Milí spoluobčania.
Keďže prvé číslo Obecných novín Budkovčan v tomto
roku vyjde v marci, ak máte chuť prispieť, môžete svoj článok
poslať na novinybudkovce@gmail.com , kde sa príspevky
jazykovo upravia a zadajú po odsúhlasení redakčnej rady do
tlače. Tešíme sa na vaše názory, pripomienky a príspevky,
pretože to spraví z našich novín skutočne aktuálnu databázu
informácií o dianí v našej obci – a to vlastne všetci chceme!
Verme, že Budkovčania si svoje noviny vážia. Takže,
Budkovčania , do toho!

Redakčná rada obecných novín Budkovčan
*
Každý Budkovčan vie o existencii webovej stránky
www.budkovce.sk. Milí Budkovčania, aj na Vás záleží, ako
bude vyzerať obec Budkovce v očiach celého Slovenska
(sveta?). Preto ak máte chuť niečo zmeniť, pridať svoj
aktuálny príspevok alebo pýtať sa otázky typu „Prečo?
Ako?..“, emailová adresa webbudkovce@gmail.com je Vám
k dispozícii. Túto adresu spravuje administrátor webovej
stránky www.budkovce.sk, ktorý môže Vaše otázky
sprostredkovať alebo na ne rovno odpovedať a po porade s
p. starostom alebo ľuďmi, ktorých sa to týka, zverejniť Váš
príspevok.
Tešíme sa na
Vaše reakcie!

Otília Sabolová
*
Stav obyvateľov Obce Budkovce k 31.12.2014
Počet obyvateľov Obce Budkovce k 31.12.2014 bol 1 485, z
toho je 744 mužov a 741 žien. V roku 2014 sa narodilo 14
detí, z toho 7 chlapcov a 7 dievčat. Počet obyvateľov podľa
veku: 1 – 5 rokov – 92, 6 – 15 rokov – 161, 16 – 20 rokov –
91, 20 – 50 rokov – 629, nad 50 rokov – 512. Nad 95 rokov
žije v obci jeden muž, ktorý je aj najstarším obyvateľom
obce. V roku 2014 v Budkovciach zomrelo 19 občanov, a to
11 mužov a 8 žien. V roku 2014 sa na trvalý pobyt z iných
obcí a miest prihlásilo k nám do Budkoviec 43 obyvateľov. A
naopak, do iných miest a obcí sa z Budkoviec odhlásilo 28
obyvateľov. V obci je podľa evidencie obce okolo 56
neobývaných domov.
Podľa matričných údajov spracovali
Marta Šutajová a Andrea Janusková,
Matrika Budkovce.

Novinky z OcÚ
Viete, že:
je zazmluvnený ekonomický audit za rok 2014 u
Ing. Miľovčíka, cena 800,- eur.
OcÚ Budkovce kúpil
po súhlase poslancov
Obecného zastupiteľstva prívesný vozík za 505,Eur. Môže slúžiť aj občanom obce (bližšie info
na OcÚ).
Je zazmluvnený právny audit za rok 2014 u JUDr.
L. Pirovitsa, cena 950,- Eur.
Na podnet poslancov OZ je poslaná žiadosť o
dotáciu na výstavbu autobusových zastávok do
výšky 13 500,- Eur na Ministerstvo financií –
reakcia na výzvu.
Do Domu smútku OcÚ zakúpil 8 stoličiek a boli
orezané stromy v okolí cintorína, ktoré
spôsobovali výpadky elektrického prúdu.
Stromy pri hlavnej ceste, ktoré mali byť
rozhodnutím OÚŽP Michalovce (na základe
sťažností občanov obce už v roku 2014)
odstránené, sa podarilo presadiť na iné miesto.
Priestory a garáže za budovou Kultúrneho domu
Budkovce sú upravené a vyzerajú skutočne
dobre – odporúčame pozrieť
v rámci
vychádzky....
V budove Obecného úradu – na podnet
Hasičského zboru boli zamurované nefunkčné
hydranty.
Do konca marca 2015 bude uvedený do
prevádzky kamerový systém v obci.
Obecné zastupiteľstvo zrušilo Rozpočtovú
organizáciu Gazdovský dom na mimoriadnom
zasadnutí dňa 28.12.2014 uznesením
č.
10/2014 bodom 1.2/B .

Upozornenie pre našich čitateľov:
Uznesenia zo zasadnutia Obecného
zastupiteľstva nájdete v prílohe
obecných novín

Z receptov stáááršej butkovskej gazdiňi
Butkovski bandurčeňiki
Treba nam tri vekši bandurki, šejs
poľivkovo loški viberovej muki, jedno vajco, dva stručki
cesnoku, jednu pokrajanu cibuľu, suľ i poper. Bandurki
umijeme, orežeme i nastruhame na reseľove. Do toho
ubijeme cali vajco i pridame šicku muku. Kec vidzime, že
cesto ritki, pridame išče muki. Vecka rozotreme cesnok,
osoľime, opoprime a na oľeju vipražame bandurčeňiki veľki
jak u tej pripovitkoj – že – primeraňe. (Toto najľepši jejs
s kislim mľikom abo s cmarom.)
Otília Sabolová
--------------------------------------------------------------------------------Z receptov modernej Budkovčanky:
Ananásový koláč s orechmi
Na cesto potrebujeme:
2 vajcia, 1 hrnček
kryštálového cukru, 2 lyžičky kypriaceho prášku do pečiva, 2
kávové lyžičky sódy bicarbony, 2 hrnčeky polohrubej múky, 1
plechovka ananásového kompótu, ktorú je treba celú aj so
šťavou rozmixovať. Na polevu potrebujeme: 1 hrnček
mletých orechov, 2 nátierkové maslá bez príchute, 1 OLÉ
puding, 1 vanilkový cukor, trocha kryštálového cukru.
Postup: postupne vymiešame vajcia s cukrom,
pridáme múku, zmiešanú s kypriacim práškom do pečiva
a sódou bicarbonou. Nakoniec do cesta pridáme
rozmixovaný ananásový kompót. Vylejeme na margarínom
vytretý a múkou vysypaný plech. Pečieme 20 – 25 minút –
pri 220 stupňoch Celzia. Polevu urobíme tak , že nátierkové
maslá, OLÉ pudingom, vanilkový a kryštálový cukor rýchlo
a riadne vymiešame (puding bude tuhnúť!). Zmes natierame
na koláč, až keď je koláč studený. Posypeme posekanými
orechmi. Koláč nielen dobre vyzerá, ale aj vynikajúco chutí.
Teda dobrú chuť.
Otília Sabolová
---------------------------------------------------------------------------------

Pohľadom občana obce ako voliča
Nie je tak dávno, keď sme sa rozlúčili so starým rokom.
Častejšie budeme spomínať najmä na mesiac november,
v ktorom sa konali komunálne voľby. Nechcem sa vracať
k posledným rokom rozvoja našej obce a kvality života jej
občanov. Často, ba takmer na každom kroku, sme boli svedkami
kritických rečí našich občanov na hodnotenie predvolebného
obdobia. Na túto tému som sa viackrát vyjadril
v predchádzajúcich číslach Budkovčana, začo sa mi od
niektorých čitateľov dostalo aj uznania, ale kvôli vedúcim
funkcionárov obce som si svoje názory musel nechať pre seba.
V novembrových voľbách sme zvolili nové vedenie našej obce.
15.decembra 2014 v zasadačke Obecného úradu pred
prítomnými voličmi zložil novozvolený starosta obce
a novozvolení poslanci slávnostný sľub. Obcou sa prehnal akýsi
vánok nádeje rozvoja obce a kvality života jej občanov. Znovu
platí : Ako sme si ustlali, tak budeme spať. Pevne verím, že
všetci tí, ktorých sme si zvolili, nás nesklamú, že sú si plne
vedomí toho, že majú našu dôveru, rozhodujú za nás a že sú za
výsledky práce zodpovední nám, svojim voličom. Voliča
nezaujíma, akú politickú stranu zastupuje ktorýkoľvek poslanec,
ale to, ako zodpovedne svoju prácu bude vykonávať. To všetko
sa ukáže na výsledku rozvoja našej obce. Je treba spoločne
hľadať v každej spornej záležitosti to najlepšie riešenie – ľudovo
povedané, ťahať spoločne za jeden povraz, lebo len tak
dosiahneme požadovaný výsledok. V tejto neľahkej, ale
zodpovednej práci Vám všetkým želám veľa úspechov. (a budú
to úspechy Vaše, ale aj nás, Vašich voličov).
Štefan Šimko

Plán aktivít komisie kultúry a školstva na rok 2015
1. Karneval
2. MDŽ
3. Deň matiek
4. Dni obce – Folklórne slávnosti
5. Úcta k starším
6. Novoročný ohňostroj
a ďalšie aktivity, ktoré budeme riešiť operatívne.
Eva Pavlovová

Starosta obce Ján Lorinc a poslanci nového
obecného zastupiteľstva, foto: Š. Vaško

Nadácia Orange opäť pomáhala .
Nadácia Orange spôsobila radosť - na Vianoce
2014 umožnila realizáciu nášho projektu v programe Darujte
Vianoce. Pod názvom Talentované okná do sveta ho
podporila sumou 250,-eur. Podstatou
projektu bolo
predstaviť originálnymi dielami detské talenty, ktoré by sa
inak stratili, a nevedel by o nich nikto. Šesť žiakov šiesteho,
siedmeho a deviateho ročníka - Leontína Geršičová, Patrícia
Kuncová, Ľubomír Horváth, Martin Geci, Ronald Kašo a
Jozefína Batiová kombinovanou technikou , pri ktorej
pracovali s látkou, farebnými papiermi, plexisklovými
tabuľami, farbami na sklo a akrylovými farbami, vytvorili
tematickú výstavu výtvarných diel. Inšpirovali sa
rozprávkovou operou Antonína Dvořáka Rusalka. Výstavu
otvorili 19.12.2014 vernisážou, na ktorej sa prejavili ďalšie
talenty – uchvacujúcu rómsku pieseň Šun devla zaspievali
Vanesa Geciová a Roman Balog s klavírnym sprievodom p.
Jána Baloga.
Na vernisáži sa zúčastnili aj rodičia našich talentovaných
žiakov. Veď bežne sa nestáva, aby naše dieťa malo výstavu
výtvarných prác – a ešte takých nádherných! Výstavu si
prezreli všetci žiaci aj učitelia a odozvy boli skvelé. Tešíme sa
a ďakujeme, hlavne Nadácii Orange, za podporu tohto skvele
naplánovaného aj zrealizovaného projektu. Deti pracovali s
nadšením (a so skvelými nápadmi) pod vedením výtvarnej
pedagogičky Otílie Sabolovej, ktorá žiadosť do Nadácie
Orange podala.
Otília Sabolová

A čo naši najmenší?
S minulým rokom sme sa rozlúčili tak, ako sa patrí... Dňa 28.
11. 2014 sme pre naše detičky a ich rodičov pripravili vianočné tvorivé
dielne, v ktorých sme spoločne zdobili perníčky ( za tie veľmi pekne
ďakujeme p. Vargovej a p. Januskovej) a vyrábali sme krásne vianočné
ozdoby. Radosť zo svojich výtvorov mali nielen deti, ale aj ich šikovní
rodičia. A po dobre vykonanej práci sme si pochutili na výborných
koláčikoch, ktoré napiekli rodičia a na zdravých nátierkach, ktoré nám
priamo v MŠ pripravili mamičky .
Dňa 6. 12. 2014 sa naše šikovné ratolesti predstavili na Obecnom
úrade svojimi piesňami, básňami a krásnym tančekom, čím potešili
nielen svojich najbližších, ale aj Mikuláša, ktorý ich odmenil sladkou
dobrotou.
V piatok 19. 12. 2014 sme sa mnohí zišli pred vianočnými
prázdninami vo vestibule Obecného úradu, aby sme potešili rodičov,
súrodencov a všetkých priateľov nádhernou vianočnou besiedkou. Deti
zvládli program na 1*a mali z vystúpenia veľkú radosť . Potešili ním
nielen nás, učiteľky, ale aj všetkých prítomných... a tých teda bolo
neúrekom. Samozrejme, nechýbal ani Mikuláš s krásnym anjelom
a šibalským čertom, ktorí rozdali deťom velikánske balíčky plné dobrôt.
Ani sme sa nenazdali a už je tu rok 2015. Dúfame, že bude pre
každého z Vás lepší a úspešnejší ako ten rok minulý.... My v materskej
škole sme už od jeho začiatku netrpezlivo vyčkávali, kedy príde čas
zábavy – KARNEVAL. A 12. 2. 2015 sme sa dočkali. „Je tu, je tu karneval,
detský karneval, hádaj, kto je kráľovná a kto kráľ.“....... Aj touto veselou
pesničkou sa deti predstavili na svojom fašiangovom karnevale. Vestibul
Obecného úradu sa premenil na krajinu rôznych rozprávkových i
filmových hrdinov, či zvieratiek. V kole sa vykrúcali princezné, pavúčí
muži, upír, tiger, transformer, Hary Potter a mnoho iných karnevalových
masiek. Zahanbiť sa nedali ani rodičia, ktorí zdieľali zábavu, dobrú
náladu a radosť spolu so svojimi deťmi. Deti sa teda poriadne vyšantili.
Nechýbali ani fašiangové dobroty – šišky, čeregy, chlebíčky, zákusky, na
ktorých si všetci pochutnali. Všetky masky boli odmenené za svoju
originalitu i tanečné kreácie malým darčekom.
Dňa 27. 2. 2015 sa v našej materskej škole konal metodický deň
pre učiteľov materských škôl Spoločného školského úradu Vinné na
tému: Práca s interaktívnou tabuľou a jej využitie v praxi. Tohto
metodického dňa sa zúčastnilo 31 učiteliek materských škôl SŠÚ Vinné.
Na úvod sa ujal slova starosta obce Ján Lörinc, ktorý privítal všetky
učiteľky i odborné metodické zamestnankyne Spoločného školského
úradu: PaedDr. Hlaváčovú, PhD. a PaedDr. Matuchovú na pôde obce
Budkovce a po úvodných slovách riaditeľky MŠ Márie Adamovej, už
učiteľky našej MŠ poskytli cenné rady a informácie svojim kolegyniam
ohľadom práce s interaktívnou tabuľou. Sme rady, že sme odborné
skúsenosti a vedomosti mohli a vedeli odovzdať svojim kolegyniam
z celého školského obvodu Vinné.
Bc.Henrieta Petrová

Autori vystavených diel, foto: O. Sabolová

Vianočná besiedka, foto: Henrieta Petrová

Karneval v MŠ , foto H. Petrová

Niečo z naj....
- Najrýchlejšie rastú deti v prvých 6-tich mesiacoch – 15 cm. prvom roku
života narastie dieťa asi o 24 cm.
- Najviac detí priviedla na svet ruská roľníčka – mala 69 detí !
- Najvyšší muž na svete Róbert WALDOW meral 272 cm a zomrel ako 22ročný.
- Najmenšou ženou bola Holanďanka Paulíne MUSTERSOVÁ, vysoká 61
cm. Zomrela ako 20-ročná.
- Najstaršia matka mala v čase pôrodu 57 rokov.

(povyberané z časopisu FĽAK)
Štefan Šimko

Hviezdoslavov Kubín
v našej škole

Niečo z humoru
Autohavária – vodič čiernej pleti narazí a zdemoluje policajné auto.
Policajt: Vy truľo jeden! – robili ste vôbec niekedy vodičák?!
Vodič: Určite že robil a viackrát ako Vy!
Na rybníku prichytí hliadka „čierneho pasažiera“ .
Člen hliadky: Tu predsa môžete chytať len na rybársky lístok!
Prichytený: Dobre...dobre... ale na červíky berú oveľa lepšie!
Kalman vezie v osobnom aute budúcu manželku. Po ostrej
hádke zastavia pri lúke s ohradou, za ktorou sa pasie stádo
kráv a býkov.
On : Pozri sa ! Poznáš ich? To sú tvoji príbuzní !
Ona: Pravdaže poznám. Hneď tu najbližšie k nám je moja
budúca svokra a hneď pri nej budúci svokor .

Štefan Šimko

Z členskej schôdze
OO SRZ Budkovce
Obvodná organizácia SRZ Budkovce sa ako prvá
z obvodných organizácii MsO tohto roku podujala na
zorganizovanie členskej schôdze rybárov. Táto sa konala 21.
februára 2015. Tohto roku zareagovalo a prišlo na členskú
schôdzu 34 členov OO Budkovce. Členskej schôdze sa zúčastnili
aj predstavitelia MsO SRZ Michalovce a to predseda MsO p.
Šaffa, hospodár MsO p. Kačmarský a členovia výboru pp. Hujdič
a Balint. Obšírnou správou o činnosti výboru OO Budkovce
informoval predseda obvodnej organizácie p. Seman Andrej.
Ďalej bol prednesený plán práce na rok 2015 a boli podané
termíny konania rybárskych pretekov a naplánovaných brigád.
V diskusii sa členovia zaoberali pretekom Budkovce Carp Cup,
zarybňovaním našich revírov, odlovom sumca, úpravou brehov
VN Budkovce I., kontrolami rybárskej stráže, čistotou brehov
našich vodných nádrži a riešila sa problematika zakladania
ohnísk pri VN Budkovce II., členovia boli vyzvaní k ochrane
prírody a dodržiavaniu čistoty pri našich vodných nádržiach.
V priebehu schôdze sa udelili pochvalné uznania za obetavú
prácu v rybárstve a čestné členstvo MsO SRZ Michalovce získal
ako prvý v našej organizácii p. Ján Vaľo. Záverom predsedovia
OO a MsO popriali všetkým zúčastneným veľa šťastia, zdravia,
zaželali krásne úlovky a pekné chvíle pri vode.
Andrej Seman

Školské kolo Hviezdoslavov Kubín
Foto: M. Melníková

Zo školskej kroniky
december 2014 – marec 2015
V dňoch 10. a 11. decembra 2014 sa
na našej škole konalo školské kolo Pytagoriády. Žiaci mali
možnosť precvičiť si nielen logické myslenie a um, ale svojou
šikovnosťou a rýchlosťou dokázali, že im páli a matematiku
majú v malíčku. Našu školu na okresnom kole budú
reprezentovať títo žiaci: 3. ročník - Drožetská Sofia, 4. ročník Vojtková Natália , 9. ročník - Rusnák Ľudovít. Všetkým
súťažiacim držíme palce! Dňa 12. 12. 2014 prebehlo na ZŠ T. J.
Moussona v Michalovciach krajské kolo 9. ročníka súťaže v
prednese ruskej poézie a prózy Ruské slovo. Súťaže sa
zúčastnili žiačky našej školy Silvia Paľová a Veronika Mikulková
z VIII. A. V kategórii - žiaci 2. stupňa, kolektívny spev, obsadili
vynikajúce 3. miesto. Blahoželáme a držíme prsty v
celoslovenskej konkurencii. Prvá aktivita v projekte Net v
rodine- ako áno a ako nie? Tento projekt podporila nadácia
Orange v programe E- školy pre budúcnosť sumou 1100 EUR.
Do prvej aktivity sme zahrnuli prípravu filmu na tému Nebezpečenstvá internetu a rodičov aj ich deti sme
informovali o tom, čo všetko sa môže stať pri neobmedzenom
používaní internetu. Do tejto aktivity sme zahrnuli aj
webstránky, ktoré sa týmto zaoberajú, a ktoré boli rodičom
predstavené a opísané. Rodičia so žiakmi odchádzali obohatení
o zážitok z filmu, a aj o skúsenosti v tejto téme. Film bol
odprezentovaný aj na Vianočnej akadémii.
Týždeň každodenne pár hodín, trvala príprava výstavy Talentované
okná do sveta. Kombinovaná technika - využitie maľby na
sklo, akrylových farieb, koláže v kombinácii s látkou, dokázala z
obyčajných plexiskiel vytvoriť čarovné charakteristiky hlavných
postáv opery Rusalka. Autori J. Batiová, P. Kuncová, L.
Geršičová, R. Kaššo, Ľ. Horvát a M. Geci vytvorili originálne
diela, ktoré budú spestrovať interiér školy ešte mnoho rokov.
Celý tento projekt podporila Nadácia Orange v programe
Darujte Vianoce. Ďakujeme!
Projekt Vianočný zážitkový deň s kamoškami podporila
Nadácia Orange v programe Darujte Vianoce. Dievčatá Janka a
Andrejka Varkondové s kamarátkami z tried si užili deň na
koňoch v Hipocentre Vinné a popoludnie od 13.30 do 19.00 v
Thermalparku Šírava. Zabavili sa na morskom príboji, užili si
tobogány, bublinky aj riečny prúd. Bol to perfektný zážitok dievčatá si užili zábavu a aspoň na chvíľu zabudli na problémy
každodenného života. Čas vianočný je čarovný. Žiaci našej
školy to cítili tiež. Pred vianočnými prázdninami tomu
naznačovala nielen výzdoba našich tried. V niektorých
triedach si učitelia so svojimi žiakmi pripravili Vianočný deň.
Bolo to tak aj v III. A triede. Pripomenuli si tradície a symboly
Vianoc, počúvali koledy aj Vianočný príbeh. Ozdobili vianočný
stromček a vedomosti o Vianociach si preverili v kvíze
Vianočný milionár. Vianočný deň si naozaj užili! Od 22.
decembra 2014 do 7. januára 2015 boli vianočné prázdniny.
Do školy sme nastúpili 8. januára 2015. Pred vianočnými
prázdninami 2014 sa na našej škole odohral vianočný
volejbalový turnaj, na ktorom sa stretli a zmerali si svoje sily
žiaci a učitelia ZŠ J. Bilčíkovej. Celkovo odohrali 3 zápasy.
Každý hral s každým, nakoľko sme mali 3 družstvá: dievčatá,
chlapci a učitelia. Umiestnenie bolo nasledovné: 3. miesto
získali dievčatá , 2. miesto - chlapci, 1. miesto obsadili učitelia.
„Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa“ a zvlášť to platilo na
športovej aktivite s názvom V zdravom tele, zdravý duch.

Dňa 19. 1. 2015 od 14.00 do 16.00 sa konal na našej škole zápis
žiakov do budúceho 1. ročníka v školskom roku 2015/2016.
Od 21. januára do 23. januára 2015 boli chrípkové prázdniny.
Do školy sme nastúpili 26. januára 2015, t. j. pondelok.
Vyučovanie prebiehalo podľa klasického rozvrhu hodín.
First Lego League je najväčšia robotická súťaž pre mladých vo
veku od 10 do 16 rokov. Zúčastňujú sa jej desaťtísíce detí na
celom svete. Každý rok sú zadávané nové úlohy a mladí sa vo
svojich tímoch poctivo pripravujú - postavia a naprogramujú
roboty, ktoré sú postavené zo stavebníc a trénujú na súťaž. Aj
tento rok sa žiaci našej školy - Matúš Valiga (VIII. A), Ondrej
Vagaský (VII. B) a Richard Leško (VIII. A) zúčastnili na tejto
uznávanej súťaži. Regionálne kolo sa uskutočnilo v OC Atrium
Optima v Košiciach a súťaž sa niesla v duchu hesla - World
Class - Learning Unleashed - Učíme sa bez hraníc. Účastníci sa
pasovali v rôznych disciplínach. Náš tím v kategórii ROBOT
GAME získal 10. miesto a v rámci celkového poradia sme
obsadili 12. miesto. Veríme, že spojenie zábavy, vedy a
technológie nadchne aj mladších žiakov a budú našu školu aj v
budúcnosti prezentovať ako školu podporujúcu rozvoj talentov.
Dňa 21. 1. 2015 sme sa zúčastnili na obvodnom kole
matematickej olympiády. Našu školu reprezentoval Michal
Vojtko z IX. A triedy a získal pekné 10. miesto.
Vysvedčenia za 1. polrok školského roka 2014/2015 sa
rozdávali dňa 30. 1. 2015 na 4. hodine v ročníkoch 1. – 4. a na 5.
hodine v ročníkoch 5. – 9.
Dňa 2. februára 2015 boli polročné prázdniny. Do školy sme
nastúpili 3. februára 2015, t.j. utorok.
V čase od 5. 2. do 8. 2. 2015 riaditeľstvo Základnej školy Júlie
Bilčíkovej Budkovce udelilo žiakom a pedagógom mimoriadne
voľno z dôvodu vysokého počtu ochorení žiakov. Vyučovanie
pokračovalo v pondelok 9. februára 2015.
Žiačky 8. A Silvia Paľová a Veronika Mikulková sa pod vedením
p. uč. S. Glosárovej a hudobným sprievodom PaedDr. O.
Sabolovej 7. 2. 2015 zúčastnili celoslovenského kola súťaže
Ruské slovo v Košiciach – po uverejnení videa na
www.youtube.com dostali pozvánku na celoslovenské kolo.
Jarné prázdniny boli 23. – 27. 2. 2015. A ideme ďalej!
Podľa noviniek na www.zsbudkovce.edupage.org spracovala
Otília Sabolová

Obrázok - -reprodukcia komiksu –
autori – Adrián Sabo a Jakub Hrabčák 5.A
Foto: O. Sabolová

Občianske združenie GAZDA – BUDKOVCE
rozširuje svoju činnosť
V minulom roku prebehla v našich novinách
Budkovčan správa, že sa vytvorilo občianske združenie
Gazda – Budkovce. Združenie sa vo svojej činnosti chce
zamerať na niektoré základné oblasti: 1. Správa
a zveľaďovanie obecného etnografického múzea Gazdovský
dom a Galéria Pavla Ondiča,
- Ľudová kultúra – ľudové piesne, zvyky, obyčaje, frazeológia,
príbehy humorné i smutné,
-Historické pamiatky obce – sakrálne i svetské stavby,
technické pamiatky, historické lokality – ich identifikácia
a zdokumentovanie,
-- Príroda regiónu Budkoviec- tzn. fauna i flóra – výskyt
a určovanie druhov podľa kľúčov.
Nové plány združenia
Združenie Gazda vzniklo a bolo zaregistrované
v novembri 2014, pričom už do toho času neoficiálne
fungovali dve jeho sekcie, a to správa a zveľaďovanie múzea
a galérie, ako aj začiatky zhromažďovania ľudových piesní,
vrátane ich úpravy a zápisu v textovej i notovej podobe. Dňa
20. 2. 2015 sa konala členská schôdza o. z. Gazda, kde sa aj
do 3. a 4. sekcie prihlásilo dosť záujemcov o členstvo.
Na základe dostatočného počtu členov vo všetkých
štyroch sekciách bolo možné začať s prípravou komplexnej
činnosti. Bolo dohodnuté, že do 15. apríla 2015 bude
spracovaný detailný plán sekcií s vytýčenými postupnými
cieľmi a budú stanovené časové horizonty na ich naplnenie.
Spolupráca združenia so ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce
Celý komplexný program o. z. Gazda
bude
bezprostredne nadväzovať na učebné osnovy ZŠ Budkovce.
Bude tu potenciálna možnosť jeho plného využitia pri
vyučovaní žiakov, ako aj pri postupnom budovaní rešpektu
a hrdosti na históriu svojej obce.
Finančné zabezpečenie
Občianske združenie Gazda Budkovce má v súčasnosti
22 členov, vrátane ZŠ Budkovce, a jeho hlavný zdroj financií
na činnosť predstavujú členské príspevky. Tieto financie by
zďaleka nestačili, pretože bude potrebné navštevovať
archívy, ktoré sú spoplatňované, bude sa vyžadovať
fotografovanie artefaktov podľa sekcií tak, ako bolo
uvedené, tiež náročné práce v teréne pri hľadaní
a identifikácii druhov rastlín podľa kľúčov atď. To znamená,
že združenie Gazda by sa chcelo uchádzať o podporu
sponzorov včítane obce Budkovce, Matice Slovenskej a KSK
Košice. Poteší nás však aj akýkoľvek malý finančný dar od
podnikateľov i občanov obce.
Ukážky zo zberateľskej činnosti ľudových piesní
Z doterajšej práce 2. sekcie pri záchrane ľudových
piesní v textovej i notovej podobe vám priblížime niektoré,
schválne, či sa na budete pamätať.
Prvý úryvok piesne , ktorá sa spievala najmä pred 2. svetovou
vojnou:
A ja dzivka u maceri sama,
poradzce mi ohľedňika pana,
žebi vun mal stoli marmarovo,
u oblačkoch očka krištalovo.

Alebo ďalšia pieseň, ktorá sa hojne spievala v rokoch 1920 –
1930:
Śvekro moja śvekro,
buc taka laskava,
kec ja rano zaśpu,
bi śi me zohnala.
Z toho istého obdobia je aj ďalšia pieseň, prostá, ale
realistická:
A za našu stodoločku hruška,
višla na ňu suśedova Zuska,
čekaj Zusko, šak ce Pamboch skare,
polamalaś na hruškoj konare.
Vážení čitatelia, tešíme sa na Vašu spoluprácu, aby sa
činnosť o. z. Gazda Budkovce darila vo všetkých oblastiach
a dobre prezentovala našu obec, a aby tiež pomáhala pri
vzdelávaní mladých generácií, patrične hrdých na históriu
svojej obce.
Ing. Ján Rimár,CSc

Stretnutie Klubu dôchodcov Budkovce,
foto: Š Šimko

Novoročné stretnutie Klubu dôchodcov Budkovce
V Členovia Klubu dôchodcov sa tak ako po iné roky stretli
v sobotu 10. januára vo svojom klube, aby si navzájom zaželali
šťastný nový rok. Bolo to dobrovoľné stretnutie členov, ktorí
medzi sebou privítali aj novozvoleného starostu obce p. Jána
Lorinca. Ten vo svojom príhovore poďakoval za pozvanie
a prisľúbil úzku spoluprácu vedenia obce s Klubom dôchodcov.
Podpredseda klubu p. Vaško vo svojom slávnostnom príhovore
ocenil činnosť klubu za minuloročné obdobie a uistil prítomných
členov, že výbor klubu bude aj v budúcnosti riadiť činnosť tak,
aby všetci členovia boli s výsledkami spokojní. Poprial všetkým
prítomným v novom roku pevné zdravie, radosť zo života, veľa
lásky a Božieho požehnania.
Po oficiálnej časti nasledoval slávnostný prípitok, po
ktorom bolo podávané malé občerstvenie a spoločná večera.
Nechýbal ani malý vtipný súťažný kvíz, v ktorom boli jednotliví
šťastlivci odmenení sladkými darčekmi. Tí, na ktorých sa usmialo
šťastie pri žrebovaní vstupných lístkov, si odniesli na pamiatku
písacie perá a kalendáre.
Bolo to pekné, príjemné a užitočné stretnutie pri
vianočnom stromčeku. Želáme si, aby sa podobné stretnutia
opakovali aj v budúcich rokoch. Organizátorom patrí úprimné
poďakovanie.
Štefan Šimko

*
Výročná členská schôdza Klubu dôchodcov
Po roku sa znovu stretli členovia Klubu dôchodcov
v Budkovciach na výročnej členskej schôdzi. V sobotu 14.
februára vo svojom klube hodnotili činnosť klubu za rok 2014,
prijali plán činnosti na tento rok a zároveň zvolili členov výboru
a dozornej rady na ďalšie trojročné obdobie. Prítomných privítal
predseda klubu Ing. Miroslav Breda, oboznámil ich s programom
schôdze a ospravedlnil neúčasť pozvaného starostu obce.
Zároveň bola zvolená návrhová, mandátová a volebná komisia.
Mandátová komisia konštatovala, že na schôdzi je prítomná
nadpolovičná väčšina členov, je uznášaniaschopná a môže
prijímať všetky opatrenia vyplývajúce zo stanov klubu.
Podpredseda klubu Štefan Vaško sa vo svojej správe zaoberal
činnosťou klubu, podrobne zhodnotil výsledky práce za uplynulý
rok, poukázal na nedostatky a zaželal jeho členom pevné zdravie
v ďalšom živote. Minútou ticha si prítomní uctili pamiatku
zosnulých členov, ktorí nás v poslednom čase navždy opustili.
Dodatočne privítal nových členov, ktorí do klubu vstúpili počas
roka 2014. Správu o finančnom stave a celkovom hospodárení
klubu predniesla hospodárka klubu Mária Čolláková. Správu
dozornej rady predniesla jej predsedníčka Anna Uhrinová. Pod
dohľadom volebnej komisie sa uskutočnili voľby deväťčlenného
výboru a trojčlennej dozornej rady na ďalšie trojročné obdobie.
Predsedom klubu bol naďalej zvolený Ing. Miroslav Breda,
podpredsedom Štefan Vaško a hospodárom Mária Čolláková.
Predsedom dozornej rady sa stala Anna Uhrinová. Nasledovala
všeobecná diskusia, prijatie návrhu na uznesenie a po ňom,
neoficiálna časť, počas ktorej bolo pre prítomných podané
menšie občerstvenie.
Výročná členská schôdza svoj účel splnila. Veríme, že Klub
dôchodcov bude aj naďalej vyvíjať svoju činnosť v prospech
všetkých členov podľa svojich možností a schopností. Za
doterajšiu činnosť patrí všetkým členom výboru a ostatným
členom milé poďakovanie.
Štefan Šimko

Predný rad: R. Šipo,š
S. Šipoš, L. Ložanský
Zadný rad: R. Pivarník,
J. Serečunová, J. Horňák
Foto: R. Pivarník

Turistika ako má byť (Vihorlat 1076 m n.m.)
V sobotu 28. februára 2015 Športová komisia pri OZ
Budkovce zorganizovala turistické podujatie s názvom Zimný
výstup na Vihorlat. Zraz účastníkov bol pred OcÚ, prezentácia
sa uskutočnila ráno od 6:30-6:50 hod. Z obce sa výstupu
zúčastnili: L. Ložanský, R. Pivarník, J. Horňák, R. Šipoš a S. Šipoš.
V Michalovciach sa k nám pripojila dvojica turistov z KST
Michalovce Ivan Ballo
a Jana Serečunová. Do Poruby
p/Vihorlatom (200m n. m.) sme prišli o 7:40. Za obcou sme
zaparkovali autá a na túru sme vyrazili o 7:55 hod. Cez
zamračenú oblohu miestami vykukovalo slniečko, ale hlavne, že
nám nepršalo. Z rázcestia Ortáše 220m n. m sme išli po
asfaltovej ceste sledujúc zelenú turistickú značku. Pomaličky
miznúci sneh z lesov bol predzvesťou jari, lebo sme v ňom našli
prvé jarné kvety - bledule. Po 1:20 hod. chôdze do mierneho
stúpania sme o 9:15 hod. prišli k rázcestiu Stará koniareň 525m
n m., kde sme si urobili prestávku. Po 15 - minútovom oddychu
sme pokračovali ďalej už po lesnom chodníku, na ktorom bola
súvislá vrstva mokrého snehu a s pribúdajúcou nadmorskou
výškou sa hrúbka snehu zväčšovala na cca 40 cm. Na rázcestie
Poľana 940m n. m. sme prišli o 11:50 hod. a pod prístreškom
sme si oddýchli. Z Poľany sme vyrazili o 12:00 hod. a na Vihorlat
1076m n. m. sme došli o 12:20 hod. Všetkým siedmim
účastníkom výstupu predseda ŠK odovzdal medaily za úspešný
výstup na najvyšší vrch Vihorlatských vrchov. Bude im
pripomínať toto športové podujatie. Obloha bola zatiahnutá a
výhľad bol čiastočný, ale pre Radomíra a Stanislava, ktorí na
Vihorlat vystúpili po prvýkrát, bol úchvatný. Po zápise do
vrcholového denníka a spoločnom odfotení sa pred kamenným
pilierom, sme vyrazili počas hustého sneženia o 12:45 hod.
smerom dole. Cesta naspäť nám ubehla rýchlo. K autám sme
došli o 15:15 hod. a po prezutí sa do suchej obuvi sme spokojní
zamierili domov.
Na budúce (11.4.) pôjdeme z Remetských Hámrov (276m)
cez Lysák (820m), sedlo Rozdiel (815m) na Sninský Kameň
(1006m) a túru ukončíme na Morskom Oku (600m). Bližšie
informácie budú včas zverejnené na obecnej web stránke.
R. Pivarník
Plán podujatí organizovaných Športovou na marec – apríl 2015
14.3. Sobota – turnaj v hode šípok na elektronický terč
21.3. Sobota – kartarský turnaj v žolíkoch (Budkovský joker)
28.3. Sobota – Strettballový turnaj + doplnkové súťaže
11.4. Sobota – Turistika vo Vihorlatských vrchoch R. Hámre – Sninský
Kameň.
Mgr. L. Ložanský

Správy zo zelených stolov
OKST v spolupráci s miestnou ZŠ pokračuje v stolnotenisovom
krúžku pre žiakov ZŠ aj v školskom roku 2014/15. Hracím dňom je
streda od 16:00 – 18:00 hod. do konca januára a od februára od 17:00
– 19:00 hod pod dohľadom zodpovednej osoby.
ObSTZ MI a OKST Budkovce zorganizovali 8.novembra 2014
4.ročník stolnotenisového turnaja In Memory v telocvični ZŠ.
Podujatie bolo spomienkou na tých hráčov, resp. funkcionárov, ktorí
sa venovali stolnému tenisu v okresoch Michalovce a Sobrance.
Turnaja sa okrem hráčov OKST (M.Bréda, S. Tkáč, J. Horňák, Š. Mištanič
st. a R. Pivarník) zúčastnili aj žiaci miestnej ZŠ a to: Kristián Sabovčík,
Radomír Šipoš a Samuel Vančišin. Turnaja sa zúčastnilo 44 hráčov z 15tich klubov.
OKST Budkovce v spolupráci s ObSTZ MI zorganizovali
6.decembra 2014 9.ročník stolnotenisového turnaja o Putovný pohár
ObSTZ MI v kategórii dospelých a mládeže v telocvični ZŠ. Právo účasti
na podujatí majú len hráči 5. ligy MI-SO. Turnaja sa zúčastnili aj hráči
OKST a to: M. Bréda, S. Tkáč, M. Horňák, Š. Mištanič st. a ml., N. a K.
Čollákové, a R.Pivarník). Turnaja sa zúčastnilo 43 hráčov z 12-tich
klubov. Víťazom v kategórii dospelých sa stal M. Jenčík z ŠK Porostov
a v kategórii mládeže L. Fecák z OKST Bracovce.
OKST Budkovce zorganizoval v sobotu 27.12.2014 stolnotenisový
turnaj 21.ročníka Memoriálu Štefana Sabola v kategórii dospelých
a žiakov v telocvični ZŠ Budkovce. Turnaja sa zúčastnilo 16 hráčov,
z toho 5 žiaci. Vyhodnotenie: Hl. kategória: 1.miesto Š. Mištanič ml., 2.
miesto V. Červenák, 3.miesto M. Horňák, Cena útechy: 1. miesto Š.
Janák, 2. miesto J. Klanica, 3. miesto R. Šipoš. Kategória žiakov: 1.
miesto R. Šipoš, 2. miesto R. Leško, 3. miesto S. Vančišin.
ObSTZ MI a ŠKST Michalovce zorganizovali v sobotu 24.1.2015
stolnotenisový turnaj Majstrovstvá oblasti pre rok 2015 v kategórii
najmladšie a mladšie žiactvo v stolnotenisovej herni v Michalovciach.
Turnaja sa zúčastnilo 11 hráčov z toho 3 hráči z Budkoviec (Samuel
Vančišin, Ján Tačar a Nikolas Magura). Vyhodnotenie: Najmladší žiaci:
1. miesto N. Blaško, 2. miesto T. Terezka, 3. miesto S. Vančišin a E.
Vargovčík. Mladší žiaci: 1. miesto N. Blaško, 2. miesto M. Dráb, 3. F.
Kmec a E. Vargovčík. Dvojica J. Tačar a N. Magura obsadila vo štvorhre
mladších žiakov 3. miesto.
ObSTZ MI a ŠKST Michalovce zorganizovali v sobotu 31.1.2015
stolnotenisový turnaj Majstrovstvá oblasti pre rok 2015 v kategórii
dospelých v stolnotenisovej herni v Michalovciach. Turnaja sa
zúčastnilo 37 hráčov z 12-tich klubov, z toho 4 hráči z OKST (M.
Horňák, V. Červenák, R. Šipoš a S. Vančišin). Vyhodnotenie: Hl.
kategória: 1. miesto J. Zausin – Michalovce, 2. miesto M. Begala – V.
Kapušany, 3. miesto J. Šoltés – Michalovce a M. Jenčík – Porostov.
ObSTZ MI a OKST Budkovce zorganizovali v sobotu 21.2.2015
stolnotenisový turnaj Majstrovstvá oblasti pre rok 2015 v kategórii
staršie žiactvo a dorast v telocvični ZŠ v Budkovciach. Turnaja sa
zúčastnilo 13 hráčov, z toho 4 hráči z Budkoviec (Radomír Šipoš,
Samuel Vančišin, Ján Tačár a Stanislav Šipoš). Vyhodnotenie: Starší
žiaci: 1. miesto F. Kmec V. Kapušany, 2. miesto M. Salaky – V.
Kapušany, 3. miesto R. Šipoš - Budkovce a M. Levický – Orechová.
Dorastenci: 1. miesto L. Fecák – Bracovce, 2. miesto F. Kmec - V.
Kapušany, 3. miesto Š. Treščo - Bracovce a M. Salaky – V. Kapušany.

Súťažný ročník 2014/2015 sa začal koncom septembra 2014.
Naše družstvo hrajúce oblastnú 5. ligu MI-SO v zložení Š. Mištanič ml.
a st., M. Bréda, J. a M. Horňákovci, V. Červenák, S. Tkáč, R. Pivarník
a R. Šipoš, sa po 17. kole základnej časti umiestnilo na 4. mieste zo
17-tich, čím si vybojovalo postup medzi najlepších deväť klubov. S
tými bude hrať v nadstavbe o 1.- 9. miesto celkového umiestnenia.
OKST Budkovce z poverenia ObSTZ MI zorganizuje v sobotu
18.4.2015 stolnotenisový turnaj TOP 12 pre hráčov 5. ligy súťažného
ročníka 2014/2015 v telocvični ZŠ Budkovce. Do rebríčka úspešnosti
sa do 12. miesta prebojovali aj dvaja hráči z OKST, a to Š. Mištanič
ml. a R. Pivarník
OKST Budkovce v spolupráci so ZŠ Budkovce plánuje 8.ročník
stolnotenisového turnaja o Pohár riaditeľa ZŠ v mesiaci marec.
OKST Budkovce zorganizuje v nedeľu 3.5.2015 9. ročník
stolnotenisového turnaja o Majstra OKST v telocvični ZŠ Budkovce.
R. Pivarník
Konal sa 9. ročník Zimného turnaja ObFZ MI
V rámci zimnej prípravy sa naše futbalové A -mužstvo v sobotu
24. 1. 2015 zúčastnilo už tradičného turnaja v halovom futbale,
ktorý organizuje Oblastný futbalový zväz v Michalovciach (ObFZ MI).
V telocvični Gymnázia Pavla Horova sa turnaja okrem nášho výberu
zúčastnilo ešte 6 družstiev: Hatalov, Krásnovce, Zbudza, Družstevník
Trhovište, Krásnovce, Žbince, Rakovec n/O. Turnaj potešil oko diváka
pomerne dobrou úrovňou všetkých štartujúcich mužstiev. Naše A mužstvo na turnaji striedalo svetlé chvíle so slabšími, z celkových 6
zápasov vyhralo 3 – s Krásnovcami, Zbudzou a Rakovcom a rovnako
3 prehralo – s Hatalovom, Žbincami a Trhovišťom. Celkovo sme tak
skončili na nepopulárnom 4. mieste. Celkovým víťazom turnaja sa
stal Hatalov, ktorý neprehral ani v jednom stretnutí. Turnaja sa
zúčastnili títo hráči: Ložanský L., Zalužický J., Vaňo M., Paľo J., Danko
M., Guzej S., Mika M., Varga M., Seman M., M. Feďo.
L. Ložanský

Naše futbalové A – mužstvo, foto: J. Bendzák
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