
Príhovor starostu obce 
 Vážení spoluobčania. 

              Rád využívam túto príležitosť, aby som mohol zhodnotiť svoje 
ročné pôsobenie vo funkcii starostu obce Budkovce. Do tejto funkcie som  
nastúpil dňa 15.12.2014  po komunálnych voľbách, ktoré sa konali dňa 
15.11.2014. 
              Po nástupe som bol prekvapený, v akom zlom stave som obec 
prebral po mojom predchodcovi, ktorý tu pôsobil 16 predchádzajúcich 
rokov. Za tento stav však nie je vhodné obviňovať iba bývalého starostu, 
ale aj OZ, ktoré v daných volebných obdobiach v obci pôsobili. Všimol som 
si, že sa tam objavovali tie isté mená, ktoré sú aj v terajšom obecnom 
zastupiteľstve.  
Zlý stav obce nespočíval len v tom, že bola v zlom technickom stave MŠ, 
OÚ, Gazdovský dom, ale sú tu aj zlé medziľudské vzťahy, v ktorých vládne 
závisť, v mnohých prípadoch prechádzajúca až do nenávisti. 
Od zmeny spoločenského zriadenia v novembri 1989 naša obec stratila 
svoje postavenie v regióne. Také postavenie, aké nám tu nechali naši 
predchodcovia. Treba si položiť otázku, kto je za tento stav zodpovedný.  
Rok 2015 som označil ako za „nastavovací“ . Keďže som nastúpil ako nový 
starosta bez skúseností v samospráve, musel som si vytvoriť systém, ktorý 
by bol pre moju činnosť a chod obce optimálny. Museli sme vychádzať 
z rozpočtu, ktorý prijalo predchádzajúce OZ a ten bol vytvorený tak, že 
neodrážal aktuálne potreby obce. 
Obec som prevzal v stave, v ktorom bolo na účte obce 1.568,- € a na 
rezervnom fonde 244,74 €. Toto zostalo po 16 ročnom pôsobení môjho 
predchodcu. Okrem toho tu zostali aj zlé medziľudské vzťahy, a to ako 
v MŠ, tak aj v ZŠ, na OÚ, čo tiež pripisujem činnosti mojich predchodcov. 
Obecný úrad: 
Po mojom nástupe sa nemenilo personálne zabezpečenie, pričom môžem 
hodnotiť, že každý jeden zamestnanec sa odborne a zodpovedne 
popasoval so svojimi úlohami vyplývajúcimi z jeho postavenia. 
Obsah a množstvo úloh vyplývajúcich z činnosti samosprávy sa plnili včas 
a na vysokej profesionálnej úrovni.  
Spomeniem napr.: 
- Úsek vnútornej správy a matrika – k novembru vybavených 709 spisových 
materiálov, 315 osvedčených podpisov a listín, 117 vydaných potvrdení, 
príprava podkladov k právnemu auditu ... 
- Úsek daní a poplatkov – zlepšil sa výber daní a takisto sa pristúpilo 
k exekučným vymáhaniam neplatičov, spracovávanie žiadostí na výrub 
stromov...                                             Pokračovanie na ďalšej strane   → 

Zrnko múdrosti: 
„BOHASTVO  DO  ČASU,  POČĽIVOJS  NA VEKI.“ 

Ján Rimár 



Pokračovanie článku z 1. strany: 
 
- Ekonomický úsek – spracovanie záverečného účtu obce, príprava 
podkladov k auditu, spracovávanie uzávierok obce ... 
Týmto sa chcem poďakovať všetkým zamestnancom Obecného úradu za ich 
zodpovednú prácu a verím, že sa môžem v plnej miere spoľahnúť na 
primerané plnenie ich úloh.  
Po ročnom hospodárení, v ktorom sme vychádzali z už uvedených čísel, 
máme k 23.11.2015 na účte obce 113. 316,71 €. 
Futbal – OŠK 
Aj tu bolo potrebné naprávať zlé vzťahy medzi vedením a futbalistami. Stav 
bol taký, že hrozil zánik futbalu v Budkovciach, ktorý tu má celkom dobrú 
tradíciu. Bolo zvolené nové vedenie,  v ktorom sa stal predsedom p. Chvostaľ 
a podpredsedom p. Ložanský a dnes môžeme konštatovať, že budkovský 
futbal je z najhoršieho vonku. Za to patrí vďaka všetkým, čo futbalu venujú 
všetok svoj voľný čas. 
 Materská škola –  
Bohužiaľ, pre zlé medziľudské vzťahy  /a tu sa znovu treba pýtať, kto ich 
vytvoril/ odišla p. Vašková. Myslím si však, že situácia je v súčasnosti 
stabilizovaná a MŠ bude inštitúcia,  za ktorú sa obec nebude musieť hanbiť. 
Za to patrí poďakovanie celému kolektívu MŠ. 
 Základná škola  –  
Jej činnosť zhodnotila riaditeľka ZŠ Júlie Bilčíkovej dňa 27.11.2015 na 
zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Budkovce. 
-----------------------------------------------------------------------------------------  
 Počas tohto roka sme museli spraviť veľké množstvo legislatívnych zmien 
z dôvodu ich nesprávnosti po zákonných úpravách, resp. zlého vypracovania.  
Týkalo sa to týchto materiálov: 
Vypracované dokumenty: 
- Štatút obce, 
- Rokovací poriadok OZ, 
- Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Budkovce, 
- VZN obce oč.1/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní 
služieb na trhových miestach, 
- Poriadok odmeňovania zamestnancov obce a volených orgánov obce 
Budkovce, 
-interná  smernica č. 1/2015 o verejnom obstarávaní obce Budkovce. 
Pripravené na schválenie v OZ dňa 27.11.2015: 
- Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Budkovce, 
- VZN č. 2/2015 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 
na území obce Budkovce, 
- Povodňový plán záchranných prác Obce Budkovce. 
Pripravené na schválenie, alebo vzatie na vedomie v OZ  v mesiaci 
december 2015: 
- Bezpečnostný projekt informačného systému na ochranu osobných údajov, 
- Smernica k informačnému kamerovému systému, 
-Smernica určujúca  zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov, 
podávaných v zmysle zákona č.207/2014 Z.z., 
- Smernica k vedeniu pokladnice v obci Budkovce, 
- Smernica o spôsobe vedenia  účtovníctva v obci Budkovce, 
-Smernica o používaní úradných pečiatok na Obecnom úrade v Budkovciach, 
- VZN č. 3/2015 o dotáciách – pripravuje Ing. Daňková. 
Pripravované: 
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. 
Investície v obci: 
Dom smútku  – zakúpenie nových stoličiek v počte 8 ks, 
- vykonaný rez stromov od Dúbravky smerom k cintorínu, aby nedochádzalo 
k výpadku elektriny, 
- zakúpenie vodárne, následne jej sprevádzkovanie, vyvedenie výtokového 
ventilu pre návštevníkov cintorína, 
- realizácia sociálneho zariadenia – jeho celková úprava /WC, pisoár, 
murárske úpravy/,  
- umiestnenie tepaného krytu na studňu, 
- v objekte Domu smútku namontovaná mreža na vodáreň, 
- realizácia osvetlenia, odstavná plocha pred cintorínom. 
Gazdovský dom – celková úprava javiska: 
- zníženie stropu sadrokartónom, murárske práce a  úprava samotného 
javiska jeho prebrúsením a následným natretím. 
V obci : 
- Realizácia autobusových zastávok v počte 2  kusy /tretia sa nestihla 
z dôvodu zimy/. 
 
 

Financované boli z vlastných zdrojov z rozpočtu obce. 
- Bol dokončený kamerový systém, pri ktorom bolo po legislatívnej stránke 
potrebné dokončiť množstvo úloh. 
- Z environmentálneho fondu bola získaná dotácia 100.000,-€ na realizáciu 
kanalizácie Budkovce 1. stavba.  
- V rámci MŠ boli podané dva projekty, z ktorých  obidva boli úspešné.  
- Bezpečnosť na cestách - 2.800,- €, 
a  rekonštrukcia MŠ - 25.000,- € / s rekonštrukciou MŠ začneme v najbližšom 
období/. 
- Zrenovovali a upravili sme mostík pred OÚ. 
- Zaviedli sme informačnú tabuľu pred OÚ. 
- Oprava vstupného schodišťa pred OÚ. – Tu chcem poďakovať Farskému 
úradu Budkovce za materiál na opravu schodišťa – mramor z kostola. 
- Oprava WC na prvom poschodí OÚ. 
- Výmena okien v skladových priestoroch pri kuchynke OÚ a ich následná 
rekonštrukcia. 
- Umiestnenie tabule na Dome smútku – prevádzkový poriadok pohrebiska. 
- Do objektu MŠ bola zakúpená nová kuchynská linka. 
- V katastri obce v spolupráci so životným prostredím sa vykonáva výrub 
prestarnutých  a poškodených stromov. 
- Pravidelne sa likvidujú čierne skládky a priebežne sa upravuje, resp. čistí 
obec. 
- Pre bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky sa v obci zakúpili dopravné 
zrkadlá na problémové miesta. 
- Postupne sa rieši výmena ističov, ktoré sú predimenzované a ich prevádzka 
je neekonomická. 
- V spolupráci s p. Jánom Adamčíkom ml.  sa urobilo oplotenie za Domom 
poľovníkov. 
- Na Dolnom lese sa upravujú vodné poldre. 
- Umiestnili sme tu nové informačné tabule.  
- Došlo k čiastočnej výmene okien na budove na futbalovom štadióne. 
- Oprava zavlažovacieho zariadenia na ihrisku. 
-Sprevádzkovanie a prečistenie kanalizácie s odtokom do žumpy na 
futbalovom štadióne. 
Ďalšie projekty: 
- žiadosť o dotáciu na kanalizáciu 100.000,- €, 
- žiadosť na sanáciu čiernych skládok 30.000,- €, 
- žiadosť na čistenie potoka Duša – podpis zmluvy a realizácia by mala byť do 
31.12.2015, 
 - rozbehnutý projekt na kompostéry – OZ Medzi riekami, 
- projekt na zateplenie a výmenu okien na OÚ, 
- oprava soc. zariadenia na OÚ – prízemie, 
- zakúpenie dodávkového vozidla  /bod rokovania OZ dňa 27.11.2015/ . 
Komisie obce:  
- správy predsedov jednotlivých komisií tvoria prílohu zápisnice zasadania 
OZ z dňa 27.11.2015. 
Stručným zhodnotením uplynulého roka a oboznámením nového 
smerovania činnosti v ďalšom období  som Vás chcel informovať touto 
formou. Budem rád, ak prispejete svojimi konštruktívnymi návrhmi, ktoré 
budú zapadať do koncepcie rozvoja našej obce. Nové vedenie samosprávy 
je životaschopné a ambiciózne.  
Verím, že sa spoločne dokážeme občanom pozrieť do očí, neobchádzajúc 
žiadne problémy.  
              S úctivým  pozdravom  Ján Lörinc, starosta obce 
V Budkovciach, 23.11.2015 



Fotografie z návštevy 
 z nórskeho  

veľvyslanectva,  
autor fotografií:   

S. Bajužiková 

             V stredu 25.11.2015 v popoludňajších hodinách našu školu 
poctila svojou návštevou delegácia z Nórskeho veľvyslanectva, a to 
Nórska veľvyslankyňa na Slovensku p. Inga Magistad a pracovník 
komunikačného odboru ministerstva zahraničných vecí Nórska p. 
Christian Halvorsen. Predmetom ich návštevy bolo oboznámenie sa 
s výsledkami a výstupmi projektu KVAPKA Kolobeh vody a príprava 
komunitného arboréta, ktorý je  financovaný z Grantov EHP pre 
Finančný mechanizmus EHP, Nórskych grantov pre Nórsky finančný 
mechanizmus a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 
V sprievode vedenia školy si prezreli dažďovú záhradu 
a miniarborétum. V skleníku pozorovali žiakov pri presádzaní 
sadeníc stromčekov, komunikovali s nimi v anglickom jazyku 
a urobili fotografie. Pri spoločnom sedení s projektovým 
manažérom a vedením školy diskutovali o tvorbe interného 
environmentálneho programu Kvapka a zámeroch vytvorenia 
exteriérovej enviro-učebne.                                    

   Mgr. Martina Bajužiková,  
                                  zástupkyňa riaditeľa  

ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce 355 

Vzácna návšteva z nórskeho veľvyslanectva 

Projekt  KVAPKA  Kolobeh vody a príprava komunitného arboréta 
 

Prijímateľ: Základná škola Júlie Bilčíkovej Budkovce 355 

Názov programovej oblasti: 

Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia pred povodňami 

a suchom 

Číslo projektu:  ACC03050 

Správca programu: Úrad vlády Slovenskej republiky 

www.eeagrants.sk/prisposobenie-sa-zmene-klimy 

Cieľ projektu: Zvýšenie povedomia  a vzdelania v oblasti 

prispôsobenia sa zmene klímy 

  

Program SK02  - Prispôsobenie sa zmene klímy – oficiálny slogan: 

„Mysli globálne, konaj lokálne“–„Think globally, act locally“ 

„Granty EHP a Nórska – Aj fondy môžu byť jednoduché“ - „Grants 

can be simple“ 

„Granty EHP a Nórska – Spoluprácou k spoločným hodnotám“ -  

„Cooperation with common values“ 

Výška projektového grantu:  37 607 eur 

       

 Granty EHP pre finančný mechanizmus EHP        

Nórske granty pre Nórsky finančný mechanizmus      

Štátny rozpočet Slovenskej republiky 

    

    

           "Stínování" na základní škole 
 

 Základní škola Koryčany, okres Kroměříž a Základní škola Júlie Bilčíkovej jsou od roku 2010 partnerskými školami. Na základě podepsané 
dohody probíhá mezi školami již řadu let neformální spolupráce zaměřená především na výměnu zkušeností a poznatků mezi pedagogickými pracovníky obou 
škol. Protože se nám v letošním roce podařilo získat prostředky na realizaci  projektu  "Motivace a příležitosti" reg.číslo CZ.1.07/1.1.00/56.0920, mohlo v rámci 
tohoto projektu  vyjet několik pedagogů školy na zahraniční stáž a provádět stínování práce učitelů v některé ze  zemí EU. Rádi jsme proto využili nabízené 
možnosti a přijeli po pěti letech na partnerskou školu, abychom zde strávili celý pracovní týden pozorováním – stínováním – práce našich kolegů.Stáž probíhala  
od 19. do 23. října a zúčastnili se jí čtyři pedagogičtí pracovníci ze ZŠ Koryčany. V době pobytu jsme se mohli detailně seznámit se současným stavem základní 
školy v  Budkovcích. Zajímavé bylo především to, že jsme mohli srovnávat součastný stav se stavem školy, který jsme si pamatovali z předchozí návštěvy, která se 
uskutečnila v roce 2010. Myslím, že můžu napsat i za ostatní kolegy, že jsem byl hodně překvapen. A to moc příjemně.  Spousta věcí, které jsem zde měl možnost 
vidět, byla inspirující. Už při příchodu do školy nás  překvapila přítomnost "školského bezpečnostného oka" – jistě moc zajímavý prvek pro zvýšení  vnější i vnitřní 
bezpečnosti školy. Rovněž přítomnost školního psychologa je věc, kterou bychom  velmi ocenili i v naší škole. Pokud bych měl hodnotit materiální vybavení školy, 
nemůžu než opět  zmínit, že jsem byl rovněž více než překvapen, kolik nových věcí mají možnost žáci při výuce  používat. V této souvislosti mě přímo nadchnul 
programovatelný robotický humanoid, který mají  možnost pedagogové školy používat pro motivaci žáků při výuce. 
 V rámci našeho pobytu na škole v Budkovcích jsme měli možnost se i přímo účastnit výuky  žáků  v běžných vyučovacích hodinách. Pokud se 
zase můžu vyjádřit i za ostatní mé kolegy, tak  bych chtěl ocenit práci všech vyučujících na škole v Budkovcích. Vyučování, které jsem měl možnost vidět, bylo 
zajímavé, pro žáky motivující a po odborné stránce velmi dobře provedené  Domnívám se, že škola v Budkovcích se za posledních několik let obrovsky posunula 
vpřed. Zásluhu na tomto posunu spatřuji především ve výborném vedení školy, které se neváhá zapojovat  do nejrůznějších projektů přinášejících škole prospěch, 
má zavedený účelný a efektivní systém  řízení využívající nejmodernější technologie a přináší také neustále nové vize pro další rozvoj školy.  Ocenění zaslouží i 
všichni pracovníci, kteří inovace a nové úkoly ve vyučovacím procesu realizují.  Je jisté, že takto významného posunu by nebylo možné dosáhnout bez dobré 
spolupráce se  zřizovatelem školy – obcí Budkovce. Chtěl bych poděkovat všem pracovníkům školy za milé přijetí, za pohostinnost a také za  spoustu nápadů a 
inspirace pro naši vlastní pedagogickou práci.                                                                                                                                        RNDr. Vlastimil Válka, ředitel ZŠ Koryčany 

ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce 355 v novembri navštívili učitelia zo Základnej školy Koryčany (Česko), s ktorou naša dlhodobo 
udržuje partnerské vzťahy. Po návšteve ako odozvu poslali list, ktorý by bolo škoda necitovať:  
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                               Najkrajšia a najhodnotnejšia budova v Budkovciach  
                               dostala nový lesk. Pomaly završujeme opravy nášho kostola, 
                               ktoré   trvajú, ak sa dobre pamätám, takmer desaťročie.  
                               Poďme spomínať... 
Prvé čo sme prerobili, bola plynofikácia a kúrenie, odvtedy je v kostole 
príjemne aj v zime. Potom prišla na rad oprava vonkajšej fasády 
s osvetlením.  Nasledoval vonkajší priestor, teda odvodnenie a odvlhčenie, 
k tomu sa pýtali aj nové chodníky a vôbec, celé okolie chrámu. Navozili sme 
tony zeminy, nasiali trávu, tým sa otvoril priestor, skrášlil sa park a celé 
okolie sa spríjemnilo. Pozlátenie kríža s guľou na veži bol len malý odkaz, že 
sme zvonku hotoví. 
Najväčším zásahom bola rekonštrukcia svätyne, lebo týmto sa zmenil aj stav 
chrámu. Nový, pevný kamenný oltár uprostred svätyne konsekroval 
arcibiskup Bernard Bober pred tromi rokmi. Pomazal aj steny, a tým aj celý 
chrám. K tomu patrila výmena kamennej podlahy, ambóny, ale aj oprava 
starého dreveného oltára s bohostánkom.  
Posledným veľkým zásahom do interiéru bolo odkrytie a obnova maľby. 
20.5.2015 sme začali stavať lešenie a 25.11.2015 sme ho z kostola odniesli. 
Teda presne pol roka trvalo maliarom postavenie lešenia, výskum (pamätáte 
sa na sondy na bočných stenách), návrh malieb, konzultácie s pamiatkovým 
ústavom a samotná maľba. Ďakujem človeku, ktorý ma vtedy upozornil na 
Monografiu obce Budkovce, kde je zmienka o prvom patrocíniu kostola. Náš 
chrám bol podľa týchto údajov zasvätený Sv. Margite. Požiadal som 
Zemplínske múzeum o potvrdenie tohto faktu a p. M. Molnár mi zaslal aj 
tieto riadky: 
„Začiatkom 14. storočia, vďaka Buttkayovcom, bol postavený gotický 
kamenný kostol zasvätený svätej Margite (v listinách sa kostol zasvätený 
svätej Margite prvýkrát spomína v roku 1498. Svätej Margite bol zasvätený 
aj stredoveký kostol v neďalekých Žbinciach). Zároveň v tomto období vznikla 
budkovská rímskokatolícka farnosť. Kostol bol viackrát obnovovaný a z 
pôvodného gotického chrámu sa podľa starších údajov zachovalo obvodové 
murivo lode s polygonálnym presbytériom, neskorogotická sieťová klenba v 
presbytériu, víťazný oblúk, štyri portály a sedílie. Pôvodné zasvätenie kostola 
svätej Margite sa zmenilo z jednoduchého dôvodu. Najneskôr od koncom 16. 
storočia v kostole kázali protestantskí (kalvínski) kazatelia. Budkovská 
kalvínska farnosť využívala v mestečku starý stredoveký kostol. V 17. – 18. 
storočí kostol viackrát zmenil majiteľa a definitívne sa do rúk rímskokatolíkov 
vrátil v roku 1736. V nasledujúcich desiatich rokoch bol kostol z iniciatívy 
grófa Tomáša Sirmaiho (Szirmay) zrekonštruovaný (prebudovaný 
v barokovom slohu) a v roku 1746 slávnostne vysvätený. V tom istom roku 
došlo zároveň k obnoveniu budkovskej katolíckej farnosti. V tomto období je 
už kostol zasvätený svätej Trojici.“  

Keď sme uvažovali nad svätcami, ktorých by sme dali namaľovať do 
prostrednej klenby, tak sv. Margita bola prvoradá voľba, keďže bola prvou 
patrónkou nášho chrámu. Na druhej strane sme dali prednosť 
slovanskému pápežovi Jánovi Pavlovi II., ktorého si všetci ešte pamätáme, 
dokonca sme sa s ním mnohí stretli osobne. Ostatné maľby zostali podľa 
pôvodného rozloženia, teda znovu namaľovaní evanjelisti. Ďalšie veľké 
maľby, ktoré dobre poznáme, maliari obnovili. 
             Je mi trochu ľúto, že sme nestihli sviatosť birmovania už 
v obnovenom kostole, že sme sobášili pod lešením. Ale terajšia nádhera 
chrámu nech je nám za to náhradou. Všetci vidíme, že práce boli odvedené 
precízne. Možno aj preto o čosi neskôr. Ale radšej neskoro s krásnym 
dielom, ako rýchlo s čímsi zbabraným. Celý kostol nám obnovil majster 
Pavol Milkovič so synom Petrom a pomocníkom Jozefom. Ďakujeme im. 
   

Ale najviac sa chcem poďakovať Vám, Budkovčania, za finančné dary, obci 
Budkovce za finančnú podporu, všetkým za modlitby a jednotu pri tomto 
diele. Aj za trpezlivosť, keďže sa práce predĺžili. Nemôžem nevyzdvihnúť 
partiu chlapov, ktorí boli už pri stavbe lešenia, murovaní, aj pri rozoberaní 
lešenia. Ďakujem aj ženám, ktoré trpezlivo už od začiatku každý deň 
popoludní prišli upratať kostol od prachu (pri murovaní si pamätáme 
kúdoly prachu) a takisto na konečné upratovanie, keď to všetko finišovalo. 
Možno treba spomenúť, že ani jednému z vás domácich som za pomoc 
nezaplatil, aj tak ste prišli. Prečo? Z jednoduchého dôvodu: Nikto neberie 
peniaze za pomoc na svojom vlastnom dome. A my sme robili na svojom, 
nie na cudzom. 
           Zámerne nespomínam, koľko kto peňazí dal, koľko čo stálo... Ktorí 
chodievate na nedeľné bohoslužby, ste o všetkom informovaní. Tí, ktorým 
sa nechce, alebo nemôžete z rôznych dôvodov, ste pozvaní. Viac ako 
murovaný kostol je dôležitejší chrám nášho tela. Jedno bez druhého je 
prázdne. O chvíľku sa začne Rok milosrdenstva. Príďte na sv. spoveď, 
prichádzajte k Bohu, do kostola, tam je náš domov. Starajme sa spoločne 
o dva chrámy v dedine: o ten z kameňov a o ten, ktorým sme my. 
          Pre Vás, starkí a chorí, ktorí do kostola už prichádzať nevládzete, 
pridávame niekoľko záberov z interiéru chrámu. 
          Prežívame advent a blížia sa vianočné sviatky. Všetkým Vám 
prajem, nech Vás preniká Boží pokoj, Jeho radosť. Nech Vám je advent 
časom vážnej a hlbokej prípravy. Všetkým nám prajem, aby tak, ako sme 
opravovali a vyčistili náš kostol, aby sme opravili a očistili aj naše životy, 
vzťahy. Teraz je čas milosti a spásy. 
  

Marek Pristaš, správca farnosti 
 

Božím chrámom sme MY 

Svätec Ján Pavol II, foto: M. Pristaš 

Nové maľby na klenbách kostola Najsvätejšej Trojice  
v Budkovciach, foto: M. Pristaš 

Svätá Margita Uhorská, foto M. Pristaš 



Pekná tradícia 
  
     Október je mesiacom úcty k starším. Tak ako každý rok, aj 
v tomto roku si to v sobotu 17. októbra pripomenuli členovia Klubu 
dôchodcov na stretnutí vo svojom klube. Nepriaznivé, upršané 
počasie prekazilo niektorým starším členom, aby sa ho mohli 
zúčastniť. Boli sme poctení účasťou starostu obce a prítomných 
členov, ktorí sa v tomto roku dožili jubilejného veku. Všetkých 
prítomných privítal predseda klubu Ing. Miroslav Breda a pekným 
príhovorom ich oslovil podpredseda klubu Štefan Vaško. Krátkym 
vystúpením sa prítomným prihovoril aj starosta obce Ján Lorinc. 
Úprimné poďakovanie patrí žiakom ZŠ, ktorí pod vedením svojich 
učiteliek krátkym programom pozdravili a potešili všetkých 
prítomných. Po oficiálnej časti stretnutia členovia výboru klubu 
ponúkli každému chutne pripravené jedlo a menšie občerstvenie. 
Po ňom nasledovala voľná debata. 
     Veľmi si takéto stretnutie vážime, pretože vzájomná úcta sa 
v dnešnej dobe akosi z celej spoločnosti vytráca a stráca svoju 
obrovskú hodnotu. Je len a len na nás všetkých, ako si ju ustrážime 
a ako s ňou budeme zaobchádzať. Nedovoľme, aby odišla z nášho 
života a urobme všetko preto, aby sa v našej spoločnosti natrvalo 
zakorenila. Žime tak, aby mesiacom úcty nebol iba mesiac október, 
ale  aby ním bol každý mesiac, týždeň i deň. Bolo to pekné 
stretnutie a veríme,  že takto sa stretneme aj o rok. Poďakovanie 
patrí všetkým, ktorí sa na organizácii stretnutia podieľali.  

Štefan Šimko  
 

Na  zamyslenie 
 
     Bola nedeľa 1. novembra 2015 – Sviatok všetkých svätých. V ten 
deň bolo aj na našom cintoríne veľa tých, ktorí prišli zapáliť sviečky 
na hroby svojich najbližších. Boli medzi nimi aj mnohí naši rodáci, 
ktorí už veľa rokov žijú mimo obce, ale v spomienkach na tu prežitý 
čas sa radi vracajú. Mal som šťastie stretnúť sa práve tu s viacerými 
priateľmi, porozprávať sa s nimi a zaspomínať na pekné, spolu 
prežité roky. Keď som však jedného z nich pozval k sebe na 
návštevu, prejsť sa po rodnej obci a poobzerať si jej premeny, 
škodoradostne sa na mňa usmial a dal mi odmietavú odpoveď. Vraj 
je tu už dobrých päť hodín, prezrel si celú obec, stretol sa 
a porozprával s viacerými priateľmi, ale hodnotenie našej obce 
a úroveň  spolunažívania občanov si necháva pre seba. Chvíľu sme 
sa ešte rozprávali, pospomínali, podali si ruky, nasadol do auta 
a odišiel. 
Sviatok všetkých svätých je za nami, ale na toto stretnutie a názor 
spomínaného priateľa na našu obec nemôžem stále zabudnúť. 
Uplynul rok od posledných komunálnych volieb. Pre tých, ktorých 
sme si do vedenia obce zvolili určite nebol ľahký. Ale mal stačiť na 
to, aby obec a jej obyvateľov dokonale poznali, vžili sa do celkovej 
terajšej situácie a v ďalších rokoch dokázali zviditeľniť výsledky 
svojej práce. Vážime si všetko dobré, čo sa v prvom roku volebného 
obdobia urobilo v prospech obce a jej občanov. Teraz sa najčastejšie 
medzi občanmi spomína kanalizácia, sťažnosť na obecný rozhlas, 
osvetlenie obce, obecný potok Duša, zahanbujúci stav neobývaných 
domov, nedostatok kultúrnych a športových možností, veľký počet 
poškodených a vyhynutých stromov popri cestách a zopár ďalších 
iných problémov. Občania právom poukazujú na rozvoj ostatných 
susedných obcí a pýtajú sa, dokedy ešte tento stav potrvá. Ale 
vstúpme si do svedomia aj my, samotní občania. Starosta obce zvolá 
verejnú schôdzu, na ktorej chce uvedené problémy riešiť, a žiaľ, 
občania to ignorujú a na schôdzu ich príde dvadsať a väčšinou sú to 
tí istí, ktorí chodia stále a o rozvoj obce javia záujem.  
Tu by si mali vstúpiť do svedomia všetci poslanci a prehodnotiť 
svoju spoluprácu s občanmi. Takto sa predsa nedá nič vyriešiť, ale 
naopak,  môžu pribudnúť ďalšie problémy. Vstupujeme do druhého 
roku volebného obdobia. Je potrebné sa poučiť z doterajších chýb 
a pevne vykročiť za vytýčeným cieľom, ťahať spolu za jeden povraz 
pre dobro našej obce a jej občanov.                                      Štefan Šimko 

Vážení Budkovčania. 

         S blížiacim sa vianočným časom, časom pokoja a detskej 
nevinnej radosti, by som Vás ako predsedníčka Rady školy pri 
Základnej škole Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 rada pozdravila. 
Mnohí z Vás ste sa  s činnosťou Rady školy stretli možno okrajovo. 
          Poslaním Rady školy je vyjadrovať a presadzovať záujmy  
žiakov, rodičov a zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní 
funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy. 
Uskutočňuje výberové konanie na funkciu riaditeľa školy a aj jeho 
odvolanie, no najmä sa podieľa na výchove a vzdelávaní v škole vo 
svojej obci. Rada školy je tu aj pre Vás – rodičov, aby reagovala na 
Vaše podnety a návrhy a spolu s vedením školy vytvorila priestor, 
kde budú deti rady chodiť, učiť sa a cítiť sa bezpečne. Ubezpečujem 
Vás, že všetko, s čím sa na mňa obrátite, budem rieši bezodkladne a 
zodpovedne. Rada by som Vás v tomto predvianočnom čase 
pozdravila aj  vinšom:       

 Nech šťastie a radosť vládne u Vás doma,  
nech obchádza Vás nešťastie a smola.  

Nech pohoda vládne nad vianočným stolom 
a láska prevláda nad zlým slovom.  

S prianím krásnych sviatkov: Bc. Edita Jónyová,  
predsedníčka Rady školy pri ZŠ Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 



Zasmejme sa 
 
Dežo hutori zverolekárovi:  Pán doktor, privid mi toho psa, co 
pokusal švekru. 
A co ho mam utracic ? Pan Boh zavaruj – naoštrice mu zubi.  
A išče keby sce opatreli totu kuročku. Už tizdzeň ma taku horučku, 
že znaša vajca natvardo. 
  
Ta čul ši, kmotre, že čom havarovalo toto prudovo litadlo ? 
Ta predstav sebe, že prave tedi, kec bulo u najlepšim švungu, ta vipli 
prud. 
  
Borka na Deža:   
Ta ti kec budzeš daľej tak pic,  jak piješ, ta nedožiješ ani 50 rokov. 
Nehutor šalenstvo !  Kumoter neteľo pije jak ja a už mal 60. 
Vidziš, ahej, a kebi nepil, ta už much mac 70. 
  

 Niečo zo života vtákov 
 
Na Slovensku žije vyše 350 druhov vtákov. Niekoľko zaujímavostí 
z ich života : 
Najväčší vtáčí druh,  drop veľký,  je ohrozený. Kohúty dosahujú váhu 
až 24 kg. 
Najmenším je králiček zlatohlavý – váži 5 gramov. 
Medzi najšikovnejšie druhy patria havrany a vrany. Dokážu hádzať 
na cestu orechy, kde ich prejdú autá, a tak sa dostanú k jadru 
orecha. 
Medzi najspevavejších patrí drozd čierny. 
Medzi najotravnejšie patria vrabce. 
  

 Iný postreh 
 
Najvyšším mužom v dejinách ľudstva bol Američan Róbert Wadlow. 
Narodil sa v roku 1918 v Altone, štát Illinois. Vo veku 11 rokov už 
mal 180 cm. Keď dovŕšil  21 rokov meral 267,5 cm. 
                                                               Štefan Šimko 

Internetový portál slovakregion.sk vyhlásil súťaž o Najkrajšie mesto a obec Slovenska. Hlasovať bolo možné na tomto portáli od začiatku apríla 
do konca októbra 2015. Výsledky sú už známe. Celoslovenská súťaž o najkrajšiu obec skončila a hlasovanie rozhodlo. Tou najkrajšou v tejto 
súťaži sa stala obec Hlinné (okres Vranov nad Topľou), ktorá získala celkovo 21 864 hlasov, za ňou sa umiestnila Santovka (okres Levice) 
s počtom hlasov 20 271 a prvú trojicu uzatvára Terchová (okres Žilina), ktorá získala 19 023 hlasov. My sme sa však bližšie pozreli aj na 
najúspešnejšie obce Michalovského okresu. Ktorým z nich sa darilo najlepšie? Tu je pätica našich dedín, ktorým sa v súťaži podarilo obsadiť 
najvyššie priečky. Tou najúspešnejšou dedinou z Michalovského okresu sú Budkovce, ktorým v konkurencii 2 788 obcí patrí 66. priečka. Na 
317. mieste sa umiestnila obec Oreské, na 362. Vinné, hneď vedľajšia dedina Trnava pri Laborci obsadila 416. miesto a päticu najúspešnejších 
obcí z nášho okresu v tejto súťaži uzatvára Zbudza na 417. mieste.  Žeby sme boli na našu obec – aj keď má ešte veľa nedostatkov  - hrdí? A čo 
tak priložiť  ruku k dielu a nielen kritizovať?  Možností je veľa!                                                                     Podľa : Dnes24.sk spracovala Otília Sabolová 

Redakčný škriatok zasiahol: 
Ospravedlňujeme sa dotknutým osobám a organizáciám a uvádzame na pravú mieru: 

- Pani Anne Sabolovej sme v minulom čísle omylom zmenili meno, veta má správne znieť cit. :  
„ Svojím príhovorom prispel aj starosta obce Ján Lörinc a p. Anna Sabolová, predsedníčka Miestnej organizácie Matice slovenskej 
v Budkovciach.“ 
- Rodine p. Štefana Nadzama, ktorá súťažila v súťaži vo varení guláša, pretože vyhrala 2. a nie 3. miesto!  
- Klub kresťanských učiteľov Michalovce ďakuje p. Slávke Romančákovej za promptné vybavenie a ľudský prístup pri 
zabezpečovaní projektu Deň rodiny Michalovce 2015.  

Hnedý orechový zákusok 

Potrebujeme: 8 vajec, 20 dkg práškového cukru, 20 dkg mletých 

orechov,  2 polievkové lyžice strúhanky, 2 lyžice  hladkej múky, 1 
kypriaci prášok do pečiva. 
Na plnku potrebujeme: 1 Palmarín, 1 vajce, 1 čokoláda na varenie - 
do rozpustenej čokolády vmiešame Palmarín, do toho vmiešame  1 
celé vajce. Plnka bude mať veľmi lesklú konzistenciu a postupne 
stuhne.  
Postup práce: Žĺtky zmiešame s cukrom, pridáme múku, strúhanku a 
nakoniec zľahka primiešame bielkov vyšľahaný tuhý sneh. Cesto 
vylejeme na vymastený a múkou vysypaný menší  plech. Pečieme 
pol hodinu v rúre na 180  stupňov Celzia.  Po vychladnutí prerežeme 
a naplníme plnkou. Naplnený zákusok tenko potrieme džemom a 
navrch dáme čokoládovú polevu. 
                                                                                                 Otília Sabolová 

http://www.michalovce.dnes26.sk/


            Vážení čitatelia, s potešením Vám oznamujeme, že 
v posledných novembrových dňoch boli ukončené  rekonštrukčné 
práce priestorov javiska v našom múzeu Gazdovský dom. Bola 
odstránená a nanovo nanesená omietka so sanačnými vlastnosťami, 
pretože stará omietka bola rozožratá od nadmernej  vlhkosti.  Bol 
znížený strop na javisku a následne tu boli namontované nové 
bodové svetlá. Snehobiela maľba stien javiska umocňuje veľmi 
dobrý dojem z celého javiskového priestoru. Boli vynovené aj dvoje 
dverí do bočných miestností. Nezabudlo sa ani na podlahu, ktorá 
bola prebrúsená, a potom nafarbená. 
             Našim zámerom je v nasledujúcich dňoch začať s očisťovaním 
a rozmiestňovaním exponátov, resp. nábytku tak, aby celý priestor 
javiska pripomínal zariadenie niekdajších  zadných izieb – „zadňa 
chiža“  našich rodičov, či prarodičov. 
            Okrem toho na javisku plánujeme nechať voľný priestor 
v strede javiska, kde by  sa mohli uskutočňovať vybrané kultúrne 
podujatia, či už najmenších z MŠ, žiakov zo ZŠ, alebo aj našich 
folklórnych skupín. Teda inými slovami povedané, chceme skĺbiť 
dve poslania, a to muzeálne s folklórnym prejavom. Bude to 
náročné, pretože tak na javisku, ako aj vo veľkej sále  GD je toho 
priestoru tak akurát. Veríme však, že sa to podarí zrealizovať. 
            V priebehu zimných mesiacov máme v pláne usporiadať 
jednotlivé exponáty v Galérii P. Ondiča  a sústrediť obrazové 
exponáty na jednej stene veľkej sály. Potom príde na rad zariadenie 
kuchyne – „prikľet“, obývacej izby – „predňa chiža“, ale bude to aj 
komora, gazdovský dvor a humno, ako aj ukážky z remeselných 
činností gazdinej – tkáčske výrobky, výšivky a iné. 
            Pretože nám ide o tematické usporiadanie exponátov do 
ucelených oblastí, predpokladáme, že nám budú chýbať niektoré 
predmety a veci. Ako príklad môžeme uviesť kuchynský sporák na 
nožičkách, ale zišlo by sa ukázať aj väčšiu pestrosť remeselníckych 
výrobkov gazdinej. Takže vážení čitatelia, spoluobčania, ak sa na Vás 
obrátime s prosbou o pomoc poskytnúť pre múzeum predmety, 
ktoré už menej potrebujete, bude to za účelom vytvoriť komplexné 
celky voľakedajších izieb gazdovských domov, či gazdovských 
dvorov.                                     Ján Rimár 

Rekonštrukcia javiska v Gazdovskom 
dome  ukončená. 

  
        V pláne práce III. Sekcie Občianskeho združenia GAZDA -  
Budkovce je vytýčený dlhodobý cieľ -  poznať históriu obce 
Budkovce do maximálnych možných detailov a s týmito poznatkami 
o histórii obce postupne oboznamovať občanov aj prostredníctvom 
našich novín Budkovčan. Je mimoriadne dôležité, aby históriu našej 
obce poznala najmä mladá generácia a aby mala dosť dôvodov byť 
na ňu patrične hrdá. Je však rovnako dôležité, aby sme poznatky 
o nej vedeli prezentovať aj navonok, a tak mohli vhodnými formami 
propagovať obec Budkovce v blízkom i vzdialenejšom regióne. 
        Uvádzaný plán činnosti III. sekcie Občianskeho združenia 
GAZDA - Budkovce počíta v prvej etape s identifikáciou 
významnejších historických pamiatok, a to nachádzajúcich sa 
predovšetkým v intraviláne, ale aj v extraviláne obce. Je potrebné 
upozorniť, že Občianske združenie GAZDA - Budkovce sa bude snažiť 
aj o popis takých historických pamiatok, ktoré už  reálne neexistujú, 
ale vieme ich presnú lokalizáciu, teda miesto, kde tieto objekty stáli. 
Našou snahou bude poskytnúť maximálny možný popis aj k takým 
pamiatkam, ktoré vo svojej dobe mali nezastupiteľnú úlohu. 
Pokúsime sa identifikovať presné miesta, kde takéto objekty stáli.      
          Detailnejšie delenie pamätihodností v intraviláne obce  má 
dve veľké oblasti, a to: sakrálne pamiatky a svetské pamiatky. Tieto 
sa potom ďalej delia na historické stavby, technické pamiatky, 
významné lokality či miesta. Podobné delenie platí aj pre extravilán 
obce, teda: sakrálne pamiatky, technické pamiatky, historicky 
významné lokality, archeologické náleziská. 
          Vážení čitatelia, z výpočtu delenia týchto pamiatok je jasné, že 
je to veľmi náročná práca, pri ktorej sme si nestanovili nejaké pevné 
časové horizonty. Ako sa hovorí, je to práca nadlho. Snahou 
Občianskeho združenia GAZDA – Budkovce však bude, aby sme 
počínajúc číslom 1 /2016 našich novín Budkovčan začali postupne 
uverejňovať všetko to, čo bude zaujímavé a historicky významné 
a bude zdrojom poznania i poučenia pre všetky generácie v našej 
obci.                                                                                                  Ján Rimár                                                                                                      
  
  
 

 Vytvárame rubriku o histórii obce Budkovce 

          Tohto roku  sa Nadácia Orange v grantovom programe 
Darujte  Vianoce 2015  rozhodla pomôcť našim trom projektom – v 
1. fáze projektu Vianoce pre sestry a v 2. fáze  na www.dakujeme.sk 
projektom Vianoce pre seniorov, Vianočná výzdoba pre nulťákov, 
Tvorivé dielne a Vianoce pre 4. CŠ.  
           Projekty vypracovali učiteľky Základnej školy Júlie Bilčíkovej, 
Budkovce 355. Všetky projekty pomôžu tam, kde je treba pomôcť, 
teda tam, kde je potrebná nielen  finančná „injekcia“, ale aj tam, 
kde je potrebná ľudská blízkosť – a to je na Vianociach to najkrajšie. 
Chceme zdôrazniť, že projekty napísali z vlastného rozhodnutia a za 
realizáciu takéhoto projektu nedostanú žiadnu finančnú odmenu. 
Všetky projekty sa budú realizovať od 6.12.2015. Držte palce, aby sa 
podarilo naplniť srdcia obdarovaných radosťou a naozajstnými 
Vianocami.  
           Bližšie informácie o podporených projektoch nájdete na 
www.dakujeme.sk a www.nadaciaorange.sk                  L.K. 

 Nadácia  
Orange  

opäť pomáha 

Maľba Pavla Ondiča na zástave, 
ktorú darovala  
Mária Ondičová,  
matka Pavla Ondiča. 
Foto: L. Ložanský 
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Správa zo zelených stolov 
  
 
           Súťažný ročník 2015/2016 sa začal koncom septembra 2015. 
Naše družstvo hrajúce oblastnú 5. ligu MI-SO v zložení: Š. Mištanič 
st., M. Bréda, J. Horňák, Š. Mištanič ml., M. Horňák, V. Červenák, S. 
Tkáč a R. Pivarník sa po 9. kole základnej časti umiestnilo na 7. 
mieste zo 16-tich. Po odohratí 15 kôl základnej časti sa bude hrať 
nadstavbová časť rozdelená na 2 skupiny, a to o 1.- 8. miesto a 9.- 
16. miesto celkového umiestnenia. Snahou našich hráčov je dostať 
sa do 1. skupiny a hrať s najlepšími klubmi o celkové umiestnenie 
v tomto súťažnom ročníku. 
    ObSTZ MI a OKST Budkovce zorganizovali 7. novembra 2015 5. 
ročník stolnotenisového turnaja In Memory v telocvični ZŠ                
J. Bilčíkovej v Budkovciach. Podujatie bolo spomienkou na tých 
hráčov resp. funkcionárov, ktorí sa venovali stolnému tenisu 
v okresoch Michalovce a Sobrance. Turnaja sa okrem hráčov OKST 
(Bréda,         S. Tkáč, J. Horňák, Mištanič st., V. Červenák a R. 
Pivarník) zúčastnil aj Radomír Šipoš. Celkovo súťažilo 38 hráčov z 15-
tich klubov. Víťazom sa stal M. Jenčík z MKST V. Kapušany. 
      
    5. decembra 2015 organizuje OKST Budkovce v spolupráci s ObSTZ 
MI 10. ročník stolnotenisového turnaja o Putovný pohár ObSTZ MI 
v kategórii dospelých a mládeže v telocvični ZŠ J. Bilčíkovej                   
v Budkovciach. Právo účasti na podujatí majú len hráči na súpiskách 
5. ligy MI-SO v súťažnom ročníku 2015/16. 
                          Róbert Pivarník 
  
 
 
 
            A – mužstvo dospelých prešlo po vypadnutí z V. ligy viacerými 
zmenami v kádri, ktorými bolo nutné nahradiť hráčov, ktorí z rôznych 
dôvodov v mužstve už nepokračovali (Paulovčík, Budiš, Sabol, Paľo atď.) 
hráčmi novými (Kiš, Selecký, Lukáč, Mihálik). V jeseni sme tak boli svedkami 
výkonov veľmi dobrých ( 6:0 s Tibavou, 3:2 s Remetami), ale aj slabších (2:3 
s Krásnovcami), čo bolo zapríčinené najmä veľmi úzkym kádrom. Celkovo 
sme tak dosiahli umiestnenie v strede tabuľky, čo rozhodne nie je naším 
výkonnostným stropom. Najdôležitejšie tak bude počas zimnej prestávky 
posilnenie / rozšírenie mužstva a zodpovedná príprava na jarnú časť súťaže. 
         Z mládežníckych mužstiev je badať progres v mužstve žiakov, ktoré po 
jeseni obsadilo 3. miesto vo svojej súťaži, čo je najmä zásluha trénera 
mužstva Š. Sabola a vedúceho J. Ferka, ktorí sú ochotní sa chlapcom venovať 
a priučiť ich futbalovej abecede. Pozitívom je najmä záujem samotných 
chlapcov o futbal. 
           O poznanie horšia situácia je v doraste, ktorý funguje v súčasnosti len 
ako z núdze cnosť a trpí nedostatkom „domácich“ chlapcov a záujmu vôbec. 
Vo svojej súťaži tak už tradične „drží“ tabuľku zospodu.                                                               

                           Lukás Ložanský 

 Futbalové okienko 

          Vďaka úspešnému projektu z nadácie Volkswagen „Detský vodičák“ sa 
aj naše deti stali  v jeden krásny slnečný októbrový deň ozajstnými 
účastníkmi cestnej premávky. Na našom dopravnom ihrisku si  vyskúšali 
jazdu na kolobežkách, odrážadlách a iných dopravných prostriedkoch. 
Museli sa riadiť dopravnými značkami aj pokynmi policajtky. Plnili rôzne 
úlohy  a všetko hravo zvládli. To bolo radosti, keď boli za svoju šikovnosť 
odmenené  detskými vodičskými preukazmi. 
           Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo druhú 
výzvu na rozšírenie a udržanie kapacít materských škôl. Z druhého 
sociálneho balíčka vlády bolo na tento účel vyčlenených päť miliónov eur. 
Našej škole sa podarilo získať dotáciu vo výške 25 000 € a v najbližších 
mesiacoch sa chystáme na rekonštrukciu nevyužívaných priestorov našej 
Materskej školy. 
          „Na Martina v novembri napadol sneh..... „to sú slová z jednej detskej 
piesni, no žiaľ, tento rok k nám Martin nezavítal na bielom koni, aj keď sme 
ho všetci túžobne očakávali. V tento deň sme v našej Materskej škole 
privítali rodičov aj starých rodičov našich detí  na Martinskom posedení. Deti 
si pre nich pripravili krásny program, v ktorom im vyjadrili svoju lásku 
a vďaku za všetko, čo pre nich robia. Spoločne sme si vychutnali kávičku 
a sladké dobroty, za ktoré sa chceme poďakovať našim úžasným rodičom, 
a popri tom sme si vyrobili nádherné Mikulášske lampášiky, ktoré sme využili 
pri Mikulášskej besiedke. Tá sa tohto roka konala v spolupráci s Obecným 
úradom dňa 5.12.2015 o 15.30 hod. na Obecnom úrade Budkovce. Deti sa na 
tento deň veľmi tešili a usilovne nacvičovali program, aby svojimi piesňami, 
tancami a básňami potešili nielen svojich blízkych a celú širokú verejnosť, 
ale samozrejme aj Mikuláša s jeho pomocníkmi....  Tí mali plné ruky práce 
s rozdávaním darčekov, lebo v našej obci  máme len samé dobré detičky. 

           Blížia sa najkrajšie sviatky v roku a my všetkým ľuďom 
prajeme: nech závisť a svár, všetkých sa bočí, iskričky šťastia, nech 
nám svietia z očí. Vravme úprimné slová a robme veľké činy, 
naučme sa odpúšťať druhým ich viny. Zabudnime na hádky, prieky 
a spory, v našich srdciach nech pravá láska horí. Majme ľudské 
cítenie, zlo nech sa zruší, nech zavládne pokoj v každej duši. 
Príjemné a pokojné prežitie nielen vianočných sviatkov, ale 
každého dňa v roku 2016 prajú deti a kolektív MŠ.                                
                              Henrieta Petrová       

Zo života Materskej školy Budkovce 
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