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25.-26. 

júna 

2022 

 

Dni obce Budkovce 

Starosta obce Budkovce a poslanci OZ Budkovce                      

      Vás pozývajú na  

SOBOTA  

 Na futbalovom štadióne Š. Nadzama v Budkovciach od 15:00hod. bude 

prebiehať Deň zábavy, športu a mládeže.  

Čaká Vás policajný psovod, hry pre deti, súťaže, maľovanie na tvár,  

stánok s cukrovou vatou, zmrzlina, hrad na skákanie, súťaž vo varení gu-

ľášu, penová šou, pivo a kofola pre všetkých ... 

NEDEĽA 

O 16:00hod. sa v Kultúrnom dome Budkovce budú konať  

26. Folklórne slávnosti 

Učinkujúci : Folklórny súbor Vargovčan 

Muzika Milana Rendoša 

Pacerki 

    Jožko Jožka 

      Deti z MŠ Budkovce 
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Budkovský majáles 

  Po dvojročnej prestávke spojenej s protipandemic-

kými opatreniami sa konal Budkovský majáles, kde 

sa o veľkolepú zábavu postarali Pacerki, Muzika 

Milana Rendoša a Jožko Jožka.  

                                              Ďakujeme, bolo úžasne.   

 

Zo života materskej školy... 

     Konečne sa zrušili všetky opatrenia 

ohľadom koronavírusu a my sme si spo-

ločne s našimi najbližšími mohli uctiť 

tie najlepšie, najkrajšie, najmúdrejšie, najláskavejšie, 

skrátka NAJ bytosti na svete naše MAMY. Pripravili 

sme si pre ne darček v podobe spevu, tanca a básní. 

Deti mali z vystúpenia trošku aj strach a trému, na-

koľko kvôli opatreniam už dávno nevystupovali na 

Obecnom úrade. Niektoré deti mali premiéru, ale 

všetky to hravo zvládli. Mamkám sme na tvári vyča-

rili krásny úsmev, a niektorým  z oka vypadli slzičky 

šťastia. Keby len mamkám, ale aj babkám. Odmenou            

za smelé vystúpenie bol  pre deti  poldenný výlet              

do Káčerova, kde sa deti do sýtosti vyšantili. 

31.5.2022 sme ukončili zápis do našej materskej 

školy. Mrzí nás, že sme nemohli vyhovieť všetkým 

záujemcom o našu MŠ, nakoľko bolo viac žiadostí  

o prijatie ako  voľných miest v našej MŠ. Už teraz sa 

tešíme na nové detičky, ktoré privítame 5.9.2022. 

1.jún patrí všetkým deťom, a aj my v našej mater-

skej škole sme si ho poriadne užili. Pre deti sme pri-

pravili na našom školskom dvore 4 stanovištia, kde 

sa mohli zahrať, zašportovať si, ale hlavne mať veli-

kánsky úsmev na tvári. Vybláznili sa na  nafukova-

com hrade, povozili sa na dopravných prostriedkoch, 

skákali vo vreci, liezli tunelom, hádzali lopty na cieľ 

a užili si aj maľovanie na tvár, niektoré deti aj        

na celé telo. Ďakujeme za super darčeky pánovi sta-

rostovi, p. Gáborovi a za sladkú dobrotu p. Barano-

vej. 

A kde sa stretneme najbližšie? Už teraz sa tešíme na 

„Dni obce“ , kde si v sobotu spoločne uvaríme super 

guľáš, deti sa zabavia pri športových súťažiach 

a najmenších budú čakať naše dopravné prostriedky. 

V nedeľu Vás potešíme malým kultúrnym progra-

mom na Obecnom úrade. Dúfame, že sa spoločne 

zabavíme.                                                                           

 

Bc. Henrieta Petrová 

Foto : Ján Blicha 
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 Podujatie SAD projektu E.AR.TH Enviro-

mentálne a regulované myslenie 

 

Naša Základná škola Júlie Bilčíkovej sa aktu-

álne nachádza v druhej polovici realizácie tzv. nór-

skeho projektu. 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 roz-

počtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je pri-

spieť k zmierňovaniu a prispôsobovaniu sa zmenám 

klímy realizáciou tzv. mäkkého opatrenia a štyroch 

fyzických alebo tvrdých opatrení. Podpisom zmluvy 

sme sa zaviazali plniť indikátory v daných cieľových 

hodnotách. Z týchto určených alebo vybraných indi-

kátorov a ukazovateľov sme v prvej polovici zorga-

nizovali úvodnú konferenciu, zriadili podstránku 

projektu na webovom sídle školy, vytvorili vzdelá-

vací kurz K.E.R  Kurz environmentálneho rozvoja. 

V jeho rámci sme vytvorili nové učebné materiály 

k tematickým celkom Biodiverzita, Kompostovanie, 

Ovocné stromy a hmyz. Tieto témy boli zapracované 

aj do štyroch druhov propagačných letákov, ktorými 

sa realizuje kampaň na zvyšovanie povedomia 

v oblasti zmierňovania a prispôsobovania sa zmene 

klímy medzi širšou verejnosťou, čo patrí medzi indi-

kátory projektu. V tomto období prebiehal aj časovo 

náročný proces výberového obstarávania 

k zakúpeniu materiálu alebo dodávke služieb potreb-

ných na realizáciu tzv. fyzických opatrení projektu, 

ktorými sú vertikálna záhrada, ovocný sad, hmyzie 

domčeky a kompostovisko.  

V jarnom období sme začali s prezentáciou 

projektu na informačných aktivitách v iných školách 

a organizáciách, ktoré  prejavili záujem získať infor-

mácie o projekte, jeho výstupoch, o poskytovateľovi 

grantu, správcovi programu a podobne. Informačné 

prednášky boli spojené s realizáciou dotazníka  

o správaní  sa voči klíme a poskytovaním propagač-

ných letákov. Zaujímavou aktivitou bolo podujatie  

SAD Spoločne a dobrovoľne, ktoré sa uskutočnilo 

18. mája. Išlo o dobrovoľnícke stretnutie zamestnan-

cov školy, žiakov a rodičov, počas ktorého spoloč-

nými silami vytvárali hmyzie domčeky 

a kompostovisko na podporu zážitkového vyučova-

nia v areáli školy  a ako názornú pomôcku pri vyu-

čovaní tém Kompostovanie, Ovocné stromy a hmyz 

a Biodiverzita. Na výstavbu hmyzích domčekov bol 

použitý prevažne prírodný materiál – drevené dosky, 

seno, slama, kôra zo stromov, kamene, raždie, po-

lienka, kartón, rolky z toaletného papiera.  

Vytvorili sme 5 hmyzích domčekov. 

Umiestnime ich v ovocnom sade a miniarboréte. Pri-

tiahnu včely a iný hmyz, ktorý ničí škodcov vysky-

tujúcich sa v záhradách a sadoch, čo je ekologickejší 

spôsob ochrany ako používanie pesticídov. Okrem 

toho poslúžia  žiakom na pozorovanie a pochopenie 

princípu biodiverzity. Prečo sme sa rozhodli vybu-

dovať nové kompostovisko? Pôvodné bolo v zlom 

stave a bolo preplnené. Druhým dôvodom bol fakt, 

že v areáli školy sa nachádza veľké množstvo tráv-

natej plochy, ktorá sa často kosí a potrebujeme dos-

tatočné miesto na jej uskladnenie. K tomu v jeseni  

máme veľké množstvo pohrabaného lístia, konári-

kov a iného odpadu. Kompostovisko je tak pre eko-

logicky zodpovedné fungovanie našej školy nevy-

hnutnosť a zároveň je vhodnou pomôckou pre prak-

tické vyučovanie predmetov technika a pracovné 

vyučovanie. Touto cestou sa chceme poďakovať 

všetkých, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli 

k výsledku dosiahnutému organizovaním dobrovoľ-

níckeho podujatia SAD i tým, ktorí prispievajú 

k úspešnému napĺňaniu cieľov projektu E.AR.TH. 

 

            
www.minzp/eea                                                                               

Mgr. Martina Bajužiková 

http://www.minzp/eea
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Svätoplukovo kráľovstvo ožíva 

          13. ročník postupovej súťaže registrovanej na 

Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slo-

venskej republiky  Svätoplukovo kráľovstvo ožíva 

2022 sa usiluje oživiť obdobie, ktoré je v našich de-

jinách považované za najslávnejšiu epochu našej 

histórie. V štyroch kategóriách žiaci výtvarne stvár-

nili historické témy a ich prepojenie so súčasným 

životom. Pohľad do minulosti obohatili o zážitky, 

predstavy a osobné skúsenosti. Veľké množstvo 

žiackych prác bolo zameraných na veľkomoravskú 

tradíciu, na osobnosť kráľa Svätopluka, sv. Cyrila             

a Metoda a ich nasledovníkov. Viditeľný bol posun 

od tradície k prítomnosti, historické udalosti sa stali 

zdrojom a inšpiráciou na vyjadrenie súčasného živo-

ta.  Úlohou poroty bolo vybrať a oceniť práce spĺňa-

júce štyri základné kritériá: 

• osobitosť výtvarného stvárnenia a myšlienka 

diela, 

• autenticita, originalita rukopisu a podanie myš-

lienky, 

• sila výpovede diela, 

• celkový výraz práce. 

     Vo výtvarnej časti vyhlasovateľ tento rok prijal 

najviac výtvarných diel v histórii súťaže. Sponzorom 

podujatia bolo Diecézne múzeum v Nitre a súťaž sa 

konala pod záštitou primátora mesta Nitra Mareka 

Hattasa. 

 Výtvarnej časti súťaže sa tento rok zúčastni-

la  so svojím výkresom na tému: Sila slova a sila 

meča ako odkaz Svätoplukovho kráľov-

stva, žiačka 9.B triedy Janka Paľová. Už keď sme 

Jankin výkres v januári tohto roku posielali do Nitry, 

tušili sme, že taká úžasná výtvarná práca nemôže 

ostať bez povšimnutia. Prvé miesto v kategórii žia-

kov 8. a 9. ročníka z celého Slovenska je zadosťuči-

nením Jankinej trpezlivosti, pracovitosti 

a nepochybnému výtvarnému talentu a citu. 

Janke ďakujeme za perfektnú reprezentáciu školy, 

z celého srdca jej víťazstvo prajeme  a želáme veľa 

radosti z výtvarnej činnosti od septembra budúceho 

školského roku na Škole umeleckého priemyslu 

v Košiciach.                       

 Ing. Jana Wiczmándyová 

                                                                                             

Život Svätopluka v kocke 

Žil v 9. storočí, dátum jeho narodenia nie je známy. 

Pochádzal z roku Mojmírovcov. 

Od 50. rokov 9. storočia bol kniežaťom Nitrianske-

ho kniežatstva a Rastislavovým spoluvládcom. 

Od roku 871 do 894 bol tretím a najvýznamnejším 

panovníkom Veľkej Moravy. 

Pripojil k nej rozsiahle územia – Čechy a Lužice, 

Sliezsko, Vislansko, Panóniu. 

Za jeho vlády dosiahla Veľká Morava najväčší roz-

sah. Historici sa prú o to, či získal titul kráľ, alebo 

bol len kniežaťom. 

V roku 894 na vrchole svojej moci zomrel. Jeho 

telo sa nikdy nenašlo.  
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Milý darček pre občanov Budkoviec 

      Vážení čitatelia našich novín, určite ste postrehli 

opakovanú informáciu OZ Gazda o postupe prác 

knižného spracovania príbehov ľudí v obci Budkov-

ce v rokoch 1900 až 2000. Bolo to veľmi búrlivé a 

obrovskými skokmi sa vyvíjajúce storočie. Môžeme 

konštatovať, že prípravné práce pred vydaním príbe-

hov v knižnej podobe sú pred záverom. Bohatosť 

rôznych veselých i smutných príbehov, ktoré sa 

udiali v našej obci v minulom storočí ovplyvnila 

rozsah knihy. Počet strán je celkom 220, k nim je 

potrebné pripočítať celostranové perokresby 

M.B.Horňáka a do textu zaradené v prevažnej miere 

čiernobiele fotografie . Zámer na začiatku sme mali 

jasný, napísať vyprofilovanú knihu o rozličných ve-

selých i smutných príhodách ľudí i pamätných bu-

dov v jednotlivých časových etapách 20.storočia. 

Súčasní obyvatelia obce sa môžu pokúsiť uhádnuť,  

v ktorej rodine sa konkrétny príbeh stal. Teda jednou 

vetou, je to kniha o Budkovčanoch žijúcich medzi 

rokmi 1900 – 2000, určená pre Budkovčanov žijú-

cich po roku 2000. V pripravovanej knihe sú veselé 

príbehy skutočne skvostné, v iných zas môže zaujať 

veľká miera šibalstva. Oproti ním je tu viac príbe-

hov, kde človeku ide doslova od žiaľu „roztrhať srd-

ce“. Z týchto dôvodov majú príbehy historickú a et-

nografickú dokumentačnú hodnotu zmien v myslení 

ľudí, hierarchie názorov na život v storočí, ktoré mô-

žeme nazvať revolúciou rozvoja techniky a spôsobu 

života ľudí. Pre zachovanie kontinuity a života na-

šich prekrásnych zemplínskych slov, sú tu zaradené 

kapitoly v našom nárečí. Z tých veselších je možné 

spomenúť príbeh o mládencovi, ktorý sa pri tanci 

„čardašu“ nechtiac doslova „vytriasol“, čo neskôr 

komentoval slovami „ňedalo śe utrimac“. V inom 

príbehu zas babka chodila na drevo do sporáka do 

cudzej drevárne a jej majiteľ nakoniec aj tak s bab-

kou „vybabral“. Oproti tomu nás dojme osud dcéry 

po nechcenom výdaji podľa rozhodnutia otca. Uda-

lostí a príbehov je v knihe veľa, celkom 130 a každý 

má svoj spôsob, svoj kľúč na otvorenie srdca čitate-

ľa. Členovia združenia Gazda sú presvedčení, že táto 

kniha má mať miesto v každej rodine v našej obci. 

Vhodnou formou chceme v krátkom čase osloviť 

našich Budkovčanov o možnosti „predplatenia“ kni-

hy už teraz , s prípadným bonusom vo forme veno-

vania a podpismi autorského kolektívu, alebo môžu 

dostať dve knihy. Títo predplatitelia budú mať knihu 

po vydaní doručenú domov. Okrem toho pre širší 

región počítame s využitím služieb agentúry Star-

tlab, kde bude prezentácia knihy v textovej i obra-

zovej forme približne na piatich stranách. Veríme, 

že s pomocou obecného úradu, občanov obce a šir-

šieho okruhu ľudí a sponzorov majúcich vzťah ku 

folklóru a histórii sa tento zmysluplný zámer podarí 

a kniha o osudoch ľudí v Budkovciach uzrie svetlo 

sveta ešte tohto roku. 

 JánRimár, o.z.Gazda 

Noviny z OcÚ 

• Získaná dotácia 4 000€ od spoločnosti Eus-

tream  

• Umiestnenie erbu pred Obecný úrad Bud-

kovce 

• Príprava rekonštrukcie strechy kaštieľa 

• Získaná dotácia 10 000€ na závlahu futbalo-

vého ihriska 

• Začaté prípravné práce na rekonštrukciu 

Domu služieb 
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Vyriešili ste krížovku? Doručte nám správne znenie tajničky v zalepenej obálke s tele-

fonickým kontaktom na Obecný úrad pani Januskovej a my vás zaradíme do žrebova-

nia. Vyžrebovaného čaká malé prekvapenie. Súťaž prebieha do  29.07.2022.  

Výherca z minulého čísla 

Výhercom sa stáva Jaroslav Vagaský, ktorý vyhral 

el. brúsku. 

Srdečné blahoželáme 

Zasmejme sa  

• Kocúr loví zajaca až do zimy a dostane ná-

pad. Hodí zajacovi do nory mrkvu a zajac na 

to: ,,Hm,hm,hm mrkva v zime ?!  

• Peniaze prichádzajú a odchádzajú a odchá-

dzajú a odchádzajú a odchádzajú...  

• - Feri, aké máte na východe heslo? 

- Jedz do polosýta a pi do polomŕtva.  

• Lekár upokojuje pacienta: 

- Nemáte sa čím trápiť. Dožijete sa najmenej 

sedemdesiatky! 

- Ale veď sedemdesiat rokov budem mať na 

budúci týždeň! 

- Veď vravím! 
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Správa zo zelených stolov 

     Majstrovská súťaž krajskej 4.ligy 

Košicko-Zemplínskej, v ktorej hrá Á-

čko ako aj oblastnej 5.ligy MI-SO 

v ktorej hrá B-čko súťažného ročníka 2021/2022 sa 

po zrušení pandemických opatrení súvisiacich 

s COVID-19 pokračovalo 5.kolom začiatkom marca 

2022. Naše A-čko si po základnej časti vybojovalo 

9.miesto a v nadstavbe budú hrať 5 dôležitých kôl 

v skupine o 7.-12.miesto t.j. o zotrvanie v krajskej 

súťaži. Po zranení Š. Mištaniča najúspešnejšieho 

hráča klubu, ktorý už nezasiahne do súbojov 

o zotrvanie to bude mať družstvo veľmi náročné. 

K dňu 22.5.2022 odohrali 3.kolá v ktorých majú bi-

lanciu 1 výhra a dve prehry. Predposledné kolo hrajú 

doma s Dúbravkou a v poslednom kole cestujú do 

Mokraniec, kde bude najdôležitejší zápas. Za Á-čko 

hrajú už len hráči (R. Leško, J. Horňák, T. Mikloš 

a z B-čka zaskakujú hráči P. Eliáš a M. Horňák). 

Krajská súťaž sa končí v sobotu 5.6.2022.  

B-družstvo v oblastnej súťaži 5.lige MI-SO sa po 

13.kolách základnej časti umiestnilo na 6.mieste. 

V nadstavbovej časti sa odohrali 3.kolá o celkové 

umiestnenie a súťaž sa skončila 21.5.2022. Celkové 

poradie: 1. Čečehov C, 2. Michalovce D, 3. Sobran-

ce B, 4. Tušická Nová Ves, 5. Budkovce B, 6. Mi-

chalovce E, 7. Čečehov D, 8. Beša, 9. Sliepkovce, 

10. Slávia Michalovce, 11. Blatná Polianka, 12. Či-

čarovce B, 13. Stretavka, 14. Pusté Čemerné. Za B-

čko hrali títo hráči: (R. Luco, M. Marcinčák, P. 

Eliáš, S. Tkáč, M. Horňák, J. Sidor, Ľ. Tomko) 

OKST Budkovce v spolupráci s ObSTZ MI zorgani-

zovali v nedeľu 27.marca 2022 stolnotenisový turnaj 

o Putovný pohár ObSTZ MI. Turnaj sa organizo-

val v náhradnom termíne, pretože pôvodne sa mal 

uskutočniť v decembri 2021, avšak pre Covid-19 bol 

odložený. Víťazom turnaja v kategórií mužov sa stal 

Peter Eliáš z OKST Budkovce, ktorý vo finále zdo-

lal A. Popélyho z ŠKST Michalovce E a v kategórií 

mládež do 18 rokov sa stal Alessandro Pagano 

z ŠKST Michalovce E, ktorý zdolal tímového hráča 

A. Popélyho. Vo štvorhre zvíťazila dvojica Luco, 

Marcinčák z OKST Budkovce nad dvojicou  Dudo-

vá, Moskaľ z ŠKST Michalovce E. V kategórií nad 

50 rokov zvíťazil J. Weber z STO Obec Tušická No-

vá Ves nad hráčom Š. Namešom z Slávie SOŠT Mi-

chalovce. Turnaja sa zúčastnilo 22 hráčov z 6tich  

klubov. 

      STO Beša v spolupráci s ObSTZ MI zorganizuje 

v sobotu 28.5.2022 stolnotenisový turnaj TOP16 do 

ktorého sa nominovali aj hráči B-družstva Budko-

viec a to Luco a Marcinčák.  

      OKST Budkovce prihlásilo jedno družstvo do 

letnej súťaže a to MI-SO Open ligy 2022, aby zotr-

valo vo výkonnosti a pripravilo sa na nový súťažný 

ročník 2022/2023. Do súťaže sa prihlásilo 11 klu-

bov. Súťaž sa začína 3.6.2022. Hrať sa bude 

v mesiacoch jún, august a september.                                                                                           

 R. Pivarník 

Preteky deti a dospelých na VN Budkovce  
 

         Domáci priaznivci a cezpoľní členovia dňa 

15.5.2022 už od 6:00h rannej obzerali trať na rybní-

ku II (Dúbravka). Perfektne vykosené a pripravené 

miesta lovu , to je každoročná práca výboru OO 

Budkovce. Po zápise a losovaní sme mohli skonšta-

tovať, že preteku sa zúčastnia 46 dospelých, 13 mlá-

dežníkov a 4 pretekári v LRU plávaná. Na žiadosť 

pretekajúcich sa pretekalo na trati v Dúbravke do 

12h a na rybníku v Budkovciach, kde boli deti a 

pretekári do 11:30h. Napriek krásnemu počasiu 

dnes ryby nezaujímali nástrahyv, ale slniečko ich 

pritiahlo k hladine kde sa vyhrievali. Šťastie sa na-

koniec usmialo na domáceho pretekára Jana Bajuži-

ka, ktorý ako jediný prekročil v úlovkoch váhu 

20kg. U deti na rybníku v Budkovciach sa najviac 

darilo menovcom Michalkovým, ktorí obsadili prvé 

dva miesta. Z pretekárov Andrej Seman urobil re-

kord , keď pri vážení na viackrát po spočítaní bola 

váha cez 40kg. Po tradičnom guľáši sme vyhlásili 

víťazov. 

Konečné výsledky detí : 

1, Zdenko Michalko 11 200g 

2, Lukáš Michalko 8 380g 

3, Samuel Zapotočný 4 380g 

4, Sofia Pajtášova 3 920g 

5, Samuel Ďurik 2 000g 

Konečné výsledky dospelí : 

1, Ján Bajužik 22 799g 

2, Peter Sopoci 10 980g 

3, Dávid Kurták 10 120g 

4, Milan Tegi 9 040g 

5, Marián Dražil 5 210g 

Peter Tkáč, Diminik Lörinc 
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 Štvrtoligová spokojnosť 

Futbalisti A-mužstva sa 3 kolá pred koncom 

súťaže nachádzajú na 6. mieste tabuľky, pričom ak 

sa podarí bodovať naplno aj v ostatných troch ko-

lách, tak za určitých okolností môžeme v budúcej 

poreorganizačnej sezóne figurovať v novej IV. lige, 

v ktorej už budú mužstvá aj z Prešovského kraja. 

Výkonnostný zlom prišiel po domácom výbuchu 

z Kechnecom, po ktorom prišlo k pohovorom s 

hráčmi. Chlapci si kritiku vzali k srdcu a  výsled-

kom je 7 zápasov bez prehry za sebou, z toho 6 ví-

ťazných. Pevne verím, že na tejto víťaznej vlne 

ostaneme až do konca súťaže. V domácom prostredí 

postupne privítame Topoľany, Kr. Chlmec 

a Krásnohorské Podhradie. Aj napriek ešte nie úpl-

nému ročníku považujem naše účinkovanie v IV. 

lige za úspešné. Počas zimy sa nám podarilo vhodne 

doplniť káder a chlapci zo Strážskeho, konkrétne 

Daniel Lorinc a Tomáš Michaliv sa stali ťahúňmi 

mužstva. Počas súťažnej prestávky v letných mesia-

coch by malo dôjsť k vybudovaniu automatického 

zavlažovacieho systému, ktorý sa už postupne stáva 

bežnou súčasťou aj na dedinách. Po dlhých rokoch 

tak automatická technika v plnej miere nahradí hadi-

ce, puky a mokrého hospodára. 

Úspešne do jarnej časti sezóny vstúpili do-

rastenci, ktorí po 3 odohratých zápasoch zazname-

nali plný počet 9 bodov. Už menej boli úspešní žia-

ci, kde je však problém v každozápasovej neúčasti 

niektorých hráčov. Preto plánujeme v mesiaci jún 

uskutočniť každoročný nábor v základnej škole, aby 

sme aj do budúcich rokov nemali problémy 

s nedostatkom hráčov, ktoré sa bohužiaľ rozširujú 

stále viac a viac.  

Mgr. Lukáš Ložanský 
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