 Pre autenticitu k dobovým bicyklom
patrí aj dobové oblečenie
vý behací stroj, predchodcu bicykla. Drezinu
vlastnil a vo svojej Slávy dcére ospieval aj
básnik Ján Kollár. Repliku dreziny možno vidieť
aj na našej výstave, rovnako ako zástupcov
ďalších vývojových fáz bicykla z 19. storočia –
kostitras, vysoký bicykel a bezpečníky. Bicykle
z 1. polovice 20. storočia reprezentujú výrobky svetoznámych výrobcov bicyklov (Premier,
Peugeot, Waffenrad, Postillon, NSU, Eska).
Zaujímavým je aj tandem Bismarck, na ktorom
Boris a Kristína Majerovci aktívne pretekajú.
Za pozornosť stojí aj druhá polovica výstavy, ktorá sa venuje závodnej cyklistike – vidieť
možno štyri pretekárske bicykle, rozmanité
cyklistické dresy a doplnky. Vystavený je aj
dres s podpisom Petra Sagana. Časť tejto
expozície tvoria aj dresy a medaily bývalého reprezentanta SR Františka Vanka, ktoré
zapožičal Juraj Staník z Veľkých Kostolian.
Výstavu dopĺňajú dobové smaltované a kartónové reklamné tabule a cedule, dobové
katalógy a súčiastky. Pútavá je aj vitrína so
svietidlami, ktorá mapuje ich vývoj od voskových, cez olejové, karbidové až po elektrické.

 Mgr. Dagmar Nováková zoznamuje škôlkarov s exponátmi
výstavy
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Aj taká bola naša škola...
Druhá výstava má komornejší charakter,
no o to väčší význam pre našu obec. Je prvou výstavou svojho druhu v Nyáryovskej
kúrii a stojí na začiatku tradície výstav, ktorými plánuje K-SC mapovať a sprítomňovať
občanom zaujímavé momenty a udalosti
z dejín obce. Tentoraz tým impulzom bolo
minuloročné 75. výročie od chvíle, kedy
bola odovzdaná do užívania nová budova
školy vedľa kaštieľa (15. novembra 1941).
Keďže sa tak stalo v časoch II. svetovej
vojny a Slovenského štátu, výstava v kúrii sa
venuje práve tomuto obdobiu v dejinách našej
školy a okolnostiam jej stavby. Vznikala dlhodobo a pri jej príprave boli oslovení mnohí aktéri, ktorí prispeli rôznou mierou a formou k jej
výslednej podobe. Autentické exponáty zapožičalo Balneologické múzeum v Piešťanoch,
Vlastivedné múzeum v Hlohovci, súkromní
zberatelia – Peter Lackovič, Viliam Šimek
a Stanislav Vidlička, rodina Belokostolská,
Kubovčíková, Nováková a Janka Máliková.
Veľká vďaka patrí hlavne žijúcim pamätníkom, žiakom „vojnovej“ bučianskej školy –
Imelde Baričovej, Milanovi Belokostolskému,
Františke Borisovej, Oľge Čavojskej, Anne
Fančovičovej, Márii Konečnej, Emilovi Kontínovi, Oľge Málikovej, Františke Michalčíkovej, Elene Miklovičovej, Imrichovi Tolarovičovi
a Ladislavovi Tomanovi, ktorí trpezlivo vypĺňali
dotazníky a svojimi spomienkami a fotografiami
tak významne prispeli k dotvoreniu výstavy. Za
možnosť konzultácií ďakujeme p. Daniele Vaněkovej, riaditeľke Múzea školstva a pedagogiky v Bratislave a pánom Ľubomírovi a Štefano-

 Záujemci si mohli popozerať aj staré školské učebnice a pomôcky

 Na originálnych fotografiách školských kolektívov a jednotlivých detí sa mnohí hľadali – a našli
vi Vidličkovcom, ktorí poskytli tiež cenné dokumenty zo svojho archívu.
Na výstave možno vidieť staré školské pomôcky a potreby, dobové dokumenty, originálne fotografie školských kolektívov a jednotlivých detí,
ako aj prečítať si spomienky pamätníkov. Kópie mnohých dokumentov,
ktorých originály sú uložené v Štátnom archíve v Trnave, sú na výstave
publikované po prvýkrát. Výstavu tematicky dopĺňajú dve panelové
výstavy zapožičané z Múzea školstva a pedagogiky – Školstvo na
Slovensku v rokoch 1939 – 1945 a Slovenskí učitelia v odboji a SNP.
Výstava bola prvýkrát sprístupnená 5. novembra 2017 po slávnostnej školskej akadémii Od základného kameňa po súčasnosť, ktorou si
Základná škola s materskou školou v Bučanoch pripomenula horeuvedené výročie.
Výstavy je možné navštíviť počas tradičných otváracích hodín
a budú sprístupnené aj v pracovné dni vo vianočnom a novoročnom
období: v stredu 27. decembra 2017 od 14.00 h do 18.00 h, vo štvrtok
28. decembra 2017 od 9.00 h do 12.00 h, v utorok 2. januára 2018 od
9.00 h do 12.00 h, v stredu 3. januára 2018 od 14.00 h do 18.00 h a vo
štvrtok 4. januára 2018 od 9.00 h do 12.00 h. Srdečne vás pozývame!
 Pamätníčky Anna Fančovičová a Mária Konečná pred fotkami,
ktoré na výstavu poskytli

Strany 18 – 23 pripravila
Mgr. Dagmar Nováková, foto: archív K-SC
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FUTBAL V BUČANOCH V ROKU 2017

Opodstatnený prepad v tabuľke
Muži v jarnej časti sezóny 2016/2017 pod
vedením nového trénera mali veľmi úspešnú sériu prípravných zápasov, prišla však
jarná časť sezóny a výsledky už neboli
vôbec pozitívne. Dôvodov bolo viac, najväčším určite odchod Kristiána Bunčeka
do Špačiniec a zlý zdravotný stav kapitána
Ľuboša Suchoňa. Tieto dve absencie sme
veľmi cítili v zostave a keď sa pridala aj
slabá tréningová morálka, prepad v tabuľke mal svoje logické opodstatnenie.
OS A SWAN Trnava, 2016/2017
1. Družst. Špačince
28 23 3 2 141:26 72
2. FK Biely Kostol
28 21 2 5 101:28 65
3. TJ FC Kátlovce
28 18 3 7 88:46 57
4. TJ Družst. Pavlice
28 16 1 11 78:57 49
5. TJ Družst. Košolná
28 14 4 10 74:54 46
6. Sokol D. Orešany
28 14 4 10 66:76 46
7. ŠK BLAVA 1928 B
28 14 3 11 76:61 45
8. Rapid Hrnčiarovce n. P. 28 13 0 15 54:60 39
9. OFK Bučany
28 11 6 11 62:46 39
10. Vinohrad. Suchá n. P.
28 9 6 13 40:64 33
11. TJ Sokol Trstín
28 9 3 16 57:97 30
12. TJ Družst. Ružindol
28 8 2 18 48:83 26
13. Elastik Bohdanovce
28 7 3 18 40:77 24
14. ŠK Dobrá Voda
28 6 1 21 46:143 19
15. ŠK Naháč
28 5 3 20 44:97 18
16. Boleráz B (odstúpené)
0 0 0 0 0:0 0
Káder pre sezónu 2017/2018
 Brankári: Martin Jamrich (1985), Patrik
Putera (1993)
 Obrancovia: Miloš Ryšavý (1983), Miroslav
Kosnáč (1985), Gabriel Rafi (1983), Nikolas
Bindics (1997), Matúš Hornák (1996), Patrik Hutta (1990), Milan Loti (1990), Michal
Tanáč (1998), Denis Tomaškovič (1990)
 Záložníci: Ľuboš Suchoň (1982), Kristián
Bunček (1992), Tomáš Benko (1984), Pavol
Hlučil (1982), Tomáš Habes (1993), Michal
Belák (1989), Andrej Eremiáš (1997), Peter
Kinči (1998), Daniel Zubčák (1981), Richard Pavelek (1996)
 Útočníci: Denis Paulovič (1999), Patrik
Vančo (1991), Martin Fančovič (1985)

 Aj keď A-team OFK Bučany má slabú tréningovú morálku, kombinačne patrí k najlepším v lige
 Tréner: Denis Tomaškovič (1990)
 Vedúci mužstva: Marek Purgy (1991)
Výsledky prípravných zápasov
 15.7.2017 sobota – hody: Bučany – Nitrianske Hrnčiarovce 3:0 (1:0), G: Belák,
Vančo, Eremiáš
 23.7.2017 nedeľa: Bučany – Žlkovce 2:1
(1:0), G: Vančo 2
 29.7.2017 sobota: Bučany – Trakovice 6:0
(0:0), G: Benko 3, Hlučil 2, Paulovič
 Príchody: Daniel Zubčák (Malženice B),
Michal Tanáč, (Boleráz), Peter Kinči (Trakovice), Kristián Bunček (Špačince), Matúš
Hornák (návrat z hosťovania)
 Odchody: žiadne
Letná prestávka bola veľmi krátka, ale
podarilo sa nám dobre doplniť káder. Hlavne

návrat Bunčeka a príchod Zubčáka sa v sezóne ukazujú ako rozdielové. Zaujímavosťou
roku 2017 je, že sa nám podarilo vyhrať
všetky prípravné zápasy, škoda, že v sezóne
sme už našli poraziteľnosť. Jesennú časť
hodnotíme pozitívnejšie, na mužstve už cítiť
trénerov rukopis, aj keď tréningová morálka
je stále slabá, mužstvo chce hrať futbal,
kombinačne patríme k tomu najlepšiemu
v lige, keby sme mali v mužstve strelca typu
Bališa spred pár rokov, tím by bol určite vyššie. Viaceré zápasy chlapci vyhrali o gól a až
6 duelov sme dokázali vyhrať v záverečných
minútach zápasov, čo jasne ukazuje, že mužstvo ide až do konca.
7. liga, roč. 2017/2018 po 15. kole
1. FO ŠK Modranka
15 14 0 1 58:13
2. OZ TJ Družst. Pavlice
15 13 1 1 76:15
3. FK Biely Kostol
15 11 2 2 70:23
4. OFK Bučany
15 10 3 2 40:25
5. TJ FC Kátlovce
15 9 2 4 40:24
6. TJ Družst. Košolná
15 8 1 6 42:29
7. ŠK BLAVA 1928 B
15 7 2 6 42:28
8. FK Sokol D. Orešany
15 6 3 6 36:37
9. TJ Družst. Ružindol
15 5 1 9 25:49
10. Elastik Bohdanovce
15 4 3 8 27:41
11. TJ Družst. Brestovany 15 4 2 9 24:36
12. ŠK Dobrá Voda
15 4 2 9 32:56
13. TJ Vinohr. Suchá n. P. 15 4 1 10 21:43
14. ŠK Hrnčiarovce n. P.
15 2 3 10 17:39
15. TJ Sokol Trstín
15 3 0 12 19:60
16. ŠK Naháč
15 3 0 12 11:62

42
40
35
33
29
25
23
21
16
15
14
14
13
9
9
9

Po výbornom začiatku útlm

 Vpravo prezident obecného futbalového klubu Marcel Hutta

Spojenie dorastu s Malženicami pokračovalo aj v druhej sezóne. V jarnej časti sezóny
2016/2017 mužstvo prevzala dvojica Marcel
a Patrik Huttovci. Tím skončil na 4. mieste,
vstup do jarnej sezóny sme mali výborný,
ale potom prišiel útlm, chlapcom nevyšli zápasy podľa predstáv. Potešilo nás, že sme
v družstve mali najlepšieho strelca ligy, Denis
Paulovič strelil 25 gólov.
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6. liga A – ročník
1. ŠK Slávia Zeleneč
18
2. OŠK Dolná Krupá
18
3. SLÁVIA Trnava
18
4. OFK Malženice
18
5. OŠK Zavar
18
6. ŠK Cífer 1929
18
7. Družst. Brestovany
18
8. Družst. Dechtice
18
9. FO ŠK Modranka
18
10. Družst. Košolná
18
11. TJ Voderady (odstúpené) 0

2016/2017
14 2 2 88:20 44
12 2 4 56:26 38
11 3 4 49:29 36
11 1 6 83:38 34
10 1 7 55:39 31
6 2 10 37:65 20
5 2 11 31:63 17
4 3 11 45:64 15
4 2 12 24:51 14
4 0 14 32:105 12
0 0 0 0:0 0

Káder pre sezónu 2017/2018
 Brankári: Denis Holovič, Marko Čačala
 Obrancovia: Peter Krška, Tomáš Slatina,
Michal Vinter, Marcel Paulovič, Denis Jerie,
Denis Bohunický, Dušan Daniška
 Záložníci: Samuel Hraško, Matej Čačala,
Tomáš Krajčovič, Adam Kubíček, Michal
Malich, Erik Vandák, Lukáš Tomulec, Tomáš Bebjak, Štefan Slovák, Denis Svetlík
 Útočníci: Denis Paulovič, Roland Jančovič,
Matej Rybanský, Martin Parízek
 Tréneri: Marcel Hutta, Patrik Hutta
Výsledky prípravných zápasov
Bučany – Malženice – Siladice 1:6 (1:2), G:
Krajčovič
Bučany – Malženice – D. Trhovište 0:4 (0:1)
Družstvo pokračovalo v spojení Bučany
– Malženice aj v tretej sezóne po sebe. Družstvo sa však veľmi zmenilo, vekovo sa dorast
omladil skoro o dva roky, do zápasov už
naskakovali aj talentovaní žiaci. Napriek tomu
sú výsledky chlapcov uspokojivé a 4. miesto
môžeme považovať za dobré umiestnenie.
6. liga, sk. A, roč. 2017/2018
1. OŠK Zavar
10 9 0 1 49:13 27
2. SLÁVIA Trnava
10 8 1 1 73:11 25
3. ŠK Cífer 1929
10 8 0 2 49:15 24
4. OFK Bučany
10 6 1 3 38:20 19
5. Elastik Bohdanovce
10 5 0 5 36:34 15
6. OŠK Dolná Krupá
10 5 0 5 27:32 15
7. TJ Družst. Košolná
10 4 0 6 41:46 12
8. OFK Majcichov
10 4 0 6 23:42 12
9. FO ŠK Modranka
10 3 1 6 31:25 10
10. TJ Družst. Vlčkovce
10 1 0 9 7:108 3
11. FK Biely Kostol
10 0 1 9 13:41 1

Chlapcom sa darí nadštandardne
Žiaci sa v lete tešili z postupu do vyššej ligy.
Jarnú časť sezóny 2016/2017 mali fantastickú, stratili body len v jednom zápase, a to na
konci sezóny, keď sa družstvá vzdávali vopred, ani neprišli na zápas proti nám. Chlapci
a dievča, si celý rok užili, aj trénerom bola
česť trénovať túto skvelú partiu.
Po sezóne odišli z družstva Dávid Holický, Martin Paulovič, Tomáš Bebjak, Marcel
Paulovič, Natália Cepková, Roland Jančovič. Veľmi nás teší, že Roland Jančovič
dostal ponuku z druhej ligy, od leta pôsobí
v Lokomotíve Trnava, a Natália Cepková
pokračuje vo svojej kariére v drese Slovana
Bratislava, keď hrá za juniorský tím v prvej
lige a strieľa tam góly ako u nás.
V. liga – Žiaci-U-15-sk. A – ročník 2016/2017
1. OFK Bučany
22 21 1 0 197:11 64
2. Družst. Zvončín
22 19 0 3 213:25 57
3. Iskra H. Orešany
22 14 1 7 112:26 43
4. OŠK Križovany n. D.
22 13 2 7 95:47 41
5. FK Biely Kostol
22 13 2 7 100:35 41
6. OFK Majcichov
22 11 0 11 75:59 33
7. Družst. Špačince
22 10 3 9 80:60 33
8. Elastik Bohdanovce
22 10 1 11 66:76 31

 Bučianski dorastenci v akcii, zápasy im v tomto ročníku nevyšli podľa predstáv
9. FC Kátlovce
10. Družst. Ružindol
11. Sokol D. Orešany
12. Družst. Brestovany

22
22
22
22

8
3
2
1

3
1
0
0

11 46:52 27
18 30:172 10
20 38:177 6
21 6:318 3

Káder žiakov na sezónu 2017/2018
 Brankári: Marko Čačala, Martin Jobek
 Obrana: Kristián Valko, Matteo Enev, Peter
Kačmarík, Ľuboš Hubinák
 Záložníci: Valér Zachar, Miroslav Piešťanský, Alex Boris, Lucas Kubovič, Matej
Mišík, Martin Parízek, Adrián Hrúz
 Útočníci: Matej Rybanský, Sebastián Ryšavý, Tomáš Slatina, Samuel Slovák, Nikolas Boris
 Tréneri: Marcel Hutta, Patrik Hutta
Prípravu na novú sezónu 2017/2018 mužstvo 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.
Prípravné zápasy
Bučany – Spartak Trnava ženy 3:5 (1:2), G:
Rybanský 2, A. Boris
Bučany – Pezinok starší žiaci 8:7 (5:4), G:
Jančovič 3, Paulovič 2, Zachar 2, vlastný
Bučany – Pezinok mladší žiaci 3:3 (2:0), G:

Mišík, Valko, Hrúz
Bučany – Siladice 9:2 (3:0), G: Rybanský 4,
Zachar 2, Slatina, A. Boris, Slovák
Aj v 4. lige sa chlapcom darí nadštandardne.
Okrem úvodnej prehry, keď ešte chlapci dovolenkovali, sme v ostatných zápasoch nenašli
premožiteľa, niektoré zápasy vyzneli veľmi
jednoznačne a hra sa odohrávala len na súperovej polovici. Chlapci však naďalej musia na
sebe pracovať a rozvíjať sa po všetkých stránkach. Stále sú len vo futbalových začiatkoch.
IV. liga – Žiaci-U-15,
roč. 2017/2018 po 13. kole
1. FO ŠK Modranka
13 11 2 0
2. Slavoj Boleráz
13 11 1 1
3. OFK Bučany
13 9 3 1
4. ŠK Cífer 1929
13 9 0 4
5. Slávia Trnava
13 8 0 5
6. Slávia Zeleneč
13 6 2 5
7. FK Krakovany
13 6 1 6
8. OŠK Zavar
13 5 3 5
9. OŠK Smolenice
13 5 2 6
10. ŠK BLAVA 1928
13 3 3 7
11. Družst. Siladice
13 3 1 9
12. OFK Drahovce
13 3 0 10
13. SFC Kopánka
13 2 1 10
14. OŠK D. Krupá
13 0 1 12

85:6 35
67:14 34
92:21 30
58:11 27
44:35 24
31:28 20
25:38 19
27:22 18
23:29 17
19:27 12
29:53 10
19:58 9
32:88 7
10:131 1

 Chlapci a dievča žiackeho družstva vytvorili skvelú partiu, darí sa im nadštandardne
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Výborne výsledkovo aj herne
Chlapci z prípravky striedali na jar 2017 lepšie výkony so slabšími a také boli aj výsledky,
rozhodne však ukázali progres a niektoré
zápasy mali vysokú úroveň. Chlapcom sedela
zimná halová sezóna, keď sa im podarilo
obhájiť turnaj organizovaný ObFz Trnava. Do
družstva žiakov sa posunulo až sedem chlapcov – Martin Jobek, Kristián Valko, Adrián
Hrúz, Matej Mišík, Alex Boris, Peter Kačmarík,
Ľuboš Hubinák.
Prípravka – U-13-sk. A,
konečná tabuľka 2016/2017
1. FO ŠK Modranka
20 17 1 2 117:20 52
2. ŠK Hrnčiarovce n. P.
20 14 3 3 93:25 45
3. ŠK Cífer 1929
20 14 2 4 63:16 44
4. Družst. Voderady
20 11 3 6 47:30 36
5. OFK Bučany
20 11 2 7 57:21 35
6. MTK Leopoldov
20 9 5 6 36:41 32
7. OŠK Križovany n. D.
20 8 0 12 40:68 24
8. ŠK Slávia Zeleneč
20 7 3 10 21:38 24
9. OŠK Zavar
20 6 3 11 36:54 21
10. OFK Malženice
20 2 0 18 17:85 6
11. TJ Družst. Siladice
20 0 0 20 10:139 0
12. Majcichov (odstúpené)
0 0 0 0 0:0 0
Káder prípravky na sezónu 2017/2018
 Brankár: David Lopašovský, Adrián Kovalík
 Obrana: Radovan Belokostolský, Erik Valko, Matej Cepka, David Trebatický, Félix
Kostelný
 Záložníci: Simon Nedeliak, Marek Jobek,
Róbert Jankovič, Šimon Adamec
 Útočníci: Dominik Vavro, Šimon Kubovič,
Šimon Sekáč, Martin Česnek
 Tréneri: Miroslav Kosnáč, Gabriel Ionel
Rafi, Ľuboš Vavro
V prípravke máme 15 hráčov, skoro všetci
hráči tvoria minuloročnú predprípravku, družstvo doplnili hráči Lokomotívy Trnava Marek
Jobek a Dávid Lopašovský, ktorí výborne
zapadli do tímu. V chlapcoch je veľký potenciál a sezóna zatiaľ vychádza výborne nielen
výsledkovo, ale aj herne.
Prípravné zápasy
Bučany – Dubovany 3:2 (2:1), G: Belokostolský 2, Jobek
Bučany – Šúrovce 6:0 (3:0), G: Jobek 3,
Vavro, Valko, Nedeliak

 Bučianski prípravkári rozhodne ukázali progres, niektoré zápasy boli vynikajúce
Bučany – Trakovice 5:3 (2:2), G: Nedeliak 2,
Česnek 2, Jobek
Bučany – Smolenice 7:0 (3:0), G: Česnek
2, Jobek, E. Valko, Belokostolský, Nedeliak,
Lopašovský
Prípravka – U-13-sk. A po 9. kole
1. FO ŠK Modranka
9 9 0 0 62:9
2. ŠK Cífer 1929
9 7 0 2 59:10
3. OFK Bučany
9 7 0 2 42:13
4. ŠK Hrnčiarovce n. P.
9 6 1 2 41:21
5. SFC Kopánka
9 5 0 4 47:15
6. ŠK Slávia Zeleneč
9 3 2 4 10:20
7. FK Slávia Trnava
9 2 1 6 19:34
8. OŠK Zavar
9 2 1 6 23:40
9. OFK Majcichov
9 1 1 7 8:70
10. OŠK Križovany n. D.
9 0 0 9 0:79

27
21
21
19
15
11
7
7
4
0

Aby získali viac hernej praxe
Chlapci, ktorí spĺňajú vekovú kategóriu
predprípravky, ročníky 2008 – 2009, okrem
zápasov za prípravku majú o zápasy navyše
s rovesníkmi, aby získali viac hernej praxe.
Bučany – Hrnčiarovce 13:1 (7:1), G: Cepka 5,
Nedeliak 3, Adamec, Valko, Vavro, Kubovič, Sekáč

Bučany – Cífer 4:6 (2:3), G: Cepka 2, Jankovič, Vavro
Bučany – Leopoldov 34:0 (15:0), G: Nedeliak 7, Cepka 6, Vavro 3, Trebatický 3, Kostelný 3, Sekáč 3, Adamec 2, E. Valko 2, Jankovič
2, Kovalík 2, Kubovič
Zavar – Bučany 3:30 (0:13), G: Nedeliak
7, Sekáč 5, Kubovič 5, Vavro 4, Adamec 4,
Cepka 4, Trebatický
Smolenice – Bučany 2:21 (0:10), G: Sekáč
5, Kubovič 4, Vavro 4, Kostelný 3, Cepka 2,
Adamec 2, Česnek
Bučany – Smolenice 31:0 (14:0), G: Nedeliak 5, Cepka 5, Adamec 5, Kostelný 5, Vavro
4, Kubovič 4, Česnek 2, Sekáč
Spartak Trnava U9 – Bučany 10:6 (3:0), G:
Nedeliak 3, Cepka, Sekáč, Kostelný
Bučany – Cífer 16:2 (11:1), G: Sekáč 4, Adamec 4, Cepka 3, Vavro 2, Kostelný 2, Kubovič

Futbalová škôlka 2010 – a menej
Od novembra minulého roka sa venujeme aj
najmenším deťom, teda tým, čo majú 7 rokov
a menej. Cieľom je vytvoriť ďalšiu partiu mladých futbalistov, aby nám jednotlivé kategórie
na seba nadväzovali. Samozrejme, veľmi dôležité je dať príležitosť deťom sa športovo vyvíjať
a dopriať im pohyb, aby mali z hry menom
FUTBAL radosť. Tréningy sú každý pondelok
od 17.00 h v telocvični základnej školy.

Futbalové leto v Bučanoch
Cez víkend 17. – 18.6. 2017 bolo v Bučanoch na ihrisku veľmi rušno. Konali sa spolu
tri turnaje v malom futbale.

Luanvi Cup – 5. ročník
turnaja v malom futbale

 Ani jediný gól nedostalo v mužskej časti 5. ročníka súťaže Luanvi Cup mužstvo FC
Literpool – jeho víťaz

V sobotu sa uskutočnil Luanvi Cup za
účasti 10 družstiev a novinkou bol aj vložený
turnaj žien, na ktorom sa zúčastnilo 6 tímov.
Spolu sa predstavilo na našom ihrisku vyše
160 hráčov a hráčok. Celkovým víťazom 5.
ročníka mužskej časti Luanvi Cup sa stalo
mužstvo FC Literpool, ktoré počas turnaja
nedostalo ani jeden gól. Hráči sa zlepšovali
od zápasu k zápasu a vo finále vygradoval ich
výkon a deklasovali Biely Balet 6:0. Prvenstvo
získali úplne zaslúžene, v tíme hral rozhodujúcu úlohu Miroslav Karhan. Dominik Bindics
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z porazeného tímu sa stal najlepším strelcom,
keď strelil 14 gólov. Najlepším brankárom sa
stal Anton Krippel z FC Literpool a najlepším
hráčom turnaja Marco Kollár z Junges Grupa.
V ženskej časti turnaja si prvenstvo pripísal
tím FK Dúbravka, keď vo finále si poradil z Capitan Women 3:0. Na treťom mieste skončil
Svätý Jur po víťazstve na penalty. Najlepšou
brankárkou bola Lucia Rečná zo Svätého Jura,
strelkyňou Ivana Zošiaková, ktorá dala 2 góly
a v rozstreli s Natáliou Cepkovou a Simonou
Masárovou uspela ako jediná. Simona Masárová sa tak stala najlepšou hráčkou turnaja žien.

Loptoš Cup 2017
Predprípravka tretia
V nedeľu doobeda sa odohral turnaj predprípravky, na ktorom sa tento rok zúčastnilo
len 5 mužstiev.
 Výsledky: Bučany – Cífer 2:0, Lok. Trnava –
Zavar 9:0, Holíč – Lok. Trnava 1:0, Zavar – Cífer 0:5, Bučany – Zavar 7:1, Cífer – Holíč 0:4,
Lok. Trnava – Cífer 1:0, Bučany – Holíč 0:0,
Zavar – Holíč 0:6, Bučany – Lok. Trnava 0:5
1. Holíč
2. Lok. Trnava
3. Bučany
4. Cífer
5. Zavar

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

0 11:0
1 15:1
1 9:6
3 5:7
4 1:27

10
9
7
3
0

 Loptoš Cup – U 10 – naši chlapci predprípravky skončili z piatich družstiev tretí
V novembri sa uskutočnil aj tradičný Katarínsky ples, ktorý organizoval OFK Bučany.
Tento rok to bol už 4. ročník.

MARCEL HUTTA
predseda OFK Bučany
Foto: Roman Pavelek

Hodový výsledok ako sa patrí
Už tradične bol športovým bonbónikom hodového pondelka 17. júla 2017 zápas domácich starých pánov a starostov regionálneho ZMO Jaslovské Bohunice. Bučianski
futbalisti sa nedali zahanbiť a vyprevadili starostov 4:0.
-r-

Najlepším hráčom turnaja sa stal Ján Krajčovič z Lokomotívy Trnava, brankárkou Tamara Tučnovičová z Cífera a strelcom Roman
Tkáč z Holíča, ktorý dal 7 gólov.
Vyhodnotení boli aj najlepší hráči každého
mužstva: Bučany – Simon Nedeliak, Zavar – Marek Bosy, Holíč – Andrej Šebesta, Cífer – Jakub
Mihálik, Lokomotíva Trnava – Marek Poláček

Prípravka piata
Popoludní sa uskutočnil turnaj prípravky, na
ktorom sa zúčastnilo 7 družstiev.
 Výsledky: Bučany – Hrnčiarovce 1:0, Lok.
Trnava A – Lok. Trnava B 4:1, Banka – Cífer
0:2, Bučany – Banka 3:1, Nové Zámky –
Hrnčiarovce 0:3, Lok. Trnava A – Cífer 3:0,
Bučany – Lok. Trnava A 0:4, Banka – Nové
Zámky 0:7, Lok. Trnava B – Cífer 0:3, Bučany – Lok. Trnava B 1:4, Hrnčiarovce – Banka 5:0, Nové Zámky – Lok. Trnava A 3:1,
Bučany – Cífer 2:3, Lok. Trnava A – Hrnčiarovce 1:0, Lok. Trnava B – Nové Zámky 0:3,
Banka – Lok. Trnava A 0:8, Nové Zámky
– Cífer 3:1, Hrnčiarovce Lok. Trnava B 0:2,
Bučany – Nové Zámky 0:0, Lok. Trnava B –
Banka 2:0, Cífer – Hrnčiarovce 1:1.
1. Lok. Trnava A
2. Nové Zámky
3. Cífer
4. Lok. Trnava B
5. Bučany
6. Hrnčiarovce
7. Banka

Konečná tabuľka
6 5 0
6 4 1
6 3 1
6 3 0
6 2 1
6 2 1
6 0 0

 Na štadióne vládla výborná hodová nálada. Domáci nastúpili v bielych dresoch,
hostia boli modrí. Hoci „modrá je dobrá“, tentoraz zvíťazila lepšia biela...

1 21:4 15
1 16:5 13
2 10:9 10
3 9:11 9
3 7:12 7
3 9:5 7
6 1:27 0

Najlepším hráčom turnaja sa stal Matúš
Kucman z Nových Zámkov, brankárom Ferko
Racz z Hrnčiaroviec a strelcom Samuel Buoc,
ktorý strelil 6 gólov.
Vyhodnotení boli aj najlepší hráči každého
mužstva: Bučany – Alex Boris, Lok. Trnava
A – Adrián Zelenay, Lok. Trnava B – Lukáč
Benedikovič, Cífer – Adam Navrátil, Nové
Zámky – Matúš Kucman, Banka – Michal
Chalas, Hrnčiarovce – Patrik Pinkas.

 Posilou domáceho tímu bol aj bývalý slovenský futbalista a kapitán slovenskej
reprezentácie, bývalý tréner tímu Spartak Trnava Miroslav Karhan (v strede)
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Úspešný Bučánsky veterán

 Majiteľ víťazného auta Oto Martinkovič
V nedeľu 28. mája bolo pri Nyáryovskej
kúrii naozaj rušno. Podujatie Bučánsky veterán prilákalo takmer tri stovky návštevníkov
z Bučian i okolia. Od 14.00 h mohli návštevníci obdivovať staré autá a motocykle, ktorých
majitelia žijú v Bučanoch, a zároveň hlasovať
v ankete Najkrajší Bučánsky veterán.

 Návštevníkov sa vystriedali pri Nyáriovskej kúrii takmer tri stovky
Svojich priaznivcov si našiel každý z deviatich vystavených exemplárov, ktoré svoje
súťažné čísla dostali v poradí od najstaršieho:
1. Velocette, typ MAC,
ročník 1936 (Marián Káčer)

 Hlasujúci rozhodli, že toto je najkrajší Bučánsky veterán 2017

2. Jawa 555, ročník 1960 (Bohumil Kupkovič)
3. Škoda 100, ročník 1969 (Ľuboš Bošnák)
4. Škoda 100, ročník 1974 (Mário Hedervári)
5. Mercedes Benz W115 200D,
ročník 1976 (Mária a Michal Vráblovci)
6. Fiat 127, ročník 1976 (Juraj Vidlička)
7. Škoda 110 r, ročník 1979 (Oto Martinkovič)

 Svojou krásou zaujal aj stroj Velocette – typ MAC z roku 1936
8. Fiat 126p 650E, ročník 1989 (Martin Cepko)
9. Škoda 1203, ročník 1989 (Ľuboš Bošnák)
Príjemným spestrením prezentácie boli aj
štyria „hostia“ podujatia:
Citroen AC4, ročník 1928
(Igor Vladovič z Hlohovca)
Volkswagen KDF 82, ročník 1943
(Marek Vančo z Maduníc)
Škoda Felicia 994, ročník 1960
(Miloš Mosný z Trnavy)
Jawa 20, ročník 1969
(Jaroslav Nešťák z Malženíc)

 Hosťom a súčasne najstarším autom súťaže bol Citroen AC4 z roku 1928
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Vyhodnotenie ankety Najkrajší Bučánsky
veterán sa uskutočnilo o 17.30 h a stala sa ním
Škoda 110r majiteľa Ota Martinkoviča, ktorá
získala 31 hlasov. Podujatie ukončila o 18.00 h
okružná jazda veteránov cez Bučany.
Mgr. Dagmar Nováková
Foto: archív KCS
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