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Si ŽENA, si kvet, si ruža, si med. Si cukor 

aj soľ, si o život boj. Si jemná, si krásna, si 

ŽENA mužom milovaná...  

Všetkým manželkám, mamičkám, babič-

kám, svokrám, dcéram, priateľkám, jedno-

ducho všetkým ŽENÁM prajeme všetko 

najlepšie k MDŽ. Veľa lásky, krásy, úsme-

vov...  

Príjemne prežitie veľkonočných sviatkov  Vám želá  starosta obce, poslanci OZ a celý ko-

lektív zamestnancov Obecného úradu Budkovce. 

Viem jedno hniezdo. 

Rád ho mám. 

V ňom ako v Božej sieti 

je mnoho otcov, mnoho mám 

a mnoho, mnoho detí. 

 

To hniezdo uvil Stvoriteľ. 

A sám aj určil: komu, 

koho tam pozve prebývať 

do človečieho domu, 

kto si bude smieť odomknúť 

i zamknúť jeho bránu, 

kto pluhom krájať ako chlieb 

zem, Bohom darovanú. 

 

Viem jedno hniezdo, rád ho mám. 

Hreje ma dňom i nocou, 

vystlané mäkkou vravou mám 

a mozoľami otcov. 

 

Môj dobrý Bože, zhliadni naň. 

Stráž nám ho neustále. 

Ach, aspoň Ty ho, Veľký, chráň, 

keď si ho stvoril malé.  

Milan Rúfus – Modlitba za Slovensko 
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Príhovor starostu 

           Začal sa rok 2021 a vzhľadom 

k epidemiologickej situácii sa nám ho nepodarilo 

začať tak, ako sme boli zvyknutí po iné roky – to 

znamená privítaním nového roka kultúrnym progra-

mom a ohňostrojom. Preto mi dovoľte, aby som sa 

Vám prihovoril takouto formou a všetkým Vám ( aj 

keď aţ v marci) poprial všetko naj v tomto roku.  

Pri tejto príleţitosti chcem zhodnotiť rok 2020 

z pohľadu aktivít Obecného úradu. Aj napriek ťaţkej 

situácii či uţ v súvislosti s Covid – 19 a zlej finanč-

nej situácii ţivot v obci neustal. Podarilo sa nám zre-

alizovať niekoľko projektov :  

-  vyasfaltovať ulicu Stromova súvislou vrstvou as-

faltu dĺţkou cca 200m, 

-  v rámci projektu „Kriminalita―, sme rozšírili verej-

né osvetlenie pred kostolom v lokalite zvanej 

„Cinterik― a pred poľovníckym domom, 

-   v priestoroch Vinárne sme vykonali rekonštrukciu 

interiéru a kuchyne,  

- začali sme s kompletnou rekonštrukciou tzv. 

„Ţelezného obchodu―, kompletne sme zrekonštruo-

vali kúrenie, rozvody vody, okná, elektrickú sieť 

a s rekonštrukciou exteriéru budovy budeme pokra-

čovať v tomto roku,  

- pred Domom smútku sme postavili prístrešok pred 

hlavným vchodom, ktorého opodstatnenie sa prejavi-

lo v hlavne v týchto časoch,  

-  aj napriek ťaţkej finančnej situácii sa rozdali dotá-

cie pre organizácie v obci, rozdali sme finančné pro-

striedky dôchodcom ku dňu Úcty starším, a taktieţ 

sme prispeli finančným darom rodinám novonarode-

ných detí v roku 2019, 

-  v prvej vlne Covid -19 sme všetkým občanom ob-

ce Budkovce rozdali rúška – poďakovanie patrí všet-

kým, ktorí sa podieľali na šití rúšok. 

Samostatnou kapitolou obce Budkovce je kanalizá-

cia. V roku 2020 obec kompletne pripravila projek-

tovú dokumentáciu na realizáciu uvedeného projek-

tu, čo stálo nemalé financie. V súčasnosti je projek-

tová dokumentácia pripravená na samotnú realizá-

ciu. Nezostáva nám nič iné, len čakať, ako sa k tomu 

postaví štát, nakoľko suma na výstavbu kanalizácie 

je cca 8 mil. €. Uvedený problém v súčasnosti trápi 

aţ 60% obcí. Verím, ţe v roku 2021 sa nám podarí 

zabezpečiť dostatočný počet financií na rozvoj našej 

obce.  

Prajem Vám v tomto roku veľa úspechov, šťastia 

a hlavne zdravia.  

S pozdravom starosta obce 

Ján Lörinc 

Zima v Budkovciach 

Autor fotografií: Ján Blicha 
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Duchovný rozmer pôstneho obdobia 
 

Duchovný základ pôstnej praxe ako prípravy 

na Veľkú noc ostáva počas celých dejín Cirkvi 

v zásade rovnaký a to: robiť pokánie, zbaviť sa ťaţ-

kých hriechov a obnoviť si vieru. Z viacerých fo-

riem pokánia Cirkev odporúča tri formy: pôst, mod-

litbu a almuţnu. Dôraz je poloţený na skutočnosť, 

ţe Jeţišova výzva na druhé obrátenie (prvým 

a základným obrátením je ţiť krst) sa nevzťahuje 

primárne na vonkajšie skutky, ale najmä na vnútorné 

pokánie a obrátenie srdca k Bohu, aby pôst a všetky 

naše dobré skutky nadobudli aj duchovnú hodnotu. 

Boh je tvorca všetkého, má moc nad všet-

kým, všetko ho na slovo počúva, okrem nášho srdca. 

Miluje nás a slobodu, ktorú nám daroval, rešpektuje, 

lebo skutočná láska predpokladá slobodu. Jeţiš neţ-

ne klope na dvere nášho srdca a čaká, či ho pustíme. 

Boh túţi po tom, aby sme my túţili po ňom. Je 

s nami všade tam, kde ho pozveme. Najväčšie dob-

ro, duchovné bohatstvo, pokoj a radosť človeka je 

v poznaní svojej chudoby v duchu, poníţenosti 

a odkázanosti – závislosti na Bohu. 

Ţivot človeka je neprestajným bojom na bo-

jisku vlastného srdca a hriech je jeho závaţnou sú-

časťou. Kresťanstvo vidí prvotnú príčinu všetkého 

zla v hriechu, z ktorého si človek sám pomôcť nevie. 

Hriech a jeho následky sú ovocím súhlasu 

s pokušením, či uţ z ľudskej slabosti, zo zlej vôle 

alebo nekonania dobra. Odpoveď na Jeţišovu výzvu 

na obrátenie srdca je nepretrţitou, celoţivotnou úlo-

hou kaţdého kresťana, lebo všetci sme naklonení na 

hriechy ţiadostivosti očí, tela a pýchy ţivota. Vnú-

torným pokáním sa osvedčujeme na bojisku vlastné-

ho srdca, veď z kaţdého hriešnika, ktorý robí poká-

nie je v nebi veľká radosť. Tu sa odporúča často 

opakovať krátku kajúcu „modlitbu srdca―: Pane Je-

ţišu Kriste, Synu Boţí, zmiluj sa nado mnou hriešni-

kom. Ako príklad môţe byť sv. Filip Neri, ktorý od 

prvej chvíle ako ráno vstal hovorieval Bohu: „Pane, 

drţ dnes vystreté ruky nad Filipom, lebo ak nie, Fi-

lip Ťa zradí!― A tak aj my, vedomí si svojej krehkos-

ti pokorne prosme Boha o pomoc odolávať pokuše-

niu a dôveru v jeho bohaté milosrdenstvo. 

Za súhrn všetkých hriechov je povaţovaná 

pýcha. Podľa sv. Tomáša Akvinského pýchu pozná-

me, keď človek prostredníctvom prehnanej lásky 

k sebe začína odmietať podriadenosť Bohu 

a nadriadeným autoritám. Je to satanský hriech. Má 

ľahšie i ťaţšie podoby. K tým ľahším patrí napr. 

márnivosť a chorobná ctiţiadostivosť. K ťaţším po-

dobám patrí napr. chvastúnstvo, predstieranie čnosti, 

nadutosť, pohŕdanie druhými, bohorovnosť. Vo svo-

jej najťaţšej podobe je pýcha vzdorom proti Bohu, 

snaha o absolútnu nezávislosť od neho. V Máriinom 

Magnifikáte sa modlíme: „Ukázal silu svojho rame-

na, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Moc-

nárov zosadil z trónov a povýšil poníţených. (Lk 

1,51-52) 

Jeţišovi môţeme dať jedine svoje hriechy, 

všetko ostatné máme od neho. Získame to najdôleţi-

tejšie. Boţiu posväcujúcu milosť, bez ktorej by naše 

pôsty, almuţny, dobré skutky a obety nemali trvalú 

duchovnú nadprirodzenú hodnotu pre nás, pre našich 

drahých i celú Cirkev. Konať akékoľvek dobro bez 

Jeţiša znamená z duchovného hľadiska vyrábať sa-

mé nuly. Jednotkou, čo dáva našim nulám hodnotu 

je On. „Bezo mňa nemôţete nič urobiť.― (Jn 15,5) 

Kresťan po vnútornom pokání s obráteným 

srdcom preţíva duchovnú radosť z Boţieho odpuste-

nia. Je radostným človekom a teší sa zo ţivota aj po-

čas pôstneho obdobia. Patrí sa v pôste zdrţiavať iba 

jedného z vonkajších prejavov radosti, ktorou je ve-

selosť. Tieţ prehnaným zábavám, ktoré sú pokusom 

nájsť zmyslovú radosť. Ale nemáme byť smutní. Sv. 

František Saleský píše: „Keď si radostný otváraš 

srdcia, keď si smutný zatváraš ich. Radosť je teda 

pravým postojom náboţného človeka.― 

Všetkým Vám ţelám poţehnané pôstne ob-
dobie.  

 
farár Viliam 
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 Zo života materskej školy 

 

Nový rok sa v našej materskej škole za-

čal vďaka koronavírusu bohuţiaľ aţ  vo 

februári. Aj to, na základe odporúčania RÚVZ Mi-

chalovce sme brány našej MŠ mohli otvoriť len pre 

deti rodičov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodi-

čov, ktorým povaha práce nedovoľovala  pracovať z 

domu. Sme veľmi radi, ţe od 22.02.2021 mohli našu 

MŠ navštevovať všetky deti, ktorých je aspoň jeden 

rodič testovaný a má negatívny test. Momentálne je 

prevádzka MŠ prerušená na odporúčanie RÚVZ Mi-

chalovce a rozhodnutím zriaďovateľa do 19.3.2021 

z karanténnych dôvodov. 

Veľmi sa tešíme, ţe v tejto neľahkej dobe pre 

všetkých sa nám podarilo uspieť v projekte Minister-

stva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky  „ Múdre hranie― a  získať tak dotáciu 500 

eur na zakúpenie vybavenia v oblasti detských kníh 

a didaktických pomôcok slúţiacich na rozvoj mate-

matickej a informatickej gramotnosti, prírodovednej 

gramotnosti, technických zručností, psychomotori-

ky, jemnej a hrubej motoriky, rozvoju reči a hudob-

nej a umeleckej expresie.  

Zápis detí do MŠ pre školský rok 2021/2022 

by sa mal  uskutočniť od 1.5.2021 do 31.5.2021. Na 

predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch 

rokov veku; výnimočne moţno prijať dieťa od dovŕ-

šenia dvoch rokov veku. Prednostne sa prijímajú de-

ti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania 

povinné. S účinnosťou od 1. septembra 2021 je pre 

kaţdé dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. 

augusta 2021, predprimárne vzdelávanie povinné. 

Vzhľadom na to, aká je momentálne situácia 

v našich školách, bliţšie informácie zverejníme 

v predstihu na stránke materskej školy, v miestnom 

rozhlase, a taktieţ na stránke obce a na FB stránke 

obce. 

V pominulých rokoch v takomto čase, sme sa 

uţ poctivo pripravovali na vystúpenie pre všetky 

ţeny  v našej obci. 8.3. MDŢ – tento deň patrí všet-

kým slečnám, mamkám, babkám a my im z nášho 

malého srdiečka prajeme hlavne veľa, veľa zdra-

via.... 

 
                                                                                            

Bc. Henrieta Petrová 
                                                                                               

Autor fotografií: Bc. Stela Lörincová 
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Sme v tom spolu 

 V čase ťaţkostí a neistoty je prirodzené, 

ţe preţívame výraznejšie emócie ako obvykle. Nie-

len deti, ale aj ostatní členovia rodiny môţu mať 

silné reakcie, ako napríklad pocit smútku, podráţ-

denia, poruchy spánku, fyzické reakcie a strach z 

neznámeho. Je v poriadku tieto reakcie mať pokiaľ 

sú chvíľkové, vieme ich dostať pod kontrolu 

a nenarúšajú nám kvalitu ţivota. Kaţdý reaguje 

inak. Niektoré deti pociťujú silný smútok alebo 

hnev, iné sa potrebujú stiahnuť do seba alebo sa 

môţu správať, akoby sa nič nestalo. Niektorí rodi-

čia okamţite vyvinú novú domácu rutinu, a niektorí 

zápasia s vyváţením pracovných a domácich povin-

ností.  

 Uvedomujeme si, ţe rodičovstvo je kaţdo-

dennou výzvou, ktorá zahŕňa zosúladenie rôznych 

činností a povinností, reagovanie na realitu spojenú 

s vírusom, k tomu sa pridáva spoločenský dištanc, 

či karanténa. Najlepším spôsobom ako rodič vie 

svojim deťom pomôcť, je v prvom rade starostli-

vosť o seba. Pod pojmom starostlivosť o seba mys-

líme, ţe človek na sebe pozná, keď je toho na neho 

veľa, a vtedy vyuţíva veci, ktoré mu pomáhajú, keď 

mu nie je dobre; činnosti, pri ktorých sa cíti 

v bezpečí, vyhľadáva miesta, ktoré sú pre neho roz-

ptýlením a relaxom, kontaktuje blízkych ľudí, na 

ktorých sa môţe obrátiť alebo tieţ ďalšie zdroje, 

kde môţe vyhľadať pomoc. Starostlivosť o seba v 

týchto časoch nie je sebecká, pretoţe umoţňuje byť 

tu pre svoje deti ako stabilný, pokojný a upokojujú-

ci rodič. Jednou z moţností ako zmysluplne upev-

ňovať vzťahy je vytvoriť si kaţdodenný rodinný 

rituál, či uţ formou spoločenskej hry, spoločnou 

prípravou jedla alebo vzájomným zdieľaním záţit-

kov dňa pri spoločnom stolovaní. Dôleţité je, aby 

rodinný rituál bol dodrţaný kaţdý deň, bez ohľadu 

na to, či bol deň ťaţký alebo ľahší. Aj takto vedia 

rodičia lepšie porozumieť svojim deťom, a pomôcť 

im cítiť sa pokojne, uvoľnene a sústredene.  

 Jedna z vecí, ktorá nás všetkých spája je, 

ţe všetci prechádzame touto krízou spolu a robíme 

všetko pre to, aby sme sa adaptovali na novú reali-

tu. Zameranie sa na duševné zdravie je rovnako dô-

leţité ako preventívne opatrenia proti vírusu.  

PhDr. Ivana Tomovčíková 

psychologička 

ZŠ J.Bilčíkovej Budkovce 

Jar v záhrade 

         Záhrada je pre mnohých z nás miestom oddy-

chu, pokoja, relaxu ale tieţ poriadnej driny. V záhra-

de však býva aj veľa práce, ktorú treba urobiť tak, 

aby kvety, stromy či tráva mohli pokojne a zdravo 

rásť a kvitnúť. Starostlivosť o záhradu býva najná-

ročnejšia práve na jar. Čo všetko je potrebné urobiť 

pre záhradu tak, aby ste ju v teplých mesiacoch vy-

chutnali naplno? To sa dozviete v tomto článku. 

Veľké jarné upratovanie záhrady 

         V prvom rade treba záhradu poriadne upratať. 

Je potrebné záhradu zbaviť všetkých predmetov či 

iných prekáţok, ktoré by mohli brániť v správnom 

raste kvetov, trávy, zeleniny či ovocia. Po uprataní 

prichádza na rad pôda. Treba  ju pripraviť tak, aby 

bola vhodná pre všetky druhy rastlín, ktoré chcete 

zasadiť. Zbavte pôdu v záhrade veľkých hrúd, ktoré 

by mohli brániť hľuzám v raste. Následne je pre pô-
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du dôleţité kyprenie a hnojenie, aby sa rastlinám 

darilo. 

Správny čas pre kvety, stromy a iné rastliny 

         Hoci je jar ideálnym obdobím na sadenie, noč-

né nízke teploty počas jarného obdobia môţu váţne 

ohroziť rast napríklad cesnaku, jahôd či rôznych by-

liniek. Zabezpečte preto ich izoláciu pomocou sla-

meného mulču alebo čečiny. Na jar môţete posadiť 

aj ovocné stromy, hoci odporúčané obdobie na ich 

sadenie je skôr na jeseň. Ak sadíte ovocné stromy na 

jar, je potrebné rozlišovať starostlivosť o ne na zá-

klade jednotlivých druhov. Čerešne či drobné ovo-

cie vyţadujú menej starostlivosti. Osobitý dôraz 

však klaďte pri ovocných stromoch ako sú brosky-

ne, marhule, jablká či slivky – tie uţ totiţ vyţadujú 

zvýšenú starostlivosť. 

Starostlivosť o trávnaté plochy 

         Nezabudnite ani na trávnik. Ten bude po zime 

pravdepodobne potrebovať trochu oţivenia. Najlepší 

spôsob, ktorý pomôţe trávniku vzchopiť sa, je verti-

kutácia. Je to proces, pri ktorom sa nareţe trávna 

mačina, aby sa dosiahlo odstránenie starého reziva, 

buriny či machu. Vďaka vertikutácií tak vznikne 

priestor pre nové a zdravé trávové steblá. Pre správ-

nu starostlivosť o trávnik je nutné včas identifikovať 

problém, ktorý trávnik má a efektívne ho riešiť. Sle-

dujte zmeny na trávniku, jeho sfarbenie či prípadný 

výskyt machu, buriny či rias. V takom prípade tráv-

nik pravidelne zavlaţujte a hnojte. Zároveň ho ne-

strihajte na menej neţ 4 cm. V prípade rias  hnojte 

trávnik draselnými hnojivami. Ak sa mach objavuje 

opakovanie, pravdepodobnou príčinou je nízke pH 

pôdy. Vtedy je nutné trávnik zavápniť. 

                                                    Katarína Uhrinová 

Jarná nálada 
 

 Áno, presne to potrebujeme všetci! Poriadnu 

dávku jarnej nálady, slnka a viac úsmevu na tvári, 

ktorý nám zobrala pandémia počas pochmúrne sa 

ťahajúcich zimných večerov.  

V rímskej mytológii bola bohyňou jari Venu-

ša. Jar sa neodmysliteľne spája s prebúdzaním sa 

prírody, štebotom vtákov a novým ţivotom. Je to 

čas, kedy mizne topiaci sa sneh, pribúdajú mláďatá, 

prvé jarné kvety vytŕčajú hlávky. Všetko ţivé sa pri-

pravuje na rozkvet, vo vzduchu cítiť svieţe jarné vô-

ne. Je to čas, kedy aj bylinkári začínajú svoju sezó-

nu. A práve preto vám v krátkosti predstavím prvé 

jarné byliny, ktorých liečivú silu môţeme vyuţiť vo 

svoj prospech. 

Medvedí cesnak 

Bylinka, ktorú pozná snáď kaţdý. Pri zbere 

je dôleţité, aby ste si ho nepomýlili s konvalinkou, 

ktorá je jedovatá. Ak si nie ste istí, stačí si k nej pri-

voňať, cesnak podľa vône spoznáte ihneď. Listy 

medvedieho cesnaku sa zbierajú, len kým nekvitne. 

Najvýraznejší liečivý účinok má pri liečbe vysokého 

krvného tlaku, pouţíva sa aj na zníţenie hladiny 

cukru v krvi, na zmiernenie kĺbových ťaţkostí pri 

reume, pri ţalúdočných problémoch, chrípke 

a prechladnutí. A samozrejme ako korenie. 

Prvosienka jarná 

Výrazné ţlté kvety sa zbierajú v marci a v 

apríli. Keďţe je čiastočne chránená, môţe sa zbierať 

iba kvet a listy, korene nie. Je to bylinka, ktorú vyu-

ţijete pri ochorení respiračného systému a pri zápa-

loch horných dýchacích ciest. Má diuretické vlast-

nosti, podporuje obličky a vyuţijete ju aj pri nespa-

vosti, napätí a nervozite. Pripravuje sa z nej zápar. 

Púpava lekárska 

Mávame jej plné záhrady, niektorí ju povaţu-

jú za burinu. Neprávom je podceňovaná, pretoţe jej 

liečebné vyuţitie je veľmi široké. Skoro na jar, kým 

nekvitne, sa môţu zbierať aj korene, nielen listy. Je 

vhodná pri jarnej očiste. Listy púpavy obsahujú vita-
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míny a minerály, napr. vitamín B6, riboflavín, tia-

mín, ţelezo, horčík mangán. Môţete ich konzumo-

vať surové vo forme šalátu. Koreň púpavy sa cení 

pre jeho blahodarné účinky na náš organizmus ako 

je regenerácia pankreasu, pečene a ţlční-

ka, podporuje tvorbu červených krviniek a prečisťu-

je krv.  

Na záver, keďţe celé Slovensko bojuje 

s pandémiou Covid19, by som vám rada predstavila 

antivírusový čaj, ktorý si môţete namiešať doma: 

 

50g lišajník islandský stielka 

50g cist šedavý list 

30g medovka lekárska list 

30g sladké drievko koreň 

30g zádušník brečtanovitý vňať 

30g repík lekársky vňať 

 

Všetky bylinky zmiešajte, pripravte zápar: 2 čajové 

lyţičky zmesi zalejte 3 dcl horúcej vody a nechajte 

10 minút lúhovať. Čerstvo pripravený čaj pite teplý 

2-3x denne. 

Majte krásnu jar!     

                                     Valéria Petruňová 
                                                                                                                                                                                                                                                

 

Pandémia zasiahla do našich životov 

         Pandémia Covid – 19 podstatne ovplyvnila 

ţivot i prácu celej spoločnosti nielen v SR, ale na 

celom svete. Ľudstvo zvádza neúprosný boj s týmto 

veľmi zdatným protivníkom a je potrebné veriť, ţe 

po začatí podávania vakcín sa bude tento boj pomaly 

nakláňať v prospech nás ľudí.  Vplyvom pandémie 

sa zmenil aj ţivot v našich rodinách. Deti uţ dlhú 

dobu nechodia do školy, a tak rodičia majú problém 

čo s nimi. Vyučovanie cez internet je síce určitým 

východiskom,  ale nie je to škola v tom pravom 

zmysle. Pri zákaze vychádzania, sme pomaly všetci 

doma, zrazu nevieme čo robiť s časom.  Ľudstvo 

však aj v minulosti úspešne prekonalo napríklad 

mor, choleru či španielsku chrípku, preto aj táto pan-

démia raz skončí, len musíme byť disciplinovaní 

a trpezliví. 

      Aj do ţivota a plánov občianskeho zdruţenia 

GAZDA zasiahla pandémia.  Kým v roku 2020 na-

priek Covidu 19 sa nám darilo aspoň na 50 %  napĺ-

ňať naše zámery. Moţno sme si naivne mysleli, ţe 

v novom roku 2021  sa ţivot rýchle dostane do nor-

málnych koľají, zatiaľ je opak pravdou.  Naša práca 

je pozastavená hlavne preto, ţe sa nemôţme spolu 

stretávať a pracovať.  V dôsledku tejto situácie sme 

začali uvaţovať nad moţnosťou  určitej koordinácie 

práce našich členov cez telefón, teda pracovať doma 

kaţdý sám.  V našom prípade dá takto pracovať iba 

do určitej miery a hlavne nie pri všetkých druhoch 

prác. Je to pokus o prácu z domu – o akýsi „home 

office―.     

A čo sa nám aspoň čiastočne darí ?  Zrejme 

najviac v práci druhej sekcie  pri dokončovaní  prác  

na  publikácii o príbehoch a udalostiach  v obci Bud-

kovce i v blízkom  regióne  v priebehu minulého sto-

ročia, teda roky 1900 aţ 2000.  V týchto dňoch kon-

číme prípravu rukopisu, ktorý následne podstúpi ja-

zykovú úpravu /ZŠ Júlie Bílčíkovej Budkovce/.  Zá-

roveň sa dokončuje výber fotografického materiálu  

a príprava sprievodného textu k obrázkom.  Po tých-
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Znova o niečo modernejšie 

Vzhľadom na aktuálny stav a pretrvávajúcu 

neistotu v súvislosti so šírením koronavírusu je mo-

mentálne ťaţko predpovedať, kedy dôjde 

k obnoveniu futbalových súťaţí. Alternatív na do-

hranie sezóny je niekoľko, najpravdepodobnejší je 

variant, ţe sa počas jarných mesiacov dohraje aspoň 

jesenná časť aby prebiehajúci ročník nadobudol re-

gulárnosť. Aké ale bude finálne rozhodnutie, na to si 

budeme musieť ešte nejaký čas počkať.  

Napriek utlmeniu športových aktivít sme 

však pristúpili počas mesiaca Január k rekonštrukcii 

sociálnych zariadení na štadióne, ktoré uţ svoje naj-

lepšie roky mali dávno za sebou. Po rekonštrukcií 

šatní a spoločenskej miestnosti spred 2 rokov tak 

pokračujeme v ďalšom  zveľaďovaní vnútorných 

priestorov tribúny. Ďalším krokom by malo byť na-

tretie konštrukcie tribúny a výmena reflektorov – 

veríme, ţe aj tieto práce sa nám v spolupráci s OcÚ 

podaria a znova o niečo skrášlia futbalový areál. 

                                     Mgr. Lukáš Loţanský 

to etapách bude kompletný rukopis odovzdaný na 

grafickú úpravu a celý materiál bude čakať na kniţ-

né vydanie.  Etapa kniţného vydania však príde na 

rad aţ vtedy, keď na to bude mať zdruţenie Gazda  

dosť financií.  Ukáţky z tohto rukopisu  sme niekoľ-

kokrát prezentovali v novinách Budkovčan. 

      Podobným spôsobom by sme chceli rozbehnúť 

práce v tretej sekcii. Hlavne pokračovanie v príprave  

kniţného spracovania dejín obce, konkrétne jej prvé-

ho dielu. Ten zahŕňa ulicu Hradská od kriţovatky pri 

základnej škole  aţ po cintorín „Na stočku―.  Tu prí-

pravné  práce pokročili aspoň na 50 %.  Je potrebné 

detailnejšie rozpracovať  textovú časť a podstatne  

doplniť obrázkovú časť.     

     Tretia sekcia predpokladala  určité problémy pri 

svojej práci, a tak si v jesennom období  urobila ma-

lý náskok.  Pre spracované panely náučného chodní-

ka (v počte  6 kusov) boli  v teréne na určenom 

mieste zabetónované ţelezné stojky. Samotné pane-

ly sa  uţ  postupne vyrábajú a môţu byť  na pripra-

vené stojky  hneď namontované.  Tieto práce sú fi-

nančne náročné, ale vďaka výbornej spolupráci 

s obcou sa darí postupne  rozširovať náučný chodník 

v Zelenom areáli  na Cinteriku.  Najbliţšie by mal 

pribudnúť panel pri  Kaštieli Butkai s informáciami 

o obnovenom arboréte Parkaň a jednotlivých vlast-

níkoch kaštieľa  rodu Butkai so stručnou historickou 

kulisou. 

            Váţení čitatelia,  musíme veriť, ţe uţ 

v druhom polroku 2021 sa  ţivot nás všetkých  upra-

ví a pominú všetky peripetie, ktoré nám v súčasnosti 

pripravuje Covid19.  

                                                 Ján Rimár, o.z. Gazda                            
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