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Poďakovanie starostu
Ďakujem občanom za opätovnú dôveru. S odstupom
času si svoj mandát vážim ešte viac. S poslaneckým zborom mám v pláne ďalší rozvoj obce, aby sa nám tu dobre
žilo, aby sme tu svojim deťom niečo zanechali. Bol by
som veľmi rád, keby sa nám podarilo podnietiť obyvateľov k väčšej aktivite. Aby sa v rámci svojej komunity viac
podieľali na verejnom živote, ako aj zveľaďovaní našej
obce. V najbližšom období nás čakajú rôzne investície,
ktoré majú viesť k rozvoju našej obce. Bude potrebné
naakumulovať ďalšie finančné prostriedky, aby sme sa v
budúcnosti opäť mohli pustiť aj do veľkých projektov.
Starosta obce Budkovce J.Lörinc

„Keď si sám naštiepeš drevo, zahreješ sa
2-krát.“
Henry Ford ( americký premyselník )

Novinky z OcÚ
- pokračovanie na rekonštrukcii tribúny na futbalovom štadióne
Štefana Nadzama— reprezentačná miestnosť, šatne, sklad
- podaný projekt „ Prevencia kriminality“ - osvetlenie tmavých
miest obci
- podaný projekt „ Podpora rozvoja športu“
- podaný projekt „Coop Jednota“
- podaný projekt „ Revitalizácia zelene“
- príprava volieb prezidenta Slovenskej republiky
- príprava výberového konania na riaditeľa MŠ a ZŠ

Spomienka na nový rok

Noviny obyvateľov obce Budkovce
Rozhovor so starostom obce

www.budkovce.sk

Zo života Obecného úradu Budkovce

Redaktor: V novembri 2018 sa konali voľby do samosprávy. V týchto

Milí spoluobčania, v tomto ročníku obecných novín Budkov-

voľbách ste uspeli s počtom hlasov 526 oproti 177 hlasom protikandi- čan, by sme Vás chceli informovať aj o práci zamestnancov Obecného
dátky. Stali ste sa znova starostom obce. Aké boli Vaše bezprostred- úradu v Budkovciach. Impulzom pre toto rozhodnutie bol krátky priené pocity po voľbách?

skum medzi občanmi obce, či vedia, čo majú na starosti zamestnanci

Starosta: Radosť z toho, že ľudia ocenili moju prácu a pocit ešte obce. Viacerí vedeli, že p. Janusková je matrikárka, p. Chvostaľová je
väčšej zodpovednosti voči občanom tejto obce.

v knižnici a p. Medvecová je úradníčka. Preto v každom čísle prinesie-

Redaktor: Uplynulé štvorročné obdobie bolo pre Vás náročné. Jednak
ste boli po prvýkrát vo funkcii a práca starostu sa líši od Vášho predchádzajúceho povolania. Čo bolo pre Vás v tejto práci náročné a čo
Vás tešilo?
Starosta: Prekvapili ma najmä dosť zlé medziľudské vzťahy, zlý stav
obce hlavne čo sa financií a majetku týka a množstvo zanedbanej
práce. A na druhej strane mám radosť z práce, ktorú sme stihli za
štyri roky urobiť a z pocitu, že obec nabrala druhý dych a ten správny smer.

me rozhovor s jednou z nich, aby sme Vám jednak lepšie priblížili ich
prácu a jednak, aby ste sa aj vy dozvedeli, na koho sa máte s ktorým
problémom na Obecnom úrade v Budkovciach obrátiť.
Dnes začneme s Ing. Svetlanou Chvostaľovou ( tou čo sedí v
knižnici) aj preto, že v tomto období, začiatkom roka, navštívite najčastejšie práve ju. Nosná agenda p. Ing. Chvostaľovej sú totiž miestne
dane a poplatky - ich výmer a výber. Všetci sme dostali domov oznam
o miestnych daniach a poplatkoch na rok 2019. Do konca januára
2019 bolo potrebné u Ing. Chvostaľovej podať priznanie k dani z
nehnuteľnosti, teda tí občania, u ktorých došlo k akejkoľvek zmene.

Redaktor: Aké sú Vaše plány na najbližšie obdobie- napríklad na rok Či už k zmene majiteľa, rozlohy, zmeny využitia nehnuteľnosti a podobne, ako aj občania, ktorí si zaobstarali nového psíka a je starší ako

2019?

Starosta: Práce je veľa, ale treba pokračovať v rozbehnutých projek- 6 mesiacov, či im uhynul, taktiež majú podať priznanie k dani za psa.
toch,

opraviť

cesty,

budovu

OÚ,

budovu

Domu

Smútku Tí ostatní, ktorí nemali žiadnu zmenu tak robiť nemuseli. Do konca

a samozrejme prioritou ostáva kanalizácia .

januára bolo potrebné aj nahlásiť a dokladovať u Ing.Chvostaľovej

žiadosti o úľavu z poplatku za komunálny odpad. Do 31.3.2019 je
Redaktor: Určite máte nejaké želanie, či už pracovné či súkromné. potrebné uhradiť aj cintorínsky poplatok, nemýľte si ho s poplatkom
Čo by ste si najviac želali, aby sa Vám splnilo v tomto roku?
za hrobové miesto, ktorý sa platí na 10 rokov od uloženia do hrobu,
Starosta: Hlavné je zdravie a to ostatné príde samo.
celkom 17,- Eur, potom je potrebné doplatiť na ďalšie obdobie. CinRedaktor: Ďakuje Vám za rozhovor a želám Vám, aby sa naplnili Vaše torínsky poplatok platia občania obce za údržbu cintorína. Daň z neplány a hlavne, aby sa Vám splnili aj Vaše želania.
hnuteľnosti a poplatok za odvoz TKO je splatný do 15 dní odo dňa
právoplatnosti rozhodnutia, ktoré Vám obec doručí domov. Do
So starostom obce sa zhovárala M. Adamová

30.6.2019 bude spoločnosť Fúra vyvážať smetné nádoby označené
nálepkou 2018, od 1.7.2019 len nádoby označené nálepkou 2019.
V tomto období je aktuálny aj výrub stromov, tie sa môžu
odstraňovať v termíne od 1.10. do 31.3. v tom ktorom roku Bez povolenia môžete na vlastnom pozemku vyrúbať len stromy, ktoré vo
výške 130 cm od zeme majú obvod kmeňa (nie priemer) do 30 cm a u
ovocných do 80 cm. Pri vyšších a hrubších stromoch už musíte požiadať o povolenie na výrub. Tlačivo nájdete na webovom sídle- stránke
obce, alebo priamo u Ing. Chvostaľovej, ktorá vám poradí a pomôže
aj s jeho vyplnením. Musíte doložiť aj výpis z aktuálneho listu vlastníctva pozemku, na ktorom stojí strom na výrub. Vaša žiadosť sa musí
zverejniť na webovej stránke obce na pripomienkovanie, ak nebudú
žiadne pripomienky, komisia Vás vyzve na konanie, kde sa musí obhliadnuť daný strom, urobiť zápisnica a následne po rozhodnutí komisie dostanete aj povolenie na výrub. V prípade ohrozenia života,
majetku, či iného druhu ohrozenia, je
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možné vyrúbať strom okamžite aj počas celého roka, ale je potrebné
urobiť minimálne fotografický záznam a do 5 dní to ohlásiť na Životné prostredie. Podľa zákona, by sa mal každý vyrúbaný strom (aj
ovocný) nahradiť novou výsadbou.
Do agendy Ing. Chvostaľovej patrí aj ohlasovanie drobných
stavieb. Aj tlačivo žiadosti na povolenie drobnej stavby nájdete na
webovej stránke obce, alebo priamo u Ing. Chvostaľovej. K žiadosti
prikladáte výpis z listu vlastníctva, v prípade, že stojí na hranici s
iným pozemkom aj súhlas dotknutých vlastníkov, prehlásenie, kto
bude drobnú stavbu vykonávať. V prípade odbornej firmy aj meno
povereného odborného pracovníka, ak to budete robiť svojpomocne, potrebujete stavebný dozor. Priložiť je potrebné aj nákres zmien
alebo drobnej stavby. Povolenia sa vybavujú priebežne maximálne
do 7 dní, po predložení všetkých potrebných príloh.
Okrem toho má Ing. Chvostaľová na starosti celé odpadové
hospodárstvo, komunikáciu so Životným prostredím a nakoniec aj
Obecnú knižnicu. V súčasnej dobe máme v Obecnej knižnici cca
6200 kníh a okolo 30 aktívnych čitateľov. Knihy sa do knižnice zakupujú 1x štvrťročne, novinky a rôzne iné tituly podľa záujmu čitateľov,
ročne 40-60 ks.
Aj rybárske lístky na lovenie rýb v si môžete zakúpiť u Ing.
Chvostaľovej, ktorá okrem iného ešte aj spracováva evidenciu CO
obce v programe EPSISS. Iste vám tiež neušlo, že hlas, ktorý počúvate z ampliónov verejného rozhlasu patrí tiež Ing. Svetlane Chvostaľovej.
Všetky údaje v tomto článku som získala pri rozhovore s Ing. Chvostaľovou, ktorej ďakujem za ochotu a informácie, ako aj z webovej
stránky obce Budkovce.
Mária Adamová
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Umelecká činnosť FSk Pacerki z Budkoviec

Jána Popredu za Klub Zemplínčanov v Košiciach a folkloristu Viktora

v knižnej podobe

Ťaska. Nosnou kapitolou tejto knihy je časť „Našo śpivanki zo śerca“.

Občianske združenie Gazda Budkovce po dlhšie trvajúcej práci,
dostalo do knižnej podoby 25 ročnú umeleckú činnosť Folklórnej
skupiny Pacerki z Budkoviec v oblasti ľudovej piesne. Prvotná myšlienka vznikla medzi členmi Občianskeho združenia Gazda, ktorá sa
po prediskutovaní s Pacerkami začala reálne naplňovať.

Došlo

k názorovej zhode, že Pacerki za svoju úspešnú štvrťstoročnú umeleckú činnosť na poli propagácie a šírenia zemplínskej ľudovej piesne si
takúto oslavnú knihu zaslúžia. Prvotné názory o tom, ako by mala
kniha vyzerať sa diametrálne líšili. Boli predstavy, že by to mala byť
forma brožúry, až po riadne veľkú knihu. Na kryštalizáciu týchto názorov bol potrebný čas a to aj preto, lebo OZ Gazda už malo rozbehnuté
iné práce a projekty, ktoré sme nechceli prerušiť. O týchto prácach

Sú to piesne z doteraz vydaných 5 CD nosičov Paceriek a to v textovej
i notovej úprave. Pekný doslov ku knihe napísal Prof. Ernest Śirochman, ktorý bol preložený do anglického a nemeckého jazyka. Je potrebné dodať, že v knihe s názvom „Ej u budkovci medza“ sa nachádza okolo 120 farebných a čiernobielych fotografií a samotný počet
strán formátu A 4 je 220. Slávnostné uvedenie do života tejto knihy
o Pacerkoch sa uskutoční dňa 9.6.2019 o 16:00 hod. v kultúrnom
dome v Budkovciach. V kultúrnom programe vystúpia naše zemplínske súbory, samozrejme Pacerki, Pozdišovski harčare, Zahorčan, Koňuš, Hatalovčan, Vánok z Veľkých Kapušian, Viktor Ťasko, Rado Gajdoš. Programom nás bude sprevádzať moderátorka Zuzana Bobríková. Vážení priatelia, všetci ste na tejto slávnosti srdečne vítaní.

vás vážení čitatelia informujeme v našich novinách Budkovčan, ako

Vzdať hold dlhoročnej úspešnej činnosti FSk Pacerki formou

napríklad: „Zelený areál Cinterik – Rybníky, náučný chodník fauna –

knižnej publikácie je určite správne, ale i potrebné, aby sme my Bud-

flóra, spoluúčasť s obcou na budovaní parkového arboréta za kaštie-

kovčania i celý Zemplín boli patrične hrdí na našu spevácku skupinu

ľoma iné.

Pacerki. Naša spevácka skupina svojim spevom nádherných

Začiatok prác na uvažovanej knihe bol nesmierne ťažký. Totiž bolo

a temperamentných zemplínskych piesní vzbudzuje prekvapenie,

potrebné vytvoriť knihu o niečom, čo sme detailne nepoznali. Pravda

nadšenie a hrdosť, že niekde v srdci Európy na Slovensku, na Zemplí-

je taká, že tak ako väčšina Budkovčanov, vedeli sme aj my toľko, že je

ne sa ukrýva toľko krásy.

Občianske združenie Gazda-Budkovce
Ing.Ján Rimár

tu FSk Pacerki z Budkoviec, ktorá pekne spieva zemplínske ľudové
piesne, že vystupuje nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Požiadali
sme preto naše Pacerki, aby nám zhromaždili fotografický materiál,
diplomy, ocenenia, novinové výstrižky. Jedného večera sme mali celú
kopu tohto materiálu na stole a neverili sme vlastným očiam, že je
toho tak veľa. Ale ani teraz ešte nebolo vyhrané, pretože sme sa
v tejto kope fotografií nevedeli zorientovať. Na fotografii sme poznali, že sú tam Pacerki, ale kde to bolo, aká to bola súťaž, v ktorom meste, to sme netušili. Verte, že aj samotné Pacerki po toľkých rokoch sa
museli dohadovať, že čo je to za fotografiu. Mali sme však aj trocha

Zrnko múdrosti:„ Sersan a dzeka robi dobroho

šťastia, pretože sa nám podarilo získať do autorského kolektívu pre

majstra“.

prípravu knihy jednu členku Paceriek a to Máriu Onuškovú. Od toho
času

sa

práce

aj

keď

pomaly,

ale

predsa

len

pohli.

Pre podstatné napredovanie prác bolo však potrebné vytvoriť
niečo, čo by všetok ten dokumentačný materiál spájalo, aby sa
z tohto materiálu vytvoril príbeh o Pacerkoch. No a tak sa zrodila
osnova základnej časti knihy, kde sú opísané: Amatérske začiatky,
Zemplín spoznáva Pacerki, Prvýkrát v nahrávacom štúdiu, Hlasy Paceriek v záhraničí, Umelecké napredovanie a Pacerki rozdávajú radosť. V knihe sa však nachádza aj kapitola, kde Pacerki rozprávajú
o sebe formou profilovaných životopisov. Nachádzajú sa tu príhovory
hudobných odborníkov ako Milana Hvižďáka, Mgr. Milana Rendoša
a budkovčana Radoslava Gajdoša. Sú tam aj pozdravné príhovory
starostu obce Jána Lörinca, bývalého starostu Mariána Uhrinu, predsedníčky MO MS Anny Sabolovej, riaditeľky MŠ Márie Adamovej,
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Zo života materskej školy
Život v materskej škole sa už rozbehol aj po zimných prázdninách na plné obrátky. Tak ako po minulé roky, tak aj tento školský
rok,

spolupracujeme

so

Súkromným

centrom

špeciálno-

pedagogického poradenstva. Toto centrum poskytuje logopedickú
starostlivosť našim deťom priamo u nás v materskej škole. Pani doktorka Maceňková pracuje s deťmi individuálnou formou podľa potreby. Snaží sa u detí zvýšiť komunikačné zručnosti logopedickými precvičovaniami - prípravnými a artikulačnými cvičeniami, vyvodzovaním hlások a rozvojom slovnej zásoby. Táto logopedická starostlivosť
je pre naše deti MŠ bezplatná a môžu v nej pokračovať aj
v budúcnosti v ich logopedickej ambulancii v Michalovciach.

Až konečne prišiel deň 15. február, keď sa celá materská

Veľkú radosť nám urobili aj naši bývalí škôlkari – teraz už

škola premenila na rozprávkovú krajinu, v ktorej sa stretli takmer

prváci, keď k nám zavítali spolu so svojou milou pani učiteľkou Mgr.

všetky rozprávkové bytosti – princezné z ľadového kráľovstva, čaro-

Alenkou Červeňákovou na návštevu. To bolo radosti znovu sa zahrať

dejník, čertisko, Snehulienka so siedmimi trpaslíkmi, víly ale i zvie-

so svojimi obľúbenými hračkami, ale hlavne zvítať sa so svojimi ka-

ratká – lienka, včielka, mačička a nechýbali ani vojaci a upírka. Všetky

marátmi a s pani učiteľkami.... Porozprávali nám ako to zvládajú

masky boli krásne. A keďže každé jedno dieťa bolo jedinečné a úžas-

v škole, na čo sa môžu naši predškoláci tešiť a pozvali nás pozrieť sa,

né, preto i každé zvíťazilo a bolo odmenené malou pozornosťou.

ako to v takej základnej škole a v ich triede vyzerá.

Masky súťažili, hrali sa, spievali, tancovali a hodovali. Nesmel chýbať

„Na známosť sa všetkým dáva, mimoriadna, zvláštna

ich obľúbený stoličkový tanec a taktiež balónový tanec s rodičmi.

správa: ako každý rok v tomto čase, fašiangy tu máme zase“. Aké

Deti si pochutili na „čeregoch“ ktoré napiekla pani riaditeľka a na

by to boli fašiangy bez poriadnej fašiangovej zábavy? Preto sme sa

dobrotách o ktoré sa postarali naši úžasní rodičia. Veľká vďaka patrí

aj my v našej materskej škole rozhodli ukončiť toto najveselšie ob-

všetkým zamestnancom našej MŠ a rodičom, ktorí sa pričinili o vy-

dobie roka svojim tradičným fašiangovým karnevalom. Karnevalom

tvorenie príjemnej fašiangovej atmosféry.

sme žili celý týždeň. Pani učiteľky a pani asistentky s deťmi zhotovovali rôzne škrabošky, ozdoby, premenili triedu na miestnosť vyzdobenú pestrofarebnými girlandami, balónmi, ktoré u detí vzbudzovali
čoraz väčšiu radosť z prichádzajúceho dňa. Otázok typu:„...kedy už
bude ten karneval..?“, alebo „...aká budeš maska...?“ bolo nespočetné množstvo.

Bc. Henrieta Petrová
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Vyučovanie bolo skutočnou zábavou

Vymenili triedy za lyžiarske svahy
Východoslovenská nížina je krásnou a úrodnou krajinou pre

Február patrí k zimným mesiacom. Február je aj mesiac,

poľnohospodárov. Nížina má určite veľa výhod, má svojich obľúben-

kedy si radi vychutnávame rôzne zábavy a plesy. Takmer každý z nás

cov i tých, ktorí tu síce radi bývajú, ale cez dovolenku utekajú do hôr.

mal možnosť spolu s priateľmi zabaviť sa počas zimných dlhých dní

Prečo? Idú za oddychom, ale oveľa častejšie za športom, či aktívnym

na plese športovcov, folkloristov, alebo na mestskom, či obecnom

pobytom.

plese.

Žiaci Základnej školy Júlie Bilčíkovej v januári vymenili svoje

Páni v elegantných oblekoch, dámy v nádherných róbach.

triedy za lyžiarske svahy v Lopúšnej Doline. Zúčastnilo sa ich tridsať

K tomu je nevyhnutné poznať spoločenské správanie i správne ta-

a z toho polovica išla už po druhýkrát. Boli to žiaci naozaj veľmi snaži-

nečné kroky. Je preto vhodné, ak základy spoločenského správania

ví, usilovne trénovali a pracovali počas piatich dní, aby sa naučili zá-

získame ešte v škole.

klady lyžovania. Lyžiarski inštruktori museli mať nielen dostatok tr-

Žiaci našej školy, ZŠ Júlie Bilčíkovej, si sami zorganizovali

pezlivosti, ale aj dobrú fyzickú kondíciu, aby každému žiakovi niekoľ-

ples. Chlapci i dievčatá si dali záležať na spoločenskom oblečení.

kokrát za hodinu ukázali, ako sa spustiť dolu svahom, ako zabrzdiť,

Množstvo zábavných súťaží, pestré hudobné hity vytvorili dobrú

ako pritlačiť na pätu, ako pluhovať, ako otočiť, či ako vstať, keď sa

náladu a roztancovali všetkých žiakov druhého stupňa. Organizačný

podarilo spadnúť.

výbor, ktorý tvorili žiaci 8. a 9. ročníka pod vedením predsedu žiac-

Všetko dobre dopadlo. Už na tretí deň zvládli chodiť aj na

kej rady Floriána Baloga, mal nielen dobrú myšlienku, ale dokázal ju

vleku, a naplno si tak mohli vychutnať krásu lyžovania. Lyžiarsky kurz,

aj úspešne zrealizovať. Zaslúžia si naozaj pochvalu za vydarenú škol-

na ktorý sumou 150 € na žiaka prispieva aj štát, bol zážitkom nielen

skú akciu, aj za to, že vo svojej iniciatíve vytrvali a dotiahli ju do

pre samotné lyžovanie, ale aj pre spoločné zážitky, ktoré spolu žiaci

úspešného konca.
Vyzdobená telocvičňa bola 15. februára 2019 miestom pre

prežili.
Školský lyžiarsky kurz mnohokrát vytvára základ lásky človeka

prvý ples našich žiakov. Hudobné hity roztancovali žiakov i učiteľov a

k horám i k lyžovaniu. Verím, že i napriek tomu, že žijeme na nížine,

spolu mohli prežiť krásne piatkové dopoludnie. Žiaci sa mohli naučiť

všetci žiaci, ktorí absolvovali lyžiarky kurz, si lyžovanie zamilujú. Je to

základy spoločenského správania, ale

určite krásny šport, ktorý rozvíja koordináciu celého tela a zároveň

z organizovania takého podujatia. Nechýbala ani tombola, a tak si

umožňuje relaxáciu ducha.

mnohí mohli odniesť aj nejakú výhru.
Peadr. Viera Vajsová

aj získať skúsenosti

Škoda len, že žiaci, ktorým bolo udelené výchovné opatrenie – pokarhanie či napomenutie – sa plesu nemohli zúčastniť, pretože im to
školský poriadok nedovoľuje. Veru, oplatí sa dodržiavať pravidlá
i slušné správanie.
Paedr. Viera Vajsová

6

7

www.budkovce.sk

Noviny obyvateľov obce Budkovce

Pokračovanie z minulého čísla
Americký bombardér B – 17 núdzovo pristal pri
Hatalove v roku 1944
USAAF: 26.12.1944
Dňa 26. decembra 1944 uskutočnila
15. letecká armáda posledný zo série ničivých
náletov na hornosliezske rafinérie Blechhammer, Osvienčim a Odertal. Náletu sa zúčastnilo 333 bombardérov B-17 a B-24 a na ciele
zhodili spolu 708,5 ton bômb. Ako bolo zvykom pri útokoch na tieto
intenzívne bránené ciele na severe, nálet si vyžiadal straty na materiáli a posádkach. Osem B-17 a jedenásť B-24 sa nevrátilo na základne v Taliansku. Bombardéry 47. krídla napadli železničný most Ora a
viadukt v meste Avisio v Taliansku. Stíhači na P-38 a P-51 eskortovali
veľkých bratov počas celej akcie. 301. Bomb Group zmobilizovala 28
lietadiel B-17 k útoku na južnú rafinériu v Blechhammeri
(Blachownia Šlaska blízko Katovíc) . Posádky nasadli do svojich strojov a vzlietli zo základne Lucera ráno o 06:52 hod. O dve hodiny
neskôr sa pripojili k druhej útočnej formácii 5.BW, ktorá pozostávala
z vedúcej 99.BG, vpravo a vyššie letiacej 2.BG a samotnej 301.BG na
pozícii vľavo dolu. Medzi 12:38 až 12:41 hod. boli všetky stroje nad
cieľom, na ktorý zhodili 336 kusov 500 librových RDX bômb z výšky
8000 metrov. Nemeckí stíhači sa nezmohli na odpor, avšak všadeprítomný a v oblasti Blechhameru prehustený Flak (nemecká stíhačka
Focke Wulf 190) dal vedieť o svojej prítomnosti. 301.BG prišla po
akcii tri stroje. B-17 44-6337 od 352. bombardovacej perute (pilot
Filer) a B-17 42-97705 „Dede“ od 32. sqadrony (pilot Ewing) boli
zasiahnuté
Flakom
a
dopadli
na
poľskom
území.
Tretím strojom, ktorý sa nevrátil na základňu 301.BG bol B
-17G-50-VE 44-8186 „Sugar Report” od 32.BS. Nad cieľom bol bombardér poškodený Flakom. Zásah vyradil dva motory, znefunkčnil
“turbo” na treťom motore a zasekol bomby v bombovnici na stroji
1st Lt. Ralpha Kagiho. Mechanik T/Sgt. Sinclair Murchy bol schopný
preložiť bomby umiestnené na pravej strane na ľavú pomocou
skrutkovača, pričom predtým bolo možné bomby z ľavej strany manuálne odhodiť. Posádka smerovala svoj poškodený bombardér na
východ a po urputnom boji s gravitáciou núdzovo pristála asi jeden
kilometer za líniou frontu na zamrznutom a pooranom poli pri obci
Hatalov na východnom Slovensku. Po vystúpení napočítali 360 dier v
trupe svojho bombardéru a neskôr sa dozvedeli, že boli takmer zostrelení sovietskym stíhačom .
Viac sa o priebehu misie, núdzovom pristátí a pobyte s
Rusmi dozvedáme z denníka zadného strelca S/Sgt. Roberta E.
Richardsa:“Na začiatku náletu na cieľ nás začal ostreľovať Flak.
Utrpeli sme ťažký zásah do motoru č.1, ktorý začal horieť a museli
sme ho zapraporovať. Nikomu z posádky sa však v pekle horúcich
šrapnelov nič akoby zázrakom nestalo. Mysleli sme si že budeme
musieť vyskočiť na padákoch, avšak zostali sme na palube. Motory č.
3 a 4 sa otriasali v motorových ložiach, zdalo sa, že roztrhnú lietadlo
na polovicu. Po preletení asi 240 kilometrov sme sa rozhodli núdzovo
pristáť na poli. V tom okamihu minimálne 7 alebo 8 ruských stíhačov
priletelo aby nás dorazilo, avšak na naše šťastie rýchlo rozpoznali že
nie sme Nemci. Nasadili sme na pristátie a všetci sme sa potili od
napätia. Nikto, hádam ani piloti, nevedel aký druh núdzového pristátia ideme vykonať. Nikto nevedel, ako vážne je bombardér poškodený, avšak Kagi a Bill pristáli bezchybne a jemne. Bol to dobrý pocit
vedieť, že naše nohy sú na pevnej zemi. Čas medzi odhodením bômb
a pristávacím manévrom nikdy nezabudnem. Z trupu bombardéru
sme chceli povyskakovať tak rýchlo, ako sa len dá, ale na naše prekvapenie bolo okolo lietadla už mnoho civilistov. Tak sme radšej
počkali vo vnútri do príchodu ruského poručíka a dvoch stráží s nasadenými bajonetmi na zbraniach. Ihneď ako sme ich uvideli, vyšli sme
von a všetkých desať sa nás postavilo do radu. V rýchlosti nás pozdravili a ich prvá otázka bola, či vieme po nemecky. Samozrejme
nikto nevedel.

Maľba na nose bombardéru B-17G 44-8186 nazvaného „Sugar Report― ( foto_ via R.Bowden)

Vzali nás do malej obce (Budkovce, pozn. autora) a pohostili nás údenou slaninkou a inými pochúťkami z tuku a veľkým pohárom vodky.
Vtedy sme zistili, že sme len asi 3,5 kilometra od frontovej línie. Počuli
sme výstrely delostrelectva a ručných strelných zbraní. Dva dni sme
zostali s poručíkom, ktorý velil miestnej posádke delostrelectva. Potom dostali nápad, že keďže sme letci, musíme sa dostať k leteckej
jednotke. Dvadsiateho ôsmeho decembra sme nič veľa nerobili. Stretli
sme niekoľkých Slovákov, ktorí boli pred vojnou v Amerike. V noci nás
odviezli z Budkoviec v sanitke. Šofér si asi myslel, že sme šialení, pretože sme spievali vysokými hlasmi. Bolo to však na zahnanie strachu –
nevedeli sme čo s nami bude ďalej. Zastavili sme pri malom dome,
ktorý bol domovom nášho“ poručíka. Kagi vošiel do vnútra, a zdržal sa
dobrú pol hodinu. Po jeho návrate sme po chvíľke dorazili do ďalšieho
domu, kde sme prenocovali. Izba bola malá pre desiatich, s jednou
posteľou, ktorú okamžite obsadil náš pilot, a chladná. Dali nám po
jednej prikrývke. Po brieždení sme vstali a na naše udivenie uvideli
zástup ľudí. Asi to bolo prvýkrát čo mohli vidieť amerických letcov.
Tento deň sa však stal lepším začiatkom. Od teraz sme mali denne
trikrát teplé jedlo. Steaky a ryžu, zemiaky. Pridelili nám poručíka, ktorý
sa staral o naše pohodlie, ak sa to v tých podmienkach tak dá nazvať.
Nerozumel nám, ale Polynack sa presadil s nejakými slovami z ukrajinskej reči jeho matky, a všetko fungovalo v poriadku. Požiadali sme o
holiča, keďže sme sa niekoľko posledných dní neholili. Prišiel. Avšak
namiesto našich strnísk na tvárach začal strihať na krátko naše vlasy.
Aspoň sme sa nejaký čas nemuseli báť dlhých vlasov. Večer usporiadali tanečnú zábavu na našu počesť, a my sme boli jediní, ktorí mohli
tancovať s dievčatami. Nevedeli sme tancovať na ruský štýl muziky,
ale snažili sme sa zachovať si tvár. Ráno 30. decembra sme sa zobudili
s bolehlavom po pití vodky predošlý večer. Ale ráno celý proces začal
odznovu. „Šialený“ ruský poručík nám nalial aj na raňajky. Nadišiel
čas, aby sme nápoj odmietli. Potom všetko fungovalo OK. Večer bola
ďalšia tanečná zábava. Ráno šli Poly, Bill, Burns, Red a Glassy do kostola. Ukázalo sa, že to bol kostol gréckokatolíckej cirkvi - Dúbravka). O
dva dni prišiel Nový rok. Rok 1945. Boli sme na úplne inom miesta ako
sme plánovali. Glassy a Wunderlich šli opäť do kostola.”
Toľko z denníka Boba Richardsa. U Rusov a Slovákov strávili členovia
posádky plných 54 dní. Na základňu sa šťastne vrátili 16. marca 1945.

Ing.Miroslav Pivarník

Pokračovanie v ďalšom čísle
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Žiaci a A-mužstvo na čele súťaží ObFZ
„Už śe zobudce konečne!“ – nuž aj takýto spontánny výkrik
sme v 80. minúte za stavu 8:1 započuli na poslednom zápase jesene
proti Žbinciam. Chlapci sa po dobre mienenej rade zobudili
a konečným výsledkom 9:1 úspešne uzavreli jesenné účinkovanie
v 6. lige, kde počas 13 zápasov neprehrali ani jeden a so skóre 78:8
zimujú na 1. mieste s 9 bodovým náskokom pred V. Remetami. Najúspešnejšími strelcami nielen nášho mužstva, ale aj celej súťaže, sú
s 30 gólmi Ján Hutaj a so 17 gólmi Matúš Bubeňko. Zimné prestupové obdobie prinieslo odchod Dominika Lukáča do Močarian
a príchod Lukáša Mikulaniča a Jaroslava Záhorčáka z V. Remet a
tiež Lukáša Forgáča zo Strážskeho.
Zimná príprava prebieha najmä v domácich podmienkach
v priestoroch telocvične, multifunkčného ihriska a štadióna, spestrená je zápasmi prevažne na umelom trávniku v Trebišove so súpermi z
Tušíc, Sačurova, Úpora, či Močarian. A-mužstvo začne odvetnú časť
súťaže, ak to samozrejme poveternostné podmienky dovolia, domácim zápasom s Palínom v nedeľu 24.3.2019 o 15: hod.
Veľmi pekné výsledky dosahuje mužstvo žiakov, ktoré po
jeseni rovnako ako A-mužstvo zimuje na 1. mieste s rovnakým počtom bodov ako druhé Tušice a tretí Hatalov, avšak s lepším skóre
a vzájomnými zápasmi. Aj v tejto súťaži máme najlepšieho strelca
súťaže, Gabriela Horvátha, ktorý v 8 jesenných zápasoch strelil 43
gólov, čo je úctyhodný priemer vyše 5 gólov za zápas. Žiaci svoj
úvodný jarný zápas odohrajú v piatok 19.4.2019 o 16:00 hod. so
susedným Lastomírom.
Počas zimnej prestávky pokračovala vo vlastnej réžií za
pomoci OcÚ a jeho pracovníkov rekonštrukcia vnútorných priestorov
tribúny, kde bola zrekonštruovaná spoločenská miestnosť, rozhlasová miestnosť a obidve šatne. Dúfame, že v priebehu roka sa nám
podarí obnoviť aj sociálne zariadenia, čím by bola obnova vnútorných priestorov ukončená.
Tabuľka žiakov po jeseni:

www.budkovce.sk

Tabuľka mužov po jeseni:

Pacerki oslavovali
Takmer na Mikuláša, presne 8.12.2018, sa v Kultúrnom
dome v Budkovciach konal krst už piateho CD nosiča Dedinskej folklórnej skupiny Pacerki z Budkoviec s názvom „ Ej hlaśe muj“, ktorý
bol vydaný k 25.výročiu vzniku tejto folklórnej skupiny. Nové cédečko krstili: Ján Lörinc- starosta obce a zástupcovia Klubu Zemplínčanov v Košiciach : Doc. Dr. Ján Poprenda, CSc., Ing. Ján Peržeľ a RNDr.
Ing. Michal Tkáč. Pri príležitosti krstu CD a 25 výročia vzniku DFS
Pacerki starosta obce odovzdal členkám folklórnej skupiny pamätné
plakety a krásne vázy zo Svarovského krištáľu. V slávnostnom programe pri krste vystúpili folkórne skupiny Dúbrava, Zahorčan, Koňušske parobci, Bursinky, bratia Vajdovci, Martina Ťasková a ľudová
hudba Milana Rendoša a samozrejme oslavujúce Pacerki. Celý program moderovala Zuzana Bobríková, moderátorka Rádia Regina. Dúfam, že všetci prítomní mi dajú za pravdu, že to bol krásny večer
plný ľudovej piesne a hudby. Veď vydať päť CD nosičov to už je poriadny výkon. Veríme, že piesne z tohto cédečka budú znieť na našich oslavách, ale aj v obľúbenom rádiu Regina a potešia nás všetkých.
Ale to ešte nebolo všetko, lebo 26. januára 2019 sa konal už
24. Pacerkovi ples v Kultúrnom dome v Budkovciach. A účasť bola
hojná, plesu sa zúčastnilo 110 tancachtivých návštevníkov z Budkoviec i okolia. Do tanca všetkým hrala Ľudová hudba Milana Rendoša a bola pripravená bohatá a hodnotná tombola. Iste to potvrdia aj
výhercovia, že možno najzaujímavejší bol fúrik, každý ho chcel vyhrať. Ale bolo tam aj veľa iných krásnych cien. Organizátori pripravili pre hostí bohaté menu, v ktorom samozrejme nechýbali „huľki“, a
babičkine maškrty. Tancovalo sa až do bieleho rána.
Mária Adamová
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