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 Naďalej prebieha rekonštrukcia 

„Ţelezného obchodu― 

 Získaná dotácia 4 000€ na rozšírenie 

detského ihriska 

 Rekonštrukcia miestnej komunikácií 

Pri Duši - od čísla 26– 40  + odstavná 

plocha pred domom sluţieb  

 Postup OŠK do 4.ligy „JUH― 

Pozvánka na 15. ročník  

Zemplín Veterán Rallye 2021 

Milí priatelia a priaznivci historických vozidiel, 

dňa 25. júna o 16:00h poobede privítame na futbalovom 

ihrisku  Budkovce majiteľov historických vozidiel automo-

bilov a motocyklov do roku výroby 1980. Na jubilejnom 

15. ročníku bude ikona Československého motocyklového 

športu - 10 násobného majstra ČSR okruhových motocyk-

lov Petra Baláţa.  

Tešíme sa na vašu návštevu  

 

 

 

Zrnko múdrosti 

Miluj bez predstierania. 

Hovor bez uráţok. 

Počúvaj bez súdenia. 

                             Karol Wojtyva 

Dodatočne .... 

Pranostiky na leto: 

Lepšie jedno leto ako sto zím.  

V lete viacej mocí než v jeseni. 

Ak je zlé leto, bude pekná jeseň. 

Horúce leto, studená zima. 

Nijaké leto, nijaká zima.  

Ak na sv. Vavrinca prší, bude po dyniach. 

Ak bude na sťatie Jána Krstiteľa pršať, po-

kazia sa orechy.  
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Obchod Ţeleziarstvo  

       "Ako ste určite všetci postrehli, od 01.06.2021 
sa otvorilo v obci Ţeleziarstvo. 

        V minulosti v obci obchod priemyselný tovar uţ 
bol . Radí by sme nadviazali na úspešnú  šnúru 
z minulosti. Snahou majiteľov bolo pokryť  potreby 
obyvateľov obce, aby sa doslova „za kaţdou hlúpos-
ťou nemuselo do mesta―. 

      Ţeleziarstvo ponúka na predaj stavebnú ché-
miu,  silikóny, lepidla, taktieţ aj vrtáky, skrutky, ma-
tice, podloţky, potrebné veci do záhrady ako napr. 
hadice, spojky, krhly na polievanie, nádoby na vodu, 
motyky, násady do lopát, hrablí, motýk,.... 

Sortiment je široký, a postupne bude doplnený 
o nový spotrebný materiál. 

Sortiment sa v najbliţšej dobe rozšíri aj o farby, laky 
a riedidla.  Majitelia sa budú snaţiť vyjsť v ústrety, 
kaţdému zákazníkovi . 

K Ţeleziarstvu pribudne časom aj záhradkárstvo, ale 
zatiaľ viac prezrádzať nebudeme. 

Ţeleziarstvo a Záhradkárstvo KYMAK sa teší na Va-

šu návštevu a prípadnú spoluprácu. " 

                                                 Ing. Lenka Gregorová  

Foto: Ján Blicha 

Foto: Ján Blicha 

Zo sveta luxusu  

Najdrahšia jachta – 4,3 miliardy eur 

- History Supreme - V hlavnej spálni tróni socha zo 

stehennej kosti Tyranosaura Rexa, na plavidle sa 

nachádza 100 ton zlata, platiny a šperkov. Nie je naj-

väčšou ale rozhodne je najdrahšou jachtou sveta. 

Najdrahšie hodinky - 26,4 milióna eur 

-Breguet No. 160—sú to vreckové hodinky prezý-

vané aj Mária Antoinetta. Vyrobené švajčiarskym 

géniom v 18. a 19. storočí hodinárom Abrahamom - 

Luisom Bregueta. 

Disponujú všetkým 

čím aj dnešné mo-

derné hodinky. 

Najdrahšie manţetové gombíky - 3,2 milióna eur 

- Tieto gombíky má na svedomí spoločnosť Jacob 

& Co. Vyrobené sú z 18– karátového bieleho zlata 

a ich hlavným šperkom sú 20 a 21-karátové ţlté dia-

manty obkolesené pre zmenu bielymi diamantmi.  

Najdrahší pes - 1,8 milióna eur  

- Tibetský mastif - Jeho chovateľ uviedol v papie-

roch, ţe jeho šteňa 

má v sebe „ leviu 

krv―. Samec psa 

môţe mať výšku 

80—95cm a váhu 

výše 100kg.  
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Ako sa pripraviť na leto 

           Blíţia sa slnečné a horúce dni a my vám pri-

nášame niekoľko rád a typov ako sa chrániť pred 

slnkom, ako by sme sa mali správne stravovať v lete 

a hlavne nezabúdať na pitný reţim, ktorý je veľmi 

dôleţitý v týchto horúcich dňoch. 

Leto je uţ predo dvermi a tak sa blíţi aj čas letných 

športov, dovoleniek a opaľovania. Pri letných šport-

och často nevnímame vysoké teploty a ostré slnko 

a často si spálime pokoţku. Preto sa treba správne 

chrániť pred  UV ţiarením,  a tu je niekoľko rád ako 

na to. V prvom rade je veľmi dôleţité pouţiť správ-

ny opaľovací krém, s vysokým ochranným fakto-

rom, ktorý nás dostatočne ochráni. Netreba zabúdať 

na to, ţe nie kaţdá pokoţka je rovnaká a preto aj tu 

vo všeobecností platí, ţe čím svetlejšia pokoţka tým 

vyšší by mal byť UV faktor krému. Nezabudnite na 

to, ţe krém je dobre si naniesť na celé telo a to as-

poň 30 minút pred odchodom na slniečko, aby dobre 

vsiakol, a aplikáciu treba opakovať. Na trhu sú rôz-

ne krémy, oleje či maslá, ktoré sú odolné proti vode 

či potu. Deti natierajte tým najvyšším ochranným 

faktorom. Na dovolenku si nezabudnite pribaliť ok-

rem šiat aj prikrývku na hlavu, ktorá vás uchráni 

pred silným slnkom a ÚV ţiarením. Klobúky, šiltov-

ky eliminujú ochranu pred letným úpalom.   Ďalším 

skvelým spôsobom ako sa ubrániť pred neţiaducimi 

účinkami slnenia pri plávaní je tenké oblečenie, trič-

ko alebo košeľa. Detskú jemnú pokoţku pred ÚV 

ţiarením ochráni špeciálne tričko s UPF+50. Neza-

búdajme ani  na okuliare, ktoré budú chrániť naše 

oči pred nebezpečným ultrafialovým ţiarením. 

"Lacné okuliare vyradia z funkcie vlastné ochranné 

mechanizmy oka, pričom neposkytnú 100% ochranu 

pred slnkom.". Najvhodnejším výberom sú okuliare 

s tmavým filtrom, ktoré prepúšťajú najmenej ţiare-

nia. Počas  najhorúcejších hodín  dňa je najlepší 

spôsob ochrany pred slnkom ostať v tieni. Vyhýbať 

sa tomu najsilnejšiemu slnku je ideálne medzi 11:00 

– 15:00 hod.. 

 Na slnečnej pláţi či pri športových aktivitách sa od-

porúča dodrţiavať pitný reţim a vypiť denne aspoň 

2-3 litre čistej vody.  Voda je hlavnou súčasťou vnú-

torného prostredia ľudského organizmu, u dieťaťa 

tvorí aţ 70 % podielu na telesnej hmotnosti. Deti 

zvyčajne nemávajú pocit smädu, preto je potrebne 

im v pravidelných intervaloch počas celého dňa po-

núkať vhodné nápoje.  

Ako by ste sa mali stravovať  v lete? 

Strava by mala byť v týchto horúcich dňoch 

„ľahšia― , teda ľahko stráviteľná s niţšou energetic-

kou hodnotou, súčasne však musí poskytovať dosta-

tok výţivných látok. Zloţením má byť vyváţená a 

pestrá – dostatok celozrnných výrobkov, ovocia 

a zeleniny (najmä sezónneho),  nízkotučných mlieč-

nych výrobkov, rýb, hydiny, zemiakov a strukovín, 

menej jedál a potravín bohatých na tuky (najmä na-

sýtené) a uprednostniť varenie, dusenie, pečenie pri 

spracovaní potravín pred vypráţaním, fritovaním. 

 Bc. Stela Lörincová 

Ľahký cestovinový šalát s kuracím mäsom a jogur-

tom 

Suroviny: 

250g farebných cestovín    

1 ks kuracieho prsia 

1 ks zelenej papriky 

1 ks paradajky 

korenie napečené kura 

soľ 

čierne mleté korenie 

Dresing : 

1/2 bal. Kyslej smotany 

1/2 bal. Bieleho jogurtu 

1/2 ks citróna 

oregano, bazalka 

soľ,  

čierne mleté korenie 

 

Postup : Kuracie prsia očistíme a nakrájame na ma-

lá kocky. Osolíme,  pridáme čierne mleté korenie 

podľa chutí. Na rozpálenej panvici na sucho orestu-

jeme a odloţíme bokom. Cestoviny si klasický pod-

ľa návodu uvaríme v slanej vode. Papriku a paradaj-

ku si nakrájame na drobné kocky.  

Dresing : kyslú smotanu a biely jogurt zmiešame v 

myse pridáme oregano, bazalku, šťavu z citróna, soľ 

a čierne mleté korenie. Všetko dôkladne premieša-

me. Pripravíme si väčšiu misku, do ktorej dáme na-

krájanú zeleninu, mäso, cestoviny a všetko zalejeme 

pripraveným dresingom. Šalát dáme na minimálne 

hodinu do chladničky.  

                                                               Dobrú chuť ! 

https://www.exisport.com/sk/plavky/54285-color-kids-timon-t-shirt-ss-5711309032801.html
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Projekt E.AR.TH Environmentálne a re-

gulované myslenie  

 

        Základná škola Júlie Bilčíkovej v Budkov-

ciach v tomto školskom roku opäť uspela a začala s 

realizáciou projektu E.AR.TH Environmentálne a 

regulované myslenie. Po prečítaní názvu sa v mysli 

vynorí slovo Zem. Naša planéta, ktorá je jedinečná, 

krásna a obývateľná. Jej súčasťou je príroda, ktorú 

berieme ako samozrejmosť. Neuvedomujeme si 

však, ţe mnohé prírodné systémy sú vystavené tla-

ku, čo vedie k ich nesprávnemu fungovaniu a nie-

kedy aj zániku. Kaţdý z nás môţe priloţiť ruku, 

drobnými environmentálnymi maličkosťami, alebo 

svojím myslením prispieť k zlepšeniu klímy, ktorej 

je v poslednej dobe venovaná veľká pozornosť. 

Proces tvorby ţiadosti aţ k podpisu zmluvy trval 

takmer rok. Ministerstvo ţivotného prostredia Slo-

venskej republiky ako správca programu Zmierňo-

vanie a prispôsobovanie sa zmene klímy SK-Klíma 

(webová stránka vyhlasovateľa je 

www.eeagrants.sk) vyhlásil výzvu schémy malých 

grantov na predkladanie ţiadostí o projekt. Vo feb-

ruári 2020 sme podali ţiadosť o projektový grant, 

ktorý bol po dlhom procesu schvaľovania ukončený 

podpisom zmluvy vo februári 2021. Projekt pod 

názvom E.AR.TH Environmentálne a regulované 

myslenie získal grant z Nórska v sume 42 514 eur. 

Projekt je spolufinancovaný v sume 6 060 eur zo 

štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom 

projektu je prispieť k zmierňovaniu a prispôsobova-

niu sa zmenám klímy realizáciou tzv. mäkkého 

opatrenia. V synergii s týmto mäkkým opatrením 

vybudujeme 4 fyzické tzv. tvrdé opatrenia a to: vy-

tvorenie vertikálnej záhrady, výsadba ovocných 

stromov, budovanie hmyzích domčekov a vybudo-

vanie kompostéra. Projekt E.AR.TH je vlastne po-

kračovaním uţ realizovaného projektu Kvapka. 

Prepojením dvoch projektov vznikne vzdelávací 

kurz K.E.R. (Kurz environmentálneho rozvoja) ako 

prierezové začlenenie vybraných environmentálnych 

tém do školského vzdelávacieho programu školy. 

Existujúci environmentálny program teraz doplníme 

o nové témy a nové učebné materiály. Prioritnou 

úlohou je ţiakom poskytnúť poznatky, ktoré násled-

ne implementujeme do praxe pričom vyuţijeme aj 

skúsenosti a rady našich predkov. V rámci edukácie 

sa v projekte E.AR.TH budeme venovať témam 

Kompostovanie, Biodiverzita, Ovocné stromy a 

hmyz. Ţiaci si záţitkovou formou vyskúšajú svoje 

poznatky pri zhotovovaní kompostoviska, výstavbe 

hmyzích domčekov, výsadbe a starostlivosti o ovoc-

né stromy. Jedným z nosných tvrdých opatrení je 

vytvorenie vertikálnej daţďovej záhrady na stene 

pavilónu Komenského. Je to unikátny a vizuálne 

príťaţlivý prvok vertikálneho pestovania zelene, čím 

vytvoríme ďalšiu súvislú zelenú plochu v rámci are-

álu školy. Prispeje k zlepšeniu mikroklimatických a 

teplotných podmienok budovy, vytvorí protihlukovú 

bariéru, pretoţe rastliny vysadené na fasáde budovy 

majú dobré izolačné vlastnosti. Na jej zavlaţovanie 

vyuţijeme daţďovú vodu z jedného pavilónu školy. 

Jednou z prvých aktivít projektu E.AR.TH vôbec 

bolo zorganizovanie úvodnej konferencie, ktorá sa 

konala 19. mája za prísnych opatrení v priestoroch 

Obecného úradu v Budkovciach. Jej účastníci získali 

základné informácie o projekte, o programe, donoro-

vi, cieľoch a výstupoch projektu, aktivitách a ich 

realizácii. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať 

všetkým, ktorí sa na príprave tohto projektu podieľa-

li a spolupracovali.   

                                           Mgr. Martina Bajuţiková 

 

www.minzp.sk/eea/ 
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darčekom. Deti potešila aj vynikajúca  zmrzlinka od 

tety Slávky Romančákovej, za ktorú veľmi pekne 

ďakujeme. 

V mesiaci máj prebiehal zápis detí do  materskej 

školy. Teší nás veľký záujem zo strany rodičov 

o našu materskú školu. Prijali sme toľko detí, koľko 

nám kapacita materskej školy dovolila. Je nám ľúto, 

ţe sme nemohli vyhovieť všetkým rodičom, ktorí 

mali o našu materskú školu záujem. 

A čo nás ešte do konca šk. roka čaká? 

24.06.2021 k nám zavíta z pod Tatier bábkové diva-

dielko HOKI POKI s predstavením „Keď sa hľadá 

kamarát― a čaká nás ešte rozlúčka predškolákov.  

My najmenší Vám prajeme nádherné leto, buďte len 

a len pozitívne naladení, aby sme sa spolu stretli 

v septembri všetci negatívni... 

                                                  Bc. Henrieta Petrová 

 
                                                                                            

 

Zo ţivota materskej školy 

 

            Všetci sme radi, ţe sa si-

tuácia na Slovensku  s pandémiou 

koronavírusu natoľko stabilizova-

la, ţe materskú školu môţu navšte-

vovať všetky deti. A naplno si to uţívame.  Deťom 

bolo veľmi ľúto, ţe sme si toho roku nemohli uţiť 

náš obľúbený fašiangový karneval, tak sme sa roz-

hodli, ţe ním potešíme deti 1.júna v deň ich sviat-

ku. Rodičia deťom prichystali naozaj krásne, origi-

nálne masky. Mali sme Kleopatru, rímskych bojov-

níkov, Elzy z Ľadového kráľovstva, Hermionu, 

Snehulienku, morskú pannu, Spidermana, Betma-

na, ale aj mačičky, včielku, lienku, víly a mnoho 

iných krásnych masiek a samozrejme, na správnom 

karnevale nesmel chýbať šašo. Rodičia deťom pri-

chystali sladké občerstvenie, a my skvelú zábavu 

a rôzne súťaţe – stoličkový tanec, balónový tanec, 

prenášanie lentiliek... Hneď ráno deti prekvapil 

a milo potešil pán starosta, ktorý ani v tento deň na 

našich najmenších nezabudol a obdaril ich milým 

Zorganizovanie úvodnej  konferencie projektu E.AR.TH  

Veľká trieda—Včielky  

Malá trieda—Lienky 
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    Krása Zeleného areálu v jarnom šate. 

 

         Po niekoľkých rokoch sústredeného pracovné-

ho úsilia členov o.z. GAZDA a pracovníkov obecné-

ho úradu Budkovce sa začína náš Zelený areál na 

Cinteriku podobať našim predstávam.  I keď kaţdé 

ročné obdobie má svoje čaro, príroda nás zrejme 

najviac prekvapí v jarnom období. No a keď prírode 

trocha pomôţe aj človek, tak takáto jarná nádhera 

človeku pomaly vyráţa dych.  Je jasné, ţe aj táto 

kvetinová prehliadka naservírovaná prírodou má 

svoje obmedzené trvanie, predsa  pre všeobecné po-

tešenie nás, ktorí sme nestihli osobne zajsť do Zele-

ného areálu na prelome mesiaca máj – jún, prikladá-

me tieto fotozábery. Upravené hrobové miesta 

s kamennými pomníkmi a kvetinovou výzdobou sú 

perfektné a ctia nás Budkovčanov.  

      János Haidinger bol posledným správcom gróf-

skeho Budkaiovskeho majetku a na jednom mieste 

spolu s ním leţí jeho manţelka Karolína Schultzová 

a v samostatnom hrobe neďaleko nich bola pocho-

vaná aj ich dcéra Matilde Haidinger. /Obr. 1 a 2/ 

Matilda zomrela v roku 1918 a na jej výslovnú ţia-

dosť bola pochovaná vedľa svojich rodičov. Toto by 

nebolo nijak zvláštne, keby sa jednalo o fungujúci 

cintorín. Ale na cinteriku sa uţ dávno nepochováva-

lo a toto bol po dlhšom čase pohreb  na tomto cinto-

ríne. Bohuţiaľ nemáme vedomostí či ešte ţijú nejakí 

potomkovia tejto rodiny.  Bolo by potrebné to pre-

skúmať. 

      Váţení čitatelia, boli by sme veľmi radi keby 

sme stíhali tak často kosiť trávnaté priestory 

v Cinterku, ako rýchle rastie tráva. Nie vţdy sa to 

darí, takţe v tejto súvislosti vás prosíme 

o zhovievavosť a porozumenie. Snahou obecného 

úradu je udrţať všetky kosené priestory v poriadku 

v celom intraviláne obce. 

       Je potrebné upozorniť, ţe v priebehu júla sa ob-

javí na cinteriku sprievodný panel k problematike 

kamenných kilometrovníkov,  hneď vedľa  miesta 

so zakopanými reálnymi kilometrovníkmi. Tieto 

boli osadené v teréne v jari 2021 a je potrebné  na 

nich obnoviť náter a natrieť na nich farebné čiapoč-

ky.  Po dokončení všetkých prác bude to pekná pa-

miatka na kamenných stráţcov našich ciest, najviac 

tvorbu tejto expozície podporila aj Okresná správa 

ciest Michalovce a jej vedúci p. Kráľ. 

       Z mladej zelene je moţné spomenúť pekne ras-

túcu lipovú ale aj v časti od mosta do Zeleného areá-

lu, aj v samotnom areáli vedľa vodnej zdrţi 

a panelovej cesty. 

       Osobitnú zmienku si zaslúţi niekoľko kríkov 

orgovánu na Cinteriku, ktorý krásne kvitol v mesiaci 

máj a jeho vôňu bolo cítiť ďaleko. No, ale kde sa 

nabral orgován v Cinteriku ? Kríky orgovánu boli 

posadené na hroboch mŕtvych v čase fungovania 

tohto cintorína. Bolo to v 18. storočí a to uţ je riadne 

veľa rokov. V stručnosti je moţné povedať, ţe orgo-

ván sa dokáţe sám zmladzovať koreňovými výmlad-

kami a toto kríky orgovánu na Cinteriku robia do-

dnes. Takţe máme orgován v pôvodnej farbe i vôni 

a preto je veľmi cenný. 

        Je potrebné dodať, ţe aj kompletizácia náučné-

ho chodníka z aspektu fauny a flóry bude pokračo-

vať a to v smere k rybárskej chate, kde sú uţ v zemi 

zabetónované ţelezné stojany. 

        Takţe zveľaďovanie Zeleného areálu pokračuje 

a bude ešte pokračovať podľa  vytýčeného programu 

a veríme, ţe stále viac Budkovčanov i cezpoľných si 

nájde cestu a čas pobudnúť v tejto krásnej zeleni. 

                                                                                                              

Ing.Ján Rimár 

O.Z.GAZDA                
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Letné osvieţujúce nápoje z byliniek 
 

 Leto. Čas strávený na slnku, v prírode 

s rodinou či priateľmi, letné posedenia a párty, ale aj 

čas na bylinkové miešané nápoje v krásnom pohári. 

Navodzujú príjemnú atmosféru, pohodu a oddych. 

Na lúkach a v záhradách mnoţstvo byliniek, bola by 

škoda nevyuţiť ich liečivú silu, nakoľko jemná prí-

rodná medicína pomáha v prevencii rovnako dobre 

ako vyrobené lieky.  

Preto Vám ponúkam pár tipov na jednoduché letné 

osvieţujúce nápoje pripravené z bylín v nealko ver-

zii. 

 

Mätový osvieţujúci nápoj 

Mäta, tuším najpouţívanejšia bylinka. Hrsť lístkov 

mäty zalejte 1 l horúcej vody, nechajte cca 8-10 mi-

nút lúhovať, po vychladnutí pridajte kocky ľadu, cit-

rón nakrájaný na kolieska a uhorku.  

 

Osvieţujúci nápoj z mäty a ríbezlí 

1l vody, môţe byť perlivá alebo neperlivá, 20 lístkov 

mäty, hrnček červených ríbezlí, 3 lyţice trstinového 

cukru, 2 lyţice citrónovej šťavy, všetko zmiešajte 

v sklenenom dţbáne a pridajte ľad. 

 

Medovkový upokojujúci nápoj 

Medovka určite nechýba v ţiadnej záhrade. Zopár 

čerstvých lístkov medovky zalejte horúcou vodou 

cca 2,5-3 dcl, nechajte lúhovať 10 minút, po vy-

chladnutí pridajte citrónovú šťavu z jedného citróna 

a lyţicu medu. Ozdobíte čerstvou medovkou. 

Nápoj je nielen upokojujúci, ale dobre pôsobí aj pri 

bolesti hlavy. 

 

Šalviovo jahodový nápoj 

Šalvia sa pouţíva v prírodnej medicíne a v kulinárii 

uţ stáročia, preto ju vyuţite aj vy. 

Nakrájajte jahody a citrón na kocky, zalejte stude-

nou vodou, pridajte lístky šalvie a kocky ľadu.  

 

Osvieţujúci nápoj z bazalky 

Hrsť čerstvých bazalkových lístkov zalejeme horú-

cou vodu cca ½ litra, lúhujeme 5 minút, precedíme, 

pridáme šťavu z jedného citróna, 1 lyţicu medu ale-

bo trstinového cukru. Podávame s kockami ľadu. 

 

Osvieţujúci nápoj z medovky a mäty 

Na 1 l vody dáme 20 lístkov mäty, 15 lístkov me-

dovky, lístky podrvíme, aby pustili šťavu, pridáme 

šťavu z 1 citróna, 3 lyţice trstinového cukru 

a miešame, aby sa cukor rozpustil. Pridáme kocky 

ľadu, ozdobíme lístkami mäty. 

 

 Fantázii sa medze nekladú, môţete pouţiť ľu-

bovoľné ovocie v kombinácii s bylinami, napríklad 

pomaranč s rozmarínom chutí skvelo, červený me-

lón s grapefruitom a bazalkou je výborná osvieţujú-

ca kombinácia, pričom stačí pridať lyţicu medu na 

dochutenie, alebo taká poctivá domáca citronáda tieţ 

nie je na zahodenie:  

250ml citrónovej šťavy, 250ml vody, 200g cukru 

(ideálne trstinový) zmiešajte dokopy, podľa chuti 

pridajte viac vody alebo minerálky, ľad a plátky cit-

róna na dozdobenie. 

 

Na záver jeden bonus, dámska jazda v podaní: 

 

Malinové mojito stvorené na leto 

½ ks limetka 

6ks maliny 

10 ks  lístkov čerstvej mäty 

1 čajová lyţička trstinového cukru 

60 ml  bieleho rumu 

100ml  perlivej minerálky 

Kocky ľadu 

 

Do vysokého pohára dáme pokrájanú limetku aj 

s kôrou, maliny, čerstvú mätu a trstinový cukor, 

všetko spolu jemne rozdrvíme. Pridáme ľad 

a zalejeme rumom a minerálkou, premiešame. 

Ozdobíme malinami, plátkom limetky a mätou. 

 

Majte krásne leto, plné radosti a dobrého zdravia.  

 

        

                                              Valéria Petruňová 
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Futbalisti OŠK švrtoligový! 

Tak ako uţ bolo avizované v poslednom čís-

le novín, ŠTK VsFZ nariadila dohrať zostávajúce tri 

zápasy jesennej časti sezóny, aby súťaţ nadobudla 

regulárnosti. Po započatí tréningového procesu 

v máji to znamenalo dohrať zápasy v Lastomíri, 

Vojčicami a Úporom. Po víťazstvách 2:1 a 6:2 bolo 

jasné, ţe sa rozhodne v poslednom kole na ihrisku 

druhého Úpora. Chlapci po bojovnom a obetavom 

výkone zvíťazili 4:2 a dovolím si povedať, na druhý 

pokus sa nám podarilo vyhrať V. ligu, skupinu zem-

plínsku a tým postúpiť do IV. ligy juh. Počas krátkej 

letnej prestávky tak výbor čaká úloha posilniť muţ-

stvo, aby sme v novom ročníku hrali v tejto súťaţi 

dôstojnú úlohu a vzorne reprezentovali našu obec.   

Káder muţstva OŠK, ktorí si vybojoval pos-

tup do IV. ligy: Bumbera Igor, Budiš Anton, Ličko 

Pavol, Hlivák Mário, Bumbera Robert, Pavlina Pe-

ter, Surmaj Martin, Kolesár Marek, Chachaľák Pe-

ter, Tokár Nikolas, Lukačko Michal, Hlivák Ľubo-

mír, Devečka Martin, Murgač Marcel, Seman Ma-

túš, Bubeňko Matúš, Hutaj Ján.  Tréner: Dušan Ku-

kuč, asistent: František Pustý.  

Na škodu veci však bolo rozhodnutie ŠTK 

ObFZ Michalovce, ktorý rozhodol o nepokračovaní 

a tým aj anulovaní súťaţí mládeţe. Pozitívom ale je, 

ţe chlapci na futbal nezanevreli a vo voľnom čase 

behajú či uţ po hlavnom, alebo multifunkčnom 

ihrisku. Pevne verím, ţe sa nám podarí doplniť do 

novej sezóny najmä muţstvo ţiakov, aby sa nám 

v ideálnom prípade podarilo vytvoriť dve muţstva 

ţiakov – pre súťaţ na „veľkom― ihrisku a súťaţ na 

ihrisku multifunkčnom.  

Na záver by sa chcel poďakovať kaţdému, 

kto sa o tento úspech futbalu v našej obci pričinil – 

najmä OcÚ, bez ktorého finančnej pomoci by to ne-

šlo, Transpetrolu, GVP, MK Trans a všetkým tým, 

ktorí akokoľvek prispeli a prispievajú k fungovaniu 

futbalu v našej obci.   

                                     Mgr. Lukáš Loţanský 

Domáci tréner futbalového muţstva príde za svo-

jimi zverencami do šatne a konštatuje: 

- Chlapci, nechcem byť poverčivý, ale za stavu 

0:13 uţ začínam naozaj pochybovať o našom ví-

ťazstve.  

Zasmejme sa  
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