
NOVINKY z  OcÚ: 

 
 -  poukázaná dotácia z Environmentálneho fondu vo 
výške 100.000,- € na stavbu Kanalizácia Budkovce - 1. 
stavba, 
- podaná žiadosť na Povodie Laborca o vyčistenie a 
sprietočnenie potoka Duša, 
-  rekonštrukcia sociálnych zariadení na OcÚ – na 1. 
poschodí, 
-  v príprave je projekt z Environmentálneho fondu 
na odstránenie čiernych skládok, 
-  úspešný projekt v spolupráci s MŠ - Bezpečnosť na 
cestách vo výške 2800,- €, 
- podaný projekt na rekonštrukciu budovy a 
priestorov MŠ vo výške 25.000,- €, 
- priebežné aktualizovanie noriem a predpisov obce, 
- osadenie informačnej tabule na cintoríne, 
- likvidácia skládky v zadnej časti cintorína, 
- rozšírenie odstavnej plochy pozdĺž hlavnej cesty pri 
cintoríne, 
- osvetlenie cintorína, 
- priebežné upratávanie extravilánu obce, 
- likvidácia čiernych skládok v Dolnom Lese, 
- oprava a sprevádzkovanie malotraktora., 
- oprava mostíka a zábradlia pred Obecným úradom 

Riaditeľka MŠ Budkovce oznamuje širokej 
verejnosti,  

že od 8.6.2015 bude vonkajší areál 
 Materskej školy 

 prístupný širokej verejnosti  denne  
aj počas víkendov a letných prázdnin.  

Upozorňujeme, že  celý areál  
 je monitorovaný kamerovým systémom obce  

a zodpovednosť za svoje deti v čase hier   
majú vždy rodičia detí! 

 Materská škola nezodpovedá   
za prípadné úrazy mimo prevádzky MŠ. 

Pani Michaela Šipošová informuje 
budkovskú verejnosť, 

že v bývalej predajni Betty  
(bývalá Požiarna zbrojnica) 

 otvorí v priebehu tohto leta predajňu 
textilu, galantérie a rozličného tovaru 
(aj umelé kvety a vence). Srdečne Vás 
pozýva na návštevu svojej  predajne. 



Spotrebné družstvo COOP JEDNOTA Budkovce  informuje 
 
      Základy spotrebného družstevníctva v našom okrese sa začali 
budovať v roku 1949. Dňa 16.10.1949 bolo založené  
Okresné družstvo s ručením obmedzeným v Michalovciach. Hlavnou 
úlohou družstva bolo zabezpečiť pre svojich členov,  
ako aj pre ostatných obyvateľov mesta, ale najmä vidieka, potreby 
pre domácnosť v širokom sortimente ako potraviny, odevy, obuv, 
nábytok, náradie a pod. Začala sa vytvárať sieť maloobchodných 
predajní a závodov verejného stravovania.  V roku 1957 sa družstvo 
premenovalo na JEDNOTA -  ľudové spotrebné družstvo Michalovce. 
Najväčší rozvoj JEDNOTA zaznamenala v rokoch 1960-1973. V tom 
čase došlo k vybudovaniu nových predajní, nákupných stredísk, 
reštaurácií, a to hlavne na vidieku. Po roku 1989 dnešné 
družstevníctvo prešlo reformáciou, ale základná myšlienka 
zabezpečiť obyvateľom najmä potravinové výrobky zostala.      
V obci Budkovce bol v polovici októbra 1967 položený základný 
kameň nového obchodného strediska.  Od jeho otvorenia toto 
stredisko slúži obyvateľom Budkoviec a okolia až dodnes, aj keď 
trochu v inej podobe, ako bol pôvodný zámer.  
     V každej obci pri predajni COOP- JEDNOTA pracujú dozorné 
výbory a naša obec nie je výnimkou.  Úlohou dozorného výboru je 
kontrolovať funkčnosť prevádzky, starať sa o vzhľad predajne, 
budovy, okolia a pod.  Členskú základňu spotrebného družstva 
v obci Budkovce tohto času tvorí 76 členov. Nedá mi nespomenúť, 
že v Budkovciach už v roku 1902 pôsobilo Spotrebné 
a zhodnocovacie družstvo Budkoviec a okolia,  ktoré bolo súčasťou 
Uhorského zväzu gazdov – akýsi predchodca dnešného družstva 
JEDNOTY. Toto družstvo malo v roku 1905 až 185 členov a jeho 
cieľom bolo zásobovanie členov potrebami pre domácnosť,  ako aj 
sprostredkovanie predaja ich výrobkov. V roku 1914 toto družstvo 
zaniklo.      V súčasnosti je na čele spotrebného družstva COOP- 
JEDNOTA Michalovce predseda JUDr. Michal Kochan  
podpredsedníčka Ing. Mária Švecová. Dozorný výbor spotrebného 
družstva pri JEDNOTE Budkovce pracuje v tomto zložení: predseda 
Štefan Nadzam,  podpredseda Štefan Kuchta a Helena Ondrušková. 
Na poste druhého podpredsedu došlo od roku 2013 k zmene,  
nakoľko Peter Poľakovský sa svojho miesta podpredsedu vzdal a na 
jeho miesto nastúpila p. Ondrušková.  Výročná členská schôdza SD 
Budkovce sa koná pravidelne každé dva roky. Tohto roku to bolo 
21.3.2015  v priestoroch pohostinstva MAJA a zúčastnilo sa jej 12 
členov, čo je na počet registrovaných členov SD žalostne málo. 
     Tak ako po minulé roky, tak aj v rokoch 2013 a 2014 boli 
vykonané kontroly dozorného výboru v miestnej predajni potravín,  
v počte min. 4 kontroly za rok. V čase kontrol neboli na predajni a v 
skladoch zistené žiadne závažné nedostatky.  
Ďalej boli organizované brigády, pri ktorých bolo upratané okolie 
budovy COOP-JEDNOTA. 
     V uplynulom roku došlo k menšej rekonštrukcii vnútorných 
priestorov predajne, obnove fasády budovy, čiastočnej oprave 
strechy, ako aj oprave sokla okolo budovy. Na predajni bola 
umiestnená skrinka  „Prianí a sťažností“, do ktorej zákazníci môžu 
vhadzovať svoje písomné sťažnosti, ale aj návrhy tak, ako to schválili 
členovia SD na predchádzajúcej členskej schôdzi v roku 2013.    Na 
členskej schôdzi 21.3.2015 si členovia zvolili návrhovú komisiu, 
ktorá bude v nasledujúcich rokoch pracovať v zložení p. Štefan 
Vaško a p. Andrej Sabol. Už na schôdzi táto komisia navrhla:      
-zabezpečiť oplotenie pozemku COOP JEDNOTY, z dôvodu 
sústavného znečisťovania odpadom  za predajňou;    
-- vyasfaltovať terasu pred predajňou;    
-- odstrániť okno (výklad) a zamurovať otvor, a tým zjednotiť vzhľad 
fasády budovy.      

Tento návrh, ktorý bol zdokumentovaný v zápisnici z VČS, vo všetkých 
bodoch odsúhlasili aj členovia SD zúčastnení na schôdzi a v tejto 
podobe je prezentovaný aj na vedení COOP JEDNOTA SD Michalovce. 
     Čas ukáže, čo všetko sa z týchto plánov splní. Ale jedno je isté – 
čistotu okolo budovy JEDNOTY  (a nielen tam) máme v rukách my – 
obyvatelia Budkoviec.  
Preto vás chcem touto cestou poprosiť - nerobme z našej obce 
smetisko. Udržujme si našu rodnú obec tak,  aby sme na ňu mohli byť 
aj patrične hrdí. 

Eva  Gajdušková 

  
Hlási sa Poľovnícke združenie 

 BAŽANT Budkovce 

     Za nami je apríl – Mesiac lesov. Je to čas, kedy si väčšina 

občanov, ale najmä poľovníkov, pripomína zvýšenú potrebu ochrany 
prírody a zveľaďovania životného prostredia. Jarné slnko a teplo dalo 
prírode a zveri viac životnej energie. Poľovníci spočítavali zver, 
hodnotili kvalitu jej prezimovania a prevádzali „inventúru“ zveri vo 
svojich revíroch. Bolo treba vyplniť potrebné formuláre o jej 
pohlavnom a vekovom zatriedení. Na základe týchto výsledkov Lesný 
úrad určí podmienky pre odstrel bažantov, zajačej a srnčej zveri.  
     Poľovnícka sezóna 2014 bola úspešná. Prvýkrát bol ulovený „Zlatý 
srnec“. Zásluhu na tom má hospodár PZ Gyure Peter. Členom PZ 
Štefanovi Januskovi, Radoslavovi Onuškovi a Jaroslavovi Kontuľovi sa 
podarilo uloviť „Bronzového srnca“ (ide o bodové hodnotenie 
úlovku). Celkove sa v sezóne 2014 ulovilo 65 líšok, 18 srncov, 20 sŕn, 
32 zajacov, 18 ks diviačej zveri, 23 túlavých psov a 3 mačky. Celkovým 
poklesom zajacov a bažantov v rámci celého Slovenska sa Poľovnícka 
komora a Ministerstvo poľnohospodárstva  dohodli riešiť nepriaznivý 
stav tým, že farmári nad 10 ha pôdy budú povinní nechať na 
parcelách aj trávnaté plochy, aby mala zver kde zahniezdiť, ale aj nájsť 
si potrebnú potravu. PZ zakúpilo 100 bažantov a tieto rozdelilo po 
jednotlivých obciach – revíroch patriacich pod naše PZ. Je 
chvályhodný prístup niektorých členov PZ k mladej generácii. Štefan 
Janusko navštívil predškolákov v tunajšej MŠ, rozprával sa s nimi 
o poľovnej zveri, poľovníckych psoch, o prírode a ukázal deťom 
trofeje srncov, jeleňov a pernatej zveri. Podobné stretnutia plánujú 
uskutočniť aj so žiakmi základnej školy. 
     Pekný kus práce sa vykonal aj v poľovníckom dome, ktorý má PZ 
prenajatý od OÚ. Opravili sa poškodené  omietky, okná i dvere, 
obnovili sa maľby  stien a stropov vo všetkých miestnostiach. Je treba 
previesť opravu krytiny strechy a vonkajšej fasády, ale tu je treba 
pomocnú ruku OÚ. Chceme, aby poľovnícky dom slúžil svojmu účelu 
a dôstojne reprezentoval našu obec. Prvá písomná zmienka 
o poľovníctve v našej obci je z r. 1946. Na budúci rok si pripomenieme 
jeho 70. výročie, ktoré chceme dôstojne osláviť. Pripravíme výstavu 
poľovníckych trofejí a posedenie pri srnčom guláši. Medzi 
zakladajúcich členov patrili: Ján Ludvig, Jozef Čerep, Ján Seman, 
Imrich Ondič, Michal Merenič a Jozef Oravec. 
     Do Poľovníckeho združenia Bažant Budkovce patria ešte obce 
Sliepkovce, Slávkovce, Zemplínske Kopčany a Malé Raškovce. Jeho 
výmera je 4 712 ha. Terajší výbor pracuje v tomto zložení: predseda 
Ing. Ján Harbuľák, tajomník Andrej Ihnát, pokladník Pavol Molnár, 
hospodár Peter Gyure, kynológ Ján Šuchta, členovia Štefan Janusko, 
Miroslav Brejda. 
     Všetkým členom PZ patrí úcta a poďakovanie za ich náročnú, 
zodpovednú, ale peknú prácu, za starostlivosť o zver a želáme im veľa 
úspechov v sezóne 2015. 

 Štefan Janusko, člen výboru PZ 



Z diania v našej Základnej škole 
      V posledných rokoch sa stolný tenis teší na našej škole čoraz väčšej 
obľube. O tom svedčí nie len účasť našich žiakov v krajskom kole, ale 
aj z roka na rok väčší záujem žiakov o súťaž- Pohár riaditeľa ZŠ Júlie 
Bilčíkovej Budkovce. Tento rok bol už VIII. ročníkom a  16 žiakov si 
zmeralo sily vo vzájomných zápasoch. Víťazom sa stal Filip Kmec 
(VI.B), ktorý získal Pohár riaditeľa školy a Kristián Sabovčík (IX.A) si 
vybojoval Cenu riaditeľa školy. Účastníkom gratulujeme a zároveň 
ďakujeme Ing. Róbertovi Pivarníkovi za organizáciu turnaja. 
       27. marca 2015 sme sa zapojili do verejnej zbierky Deň narcisov, 
ktorá pomáha onkologicky chorým ľuďom a ich rodinám. Naši žiaci v 
škole a obci Budkovce vyzbierali 200,65 EUR. Všetkým, ktorí prispeli, 
ďakujeme. 
      Dňa 16.03.2015 sa uskutočnilo obvodové kolo vo volejbale dievčat 
ZŠ. Naše družstvo tvorilo 10 dievčat z 2.stupňa ( 5 - 9. ročníka). Súťaže 
sa zúčastnili 4 základné školy, ktoré spolu odohrali 6 vzájomných a 
zároveň aj napínavých zápasov. Naše dievčatá sa umiestnili na 
peknom 3.mieste. Blahoželáme! 
     V piatok 10. apríla nás svojou prítomnosťou poctili bývalé učiteľky 
našej školy. Privítali sme ich menším kultúrnym programom, ktorý 
pripravil Školský klub. Vypočuli si ľudové,  no aj populárne piesne v 
podaní našich žiakov. Príjemnú atmosféru podporil aj pán Ján Lorinc- 
starosta Budkoviec. Všetci prítomní si zaspomínali na to, ako to kedysi 
bolo na našej terajšej škole- na žiakov, vyučovanie, či rôzne zážitky. 
Stretnutie sa konalo pri príležitosti Dňa učiteľov. Ďakujeme, že ste 
prijali naše pozvanie a tešíme sa na Vás aj budúci rok.  
     Už niekoľko rokov sa naša škola zúčastňuje celoslovenskej súťaže 
Slávik Slovenska. Táto aktivita sa koná pod záštitou občianskeho 
združenia Slávik Slovenska, predsedom ktorého je Peter Dvorský. U 
nás sa školské kolo tohto prestížneho podujatia konalo 23. apríla s 
nasledujúcimi umiestneniami: 
1. kategória: 1. Jasmína Jónyová, III.A,   2. Ján Duč-Anci, II.B,   3. Vivien 
Csorgoova, II.A 
2. kategória: 1. Leni Uhrinová, V.A, 2. Samuel Vančišin, IV.A,  3.  
Dominika Dobranská, V.A 
3. kategória- 1. Sofia Jónyová, VII.B,  2. Veronika Mikulková, VIII.A, 3. 
Silvia Paľová, VIII.A 
Za pekný spevácky prejav bol ocenený Dominik Balog III.Cš a za skrytý 
talent Alexandra Pavlovová I.B. Všetkým súťažiacim blahoželáme a 
víťazom držíme prsty na okresnom kole! 
      Dňa 28. 4. 2015  prežili žiaci 1. stupňa netradične. Niektorí školáci 
prišli do školy  na bicykloch, kolobežkách, v reflexných vestách a 
cyklistických prilbách, pripravení zmerať si sily v jazde zručnosti na 
dopravnej olympiáde. Počas prvej vyučovacej hodiny si  žiaci v 
triedach  zdokonalili a  upevnili  vedomosti z pravidiel cestnej 
premávky.  V praktickej časti olympiády predviedli   na dopravnom 
ihrisku  jazdu zručnosti (technickú zručnosť)  na bicykloch alebo 
kolobežkách,   spolu s triednymi učiteľmi sa zahrali na chodcov, 
motorové vozidlá a podľa dopravných značiek a svetelných 
signalizačných zariadení prešli dopravné ihrisko.  Najzaujímavejšou 
časťou olympiády boli ukážky dopravných 
prostriedkov   POLICAJNÉHO  zboru dopravného inšpektorátu 
Michalovce. Kap.  Štefan  Švenk  ústne preveril žiakov z  pravidiel 
cestnej premávky  a za   preukázané vedomosti , zručnosti   každému 
odovzdal  preukaz cyklistu. Milými hosťami olympiády boli detičky MŠ 
Budkovce, ktoré si taktiež vyskúšali praktickú jazdu na kolobežke na 
našom dopravnom ihrisku. 
Posledný aprílový deň v našej škole patril stavaniu mája. Žiaci 1. 
stupňa sa zhromaždili na školskom dvore. Za spevu ľudových piesní 
ozdobili strom farebnými stužkami. Samotný máj žiaci spoločne 
preniesli k bráne školského dvora, kde ho za pomoci pedagógov 
upevnili.  

Ak existuje naozaj medzinárodný sviatok, je to Deň matiek. Práve 
vtedy prichádza čas povedať našim mamám, ako ich máme radi, čo 
pre nás znamenajú a najmä, vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo 
pre nás urobili. Takouto atmosférou dýchala aj slávnostná 
akadémia, ktorá sa uskutočnila dňa 4. mája 2015 o 16.00 hodine 
v Kultúrnom dome v Budkovciach. Program si pripravili žiaci našej 
školy v spolupráci s ich učiteľkami. Okrem prvého a druhého stupňa 
prispel do slávnostného programu aj Školský klub detí. Program bol 
rôznorodý a my sme mohli vidieť moderné tance a tance s ľudovými 
prvkami, rómske piesne, či piesne venované mamám, ale aj rôzne 
hudobné čísla či básne. Ale aj keď bol program rôznorodý, jeho 
odkaz bol jednoduchý: mama je pre každého jedinečná 
a nenahraditeľná.  
V utorok 12. mája 2015 sa na Základnej škole Moskovská 1 v 
Michalovciach konalo okresné kolo súťaže Slávik Slovenska 2015, na 
ktorom sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Prvú kategóriu, 1.-3. ročník, 
mala reprezentovať Jasmínka Jónyová z 3.A, avšak kvôli chorobe sa 
nemohla zúčastniť. Druhú kategóriu, 4.-6. ročník, výborne 
reprezentovala Leni Uhrinová z 5.A a najstarších, 7.-9. ročník, Sofia 
Jónyová zo 7.B, ktorá zaslúžene získala 2. miesto. Tešíme sa a 
prajeme mladým slávikom pekné hlasy do ďalších ročníkov! 
Pani učiteľky z 1. stupňa svojim žiakom na ZŠ Júlie Bilčíkovej priniesli 
skvelú príležitosť netradične stráviť „Noc v škole s rozprávkou". Do 
rozprávky sme vstúpili čítaním ľudových rozprávok a maľovaním. V 
telocvični nás čakal rozprávkový les s mnohými úlohami: strigônsky 
beh, tajomná chodba, pomýlené rozprávky... Po splnení úloh 
nasledovalo hľadanie pokladu, chutná večera a nočné kreslenie na 
asfalt. V pyžamkách sme vhupli do spacákov a rozprávkové kino nás 
veeľmi pomaly uspalo. Ranná rozcvička bola osviežujúca a po 
raňajkách sme všetci usúdili, že 4. ročník tejto akcie dopadol 
výborne.  
Táto súťaž je založená na príprave žiakov na riziká, na overenie a 
precvičenie vedomostí získané učivom, vybudovanie a upevnenie 
návykov poskytnutia pomoci iným a na motiváciu žiakov k 
záujmovej činnosti. Súťaž sa konala 27.5.2015 v Michalovciach 
a  zmeralo si na nej sily 28 žiakov (14  z prvého  a 14 z druhého 
stupňa). Dievčatá z V.A pod vedením pani vychovávateľky 
Kontuľovej na nej vybojovali pekné 4. miesto. Všetkým zúčastneným 
srdečne gratulujeme!  

Účastníci výletu do  
Ochtinskej  
aragonitovej jaskyne 
Foto: ZŠ Budkovce 
 

Účastníci 
Noci v škole s rozprávkou 
Foto : ZŠ Budkovce 



Zasmejme sa 
 

•Zatiaľ sa ešte nestalo, aby na oddelenie „Straty a nálezy“ niekto 
nahlásil stratu vlastného rozumu. 

 
•V lekárni: Prosím Vás, potrebujem pre manželku liek,  no cestou 
som zabudol jeho názov, len viem,  že obsahuje 
MEDITYLAMINODIMETYLFENYLPYRADONAFTOL. 

 
•Keby sme všetci boli ako jedna rodina, nebolo by nám treba hľadať 
známosti. 

 
•Na súde : 
 sudca:  Gejza urazili ste svojho vedúceho, že je hovädo. Okamžite to 
pred ním oľutujte. 
Gejza: Pán vedúci, naozaj ľutujem, že ste hovädo. 
 
•Oslovil som krásnu dámu, čo kráčala k mestu : S poctivosťou ďalej 
zájdeš – chceš?  Skrátim Ti cestu. 

 
•V nemocnici: zdravotná sestra: Pán Balog, zostávate ležať 
v nemocnici a pán  doktor sa pýta, či mate so sebou pyžamo?! 
  pacient:  Nie – nie, povedzte mu, že nemám, ale mám zlatú žilu. 

  Štefan Šimko 

Z receptov butkovskej gazdiňi 

 Z receptov stáááršej  butkovskej gazdiňi 
Bandurkova lokša 

 
 Treba nam uvaric u osoľenej vodze štyri vekše 
orezani bandurki. Kec še uvarja, treba scedzic vodu a ich 
rozhabarkovac. Vecka do ňich treba pridac muku tak, žebi bulo cesto 
pevni a  a nezabudňice posoľic.  Cesto rozdzeľime na guľki, z rozvalku 
rozvaľkame na male okruhi. Dame jich na suchu panvicu( tzv. brill) a 
vecka nasucho – bes oľeja vypražame. Najľepše su poľate z maslom. 
Dakedi ich  - hlavňe pre dzeci – pocirame z ľekvarom...Aj z ľekvarom, 
abo  s cmarom su fajnovi. Viskušajce!             Otília Sabolová 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

Z receptov modernej Budkovčanky: 
Koláč Margot 

             1 čokoláda Margot (100g) , 2 hrnčeky polohrubej múkyy, 1 
vrecko kypriaceho prášku do pečiva, 1 hrnček kryštálového cukru, pol 
hrnčeka oleja, 1 vrecko vanilkového cukru, 2 vajcia, 1 hrnček mlieka, 
čokoládová polevy a nastrúhaný kokos alebo kokosové lupienky na 
ozdobenie.  
Postup: Plech vymažeme a vysypeme hrubou múkou alebo vyložíme 
papierom na pečenie. Rúru zahrejeme na teplotu 170%C. Do väčšej 
misky nahrubo nastrúhame čokoládu, pridáme preosiatu múku s 
kypriacim práškom do pečiva, kryštálový a vanilkový cukor, olej, 
vajcia, mlieko a dôkladne premiešame. Cesto nalejeme na plech a 
stierkou rovnomerne  rozotrieme. Vložíme do predhriatej rúry a 
pečieme asi 30 minút. Upečený múčnik necháme mierne vychladnúť 
a povrch zalejeme čokoládovou polevou. Posypeme nastrúhaným 
kokosom alebo kokosovými lupienkami, necháme stuhnúť a 
pokrájame na rovnako veľké kúsky. Kokos alebo kokosové lupienky 
môžeme nahradiť nastrúhanou čokoládou Margot – je to zaujímavé, 
aj keď nerovnomerné. Koláč je vynikajúci. Dobrú chuť! 

                                                             Otília Sabolová 

Komiks – autor: E. Bajužiková, K. Belejová,5. A , ZŠ Budkovce,  
foto: O. Sabolová 

Rozhovor s Jánom Bubenkom 
  
Pán Bubenko, vieme, že budete otvárať novú predajňu.  Ako sa bude 
volať a kedy začínate ?   
Predajňa sa bude volať Cesta k zdraviu a otvorená bude od 8.6. 
2015, t.j. od  stredy. 
  
Čo vás viedlo k tomu, že ste sa rozhodli pre takúto oblasť ?  
 Z lekárskych kruhov, ako aj z médií  často počúvame, akú dôležitú 
rolu hrajú potraviny v súvislosti s naším  zdravím. Ja sa tejto téme 
venujem viac ako 15 rokov cez rôzne semináre o zdravej výžive 
a energii potravín. Teoretické znalosti som uplatnil vo vlastnom 
stravovaní a odmenou mi je to, že sa mi vyhýbajú degeneratívne 
choroby bežné v mojom veku. 
  
Čím chcete zaujať návštevníkov ?  
Hlavne morskými riasami,  ktoré obsahujú vyvážené množstvo 
minerálov potrebných pre ľudský organizmus a tiež potraviny, 
ktoré aj niekoľkoročnou fermentáciou vytvorili v sebe enzýmy, 
taktiež potrebné pre ľudské telo. Podľa dopytu v ponuke budú 
bio, bezgluténové a bezlepkové potraviny.  
  
Priblížte našim čitateľom, kde bude Vaša predajňa a aké budú 
otváracie hodiny.   
Predajňa bude vedľa potravín Ilas a otvorené bude od 8.30  do 
15.30 hod. 
  
Ďakujeme za krátky rozhovor a želáme Vám veľa úspechov.  
Ďakujem aj ja a ak zákazníci nenájdu v predajni to, čo potrebujú, 
poslúžim aspoň dobrou radou.          
  

Zhovárala sa Otília Sabolová 



Z histórie vzniku Lesného a pozemkového 
spoločenstva Budkovce 

           Začiatky založenia lesného družstva siahajú podľa zápisov 
v členskej knihe do roku 1926.  Lesné družstvo spol. s r.o. Budkovce 
bolo zapísané na Štátnom notárstve  v Michalovciach  dňa 23.3.1938 
č. dok. 2187  vo vložke č.282 s majetkovou výmerou parciel č. 3108, 
3359, 3360, 3361, 3363, 3364, 3365, 3366, 3368, 3369, 3370, 3371, 
3375 Dolný les.   
          Počet členov družstva evidovaný v členskej knihe je  95 
podielnikov, aj s uvedeným poplatkom.  Prídelom zo dňa 7.1.1948 
boli Lesnému  spoločenstvu Budkovce  pridelené do vlastníctva 
lesné nehnuteľnosti o celkovej výmere 74,77 ha,  uvedené 
v pozemkovoknižnej vložke katastrálneho územia Drahňov  č. 43.  
Jedna sa o parcelné čísla 3147, 3148, 3149, 3150, 3151 . 
Tieto nehnuteľnosti boli dňa 7.1.1948 vyznačené pridelencom do 
držby a úžitku, odovzdané od bývalého vlastníka - grófky menom 
Mária Lujza rod. Reyhofen.          
            Činnosť pôvodného Lesného spoločenstva bola prerušená 
koncom 50 - tych rokov.  Štát urbariátom odňal užívacie právo 
k lesom, ale  vlastníctvo zachoval,  poľnohospodárska pôda prešla 
do vlastníctva jednotných roľníckych družstiev.  Individuálne  
vlastníctvo pôdy sa opäť začalo rozvíjať po roku 1989.  Niekdajším 
podielnikom sa umožnilo získať späť svoje podiely a združovať sa 
v novodobých urbariátoch.  Od  1. septembra 1995 fungovanie 
pozemkových spoločenstiev upravuje  osobitný zákon č. 181/1995 
Z.z. o pozemkových spoločenstvách.  Na základe tohto zákona bol 
dňa 5.1.1996 daný návrh na zápis spoločenstva do evidencie.  
Registrácia spoločenstva uskutočnená  dňa 12.1.1996 pod. reg. č. 
1/96  zaregistrovaná na Obvodnom úrade v Michalovciach ako 
spoločenstvo bez právnej subjektivity. Dnes to zastrešuje zákon  č. 
97/2013. Po tejto registrácii a  následnom požiadaní Štátnych lesov 
Sobrance došlo k prinavráteniu a fyzickému odovzdaniu lesa 
v lokalite Dolný les pod správu novovzniknutého  Lesného 
spoločenstva Budkovce. Návrh na zápis spoločenstva do registra 
pozemkových spoločenstiev  s právnou subjektivitou bol zapísaný 
dňa  28.8.2001 na Okresnom úrade – odbor PPaLH v Michalovciach 
ako: Lesné a pozemkové spoločenstvo Budkovce  s právnou 
subjektivitou a pridelením identifikačného čísla :    IČO : 35539216. 
V roku 2004 bol splnomocnený podielnikmi lesného a pozemkového 
spoločenstva  Ing. Ján Rimár CSc., aby v celom rozsahu mohol 
zastupovať Lesné a pozemkové spoločenstvo Budkovce pred 
reštitučnými orgánmi so sídlom  v Michalovciach vo veci navrátenia 
vlastníctva lesných pozemkov  v k.u Drahňov v zmysle zákona 
č.503/2003 Z.z. §5 odstavec 1. Celý priebeh dokladovania od 
jednotlivých dedičov , pridelnikov trval do roku 2009 a z pôvodných 
95 členov je na zozname listu vlastníctva v súčasnosti  451 členov 
o celkovej výmere 72,7691 ha. Obvodný pozemkový úrad 
v Michalovciach právoplatne rozhodol   dňa 13.3.2009 vydaním listu 
vlastníctva č.1323 o výmere 72,7691 ha.  Dňa 27.10.2009 bolo 
fyzické odovzdanie lesnej pôdy od Štátnych lesov Sobrance pre  
Lesné a pozemkové spoločenstvo Budkovce v k.ú Drahňov.  
V súčasnosti  na týchto  parcelách vykonáva pestovateľskú 
a ťažobnú činnosť  firma DERY – MIPO s.r.o. Zalužice 17, na základe 
výberového konania z roku 2007.  
Spoločenstvo vlastní  v  k.ú. Budkovce  139,7229 ha,  z toho lesnej 
pôdy 134,91 ha a  v k.ú Drahňov 72,7691 ha,  z toho 70,61 ha lesnej 
pôdy.     
Listy vlastníctva Lesného a pozemkového  spoločenstva 

Budkovce. K.ú. Budkovce  - LV č.  1943 , 2535 , 2536 ,  2707 , 2717 

,  2721 ,  2735 , 2749 ,  2750 ,  2751 , k.ú. Drahňov  - LV č . 1323. 

 

 Predseda spoločenstva      v rokoch  
 Ján Šutaj Eštok  1938   --   1953 
 Juraj Sabol  1996   --   2004 
 Ján Sabol   2005   --   2013 
 Ing. Miroslav Pivarník  2014   -- 
                              Spracoval : Ing. Miroslav Pivarník 

 
Diskriminácia Boha 

                       
                    Tento nadpis je asi nelogický, keďže diskriminácia je také konanie,   
                    keď sa v tej istej situácii zaobchádza s jedným človekom (skupinou 
ľudí, organizáciou, krajinou, skupinou krajín) inak, než s iným človekom 
(skupinou ľudí, organizáciou, krajinou, skupinou krajín) na základe jeho 
odlišnosti, napríklad rasovej, zdravotnej, rodovej... 
      Ale obíďme striktné vysvetlenia pojmu a nechajme ho čosi povedať.Ak to 
čítate ako starší, možno sa vám to nebude chcieť ďalej čítať z dôvodu 
nezrozumiteľného začiatku. Ak ste deti a mládež, a počas posledných pár 
rokov ste neprečítali nič, okrem sms-iek, neprečítate ani nadpis článku. Ak 
ste stredná generácia, teda moji rovesníci, prosím, poďte rozmýšľať. 
Nemusíte súhlasiť, len uvažujte. Veľakrát hovoríme, že na mládeži a deťoch 
stojí budúcnosť našej krajiny, ale aj našej farnosti, našich dedín. Lenže ich 
zodpovednosť nemôžeme porovnávať s našou, teda nečakajme, že oni 
obrátia svet, že oni budú lepší ako my. Veď oni pozerajú na nás, učia sa od 
nás, berú si z nás príklad (aj dobrý, aj zlý). Sú presne takí ako my. Učia sa od 
nás tak, ako my od našich rodičov. Keď oni kradli, väčšinou kradneme aj my. 
Keď boli hrubí k susedom aj príbuzným, sme aj my. Keď sme ich videli 
láskavých, snažíme sa aj my. Videli sme ich pri modlitbe, modlíme sa aj my. 
Alebo sme prestali? Prestali sme byť im podobní? Ak sme lepší ako oni, je to 
výborné. Ale stáva sa, že sme zanechali množstvo hodnotných a múdrych 
vecí, ktoré ich zdobili. A oni, už starí, nerozumejú prečo. 
      O tomto som uvažoval počas tejto Veľkej Noci, keď som v sobotu počas 
adorácie pri Božom hrobe bol sám. Dlho bol prázdny kostol. V sobotu od 
rána do večera prišli do kostola  hlavne starší ľudia. Aj na Veľký Piatok. Veď 
majú čas, povieme si. Ale oni mali čas aj pred tridsiatimi rokmi. My už nie. 
Jasné... treba nám spraviť tisíc vecí. Upratať doma, lebo v práci trávime 
väčšinu času. Variť, piecť, kosiť, pozrieť film, internet, odpočinúť si. Ale veď 
toto všetko potrebujeme a Boh o tom vie. Dokonca nám oddychovať nie len 
odporúčal, ale prikázal. Aj pracovať musíme. Aj to nám prikázal. 
      A teraz k nadpisu. V mnohých situáciách zaobchádzame s Božími darmi, 
ba s Bohom samým, horšie ako s bežnými vecami. Nie rovnako, horšie. Koľko 
je toho, čo má pred Bohom prednosť? Asi si teraz poviete: „No... vidno, že 
farár píše...“ Ak píšem zle, nevšímajte si to. Ale nechýba tu, v Budkovciach, 
mnohým z vás viac nadprirodzena, viac tajomného, viac lásky, viac radosti, 
pokoja, úsmevu, slušnosti? Obyčajnej slušnosti? Tieto dary pochádzajú 
zhora, nie od nás. Preto nám tak chýbajú. Nenápadne strácame prameň, kde 
by sme to všetko našli. Chýba viera. Čistá, živá.. Krycí manéver s plným 
košíkom na bielu sobotu sa nepočíta. 
     Som Budkovčanom len 9 rokov. Často počúvam o množstve ľudí, mladých 
aj detí, ktorí zdobili budkovský kostol a teraz tak veľmi  chýbajú. O silnej 
strednej generácii. Mnohí z vás denne prichádzali modliť sa. Alebo 
minimálne každú nedeľu. Bolo normálne, že sme sa v rodinách viac 
rozprávali, modlili, smiali, ale aj spoločne plakali. Nechýba vám to? Dnes je 
strašne veľa potrebných činností a problémov, ktoré sú dôležitejšie.  Naozaj 
sú dôležitejšie? Nediskriminujeme Boha? Veď  ho dávame na posledné 
miesto. Ale aj časovo na poslednú chvíľu. Hovoríme si v duchu: „Veď keď ho 
budem potrebovať, tak sa ozvem.“  Áno, aj tak sa dá. No neviem, či sa to 
oplatí... 
Predstavte si, že by každý večer niekto vypol spoločný istič v Budkovciach. 
Nefungovali by počítače, internet, facebook, mobily by slúžili len na volanie. 
Jediné svetlo v dome by bola sviečka. Viete si to predstaviť? Zrazu more času 
na rozprávanie, počúvanie vlastných detí, rodičov, počúvanie Boha, 
rozprávanie sa s ním, možno by prišla aj spoločná modlitba. Hmmm... 
neviete, kde je skrytý ten veľký istič? Ak viete, čas od času ho vypnite. 
A príde pokoj. 
      Milí Budkovčania, vôbec si nemyslím, že sme tu zlí a treba kričať. Ale tiež 
si nemyslím, že sme dokonalí. Všetci potrebujeme krok dopredu. K Bohu, 
k ľuďom, k láske... 

Mgr. Marek Pristaš 

  

 



Dodźe, dodźe, bouza 
  
                     Vážení čitatelia, toto je ukážka zo zberateľskej práce 
členov II. sekcie občianskeho  združenia Gazda z oblasti „Humorné  
príbehy“. Málo zrozumiteľný názov príspevku „Dodźe, dodźe, 
bouza“ v detskej reči znamená „Droźdže, droźdže, brouza“. Tento 
skutočný, úsmevný príbeh rozpráva pani Irena Volovárová  a sa stal 
v dedine, kde vyrastala v 50. rokoch minulého storočia.  
Mala som vtedy asi 10 rokov. V jednej rodine mali viacej detí, z nich 
najmladšia 5-ročná Barbora nevedela dobre rozprávať. V jeden deň, 
keď boli jej sestry v škole a otec v robote, bola doma len Borka so 
svojou mamou. Mama varila obed a chystala sa, že k polievke uvarí 
aj knedle /buchty na pare/. Zistila však , že nemá droždie. Rozhodla 
sa, že do obchodu po droždie pošle malú Borku. Borka bola dosť 
smelé dievča, obchod nebol ďaleko, tak ju poslala, a pritom jej 
nakázala, aby si stále opakovala, čo má kúpiť, aby to nezabudla. 
A tak si Borka po ceste stále opakovala: dodźe, dodźe, dodźe, to 
akože droždie. Toto si opakovala ešte aj pred pultom v obchode, 
kým neprišiel na ňu rad. V potravinách bol vtedy vedúcim taký 
figliar, a keď prišiel rad na Borku, zrazu sa na ňu obrátil trocha 
hlasnejšie: „Ta co chceš Borko?“ Poznal totiž veľa detí po mene. 
Borka sa však zľakla  a  namiesto dodźe, ktoré si ešte opakovala,  
povedala bouzu. Keďže som pri pulte v rade  stála hneď za ňou, 
všetko som to počula a videla. A tak namiesto droždia doniesla 
Borka domov brouzu /sódu bikarbónu/. 
         Mama  sa musela vybrať po droždie sama. Dnes je  už  z malej 
Borky dôchodkyňa a na tento príbeh už určite zabudla. No mne 
príde hocikedy na um a schuti sa stále zasmejem. 
          Z prostredia obchodu je aj ďalší príbeh. Ten však hovorí o tom, 
že problémy pri nákupe v obchode nemajú len deti, ale aj starší. 
Toto sa stalo v Budkovciach v obchode „Miešaný tovar“, kde bol 
obchodníkom Štefan Miklóš. Zhodou okolností išlo tiež o droždie. 
V tom čase  sa vozilo droždie do predajne z výrobne v Michalovciach 
a bolo balené v 500 gr kusoch. Obchodník z celého kusa rezal nie 
nožom, ale niťou také množstvo, koľko si zákazník prial. Najčastejšie 
to boli 2 – 3 deká /dekagramy/. Naša sedemdesiatnička, budeme ju 
volať Mária síce nezabudla, že chce droždie, ale už si ho pýtala 
takto: „Dajce mi tri droźdža“. Nepýtala 3 deká droždia.  V prvom 
momente sa obchodník zháčil, že chce tri celé kusy droždia, čo bolo 
veľmi veľa pre jednu gazdinú. V obchode nastal veľký smiech, keď sa 
vysvetlilo, čo vlastne chce. 
         Ďalší príbeh je z inej oblasti. Boli to tiež 50. roky  
a v Budkovciach bol farárom vdp. Ján Petruš. V kostole sa robili 
nejaké opravy a bolo potrebné vyzbierať peniaze od ľudí. 
Organizovali sa dvojčlenné skupiny, ktoré chodili po dedine. 
V kostole po kázni vysvetľoval pán farár ľuďom, že sa jedná 
o peniaze, ktoré budú použité na opravu kostola, teda na „sväté 
ciele“ a že by mal prispieť každý podľa svojich možností. V jednej 
skupine bol Budkovčan, ktorého budeme volať „Jany“, a ten 
farárove slová tlmočil ľuďom takto: „Pośila nas pan kaplan  
a vibirame peňeźi  a teraz  povedal nie „na sväté ciele“, ale preložil 
si to do zemplínčiny a povedal na „svati ceľe“. A to sa rýchle 
roznieslo po celej dedine a s úsmevom spomínalo ďalších 20 rokov. 

                                                                I. Volovárová, J. Rimár   
  
 

Spomíname si 
 
Pred  60 rokmi v r. 1955 pri žatve obilia na parcele „Kijov“ usmrtil 
blesk  gazdu Jána T. a jeho 20-ročnú dcéru Annu T. Matka, ktorá 
bola od nich dostatočne  vzdialená, to prežila. 
  
Pred  90 rokmi r. 1925 bol založený v Budkovciach Dobrovoľný 
hasičský zbor (DHZ) a mal 38 členov. Veliteľom bol Jozef Pekár, 
zástupca Imrich Paľo, tajomník Daniel Sluka, pokladník Alexander 
Notek, dozorca  majetku Juraj Harbuľák, revízori – Albín Bohucký, 
Michal Šutaj Eštok, Juraj Horňák. 
   
Pred  51 rokmi v r. 1964 vzplanul požiar na ropovode v Budkovciach.  
Na jeho hasení sa zúčastnili požiarne zbory z Trebišova, 
Humenného, Vranova n/T, Prešova, Košíc,  Chemka, Bukózy Vranov, 
ale aj zo Zakarpatskej Ukrajiny z Užhorodu, Mukačeva, Perečina, 
Berehova a Chustu.                                                                  Štefan Šimko 
 

Člen výboru PZ  
Štefan Janusko  
medzi žiakmi  
MŠ v Budkovciach  
Foto : Štefan Janusko 

Zo života Materskej školy... 
     8.marec -  Medzinárodný deň žien je možnosťou poďakovať sa všetkým 
ženám a mamám. K MDŽ naše deti predviedli svojim mamičkám a všetkým 
ženám kultúrny program, ktorý sa konal vo vestibule obecného úradu. Deti 
zatancovali, zaspievali a zarecitovali milé básničky. Takouto formou sa 
poďakovali mamičkám za starostlivosť a lásku. Na záver boli všetky ženy  
odmenené krásnym srdiečkom od detí, voňavým kvietkom od pána starostu 
a sladkou dobrotou od kultúrnej komisie.  
      27.03.2015 si naša Materská škola neoddýchla ani v noci, ale naopak 
privítala 42 detí, ktoré sa zúčastnili ,,Andersenovej noci“.  Veľa sme čítali, 
hrali rôzne hry, hľadali starostovský poklad. Navštívili sme aj obecnú 
knižnicu, kde nás milo privítala p. Chvostaľová a nechýbal ani pán starosta so 
sladkou dobrotou. 
      Dňa 30.04.2015 sme sa zúčastnili na obecnej slávnosti „ Stavanie mája“. 
Spoločne so skupinou Dreľich sme vystúpili s pekným programom na ľudovú 
nôtu, pochutnali si na sladkých koláčikoch, ktoré pripravila kultúrna komisia 
a spoločne postavili máj. 
      Veľmi sa vydaril aj náš poldenný výlet do Káčerova v Michalovciach - 
všetko sme preskúmali , vyšantili sme sa a všetci sme sa bezpečne a zdraví 
vrátili do Materskej školy. 
      Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamám ako ich máme radi, 
čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás 
urobili. Dňa 24.05.2015 dýchala atmosféra aj v  Obecnom úrade slávnosťou a 
nedočkavosťou osláviť tento krásny sviatok.  Každé dieťa chcelo piesňou, 
tancom, básňou vyjadriť, že mama je pre nich jedinečná a nenahraditeľná. 
Rodičia boli milo prekvapení, a nejednej mamičke či babičke sa zaleskla 
slzička v oku, ako krásne sa detičky na tento deň pripravili. V závere venovali 
deti svojim maminám srdiečko plné lásky.... 
      Aj v našej MŠ sme oslávili Deň detí ako sa patrí... Už od rána nás čakali 
samé prekvapenia. Prvým bol pán starosta, ktorý  deti obdaril „super“  
darčekmi,  potom sme navštívili milú tetu zmrzlinárku Slávku a pochutili si na 
výbornej zmrzlinke a  predpoludním nás navštívil ujo policajt z colnej správy 
so svojím psíkom a predviedol nám svoju prácu s ním.  A poobede na naše 
ratolesti čakali ďalšie  sladké prekvapenia. Veľmi pekne ďakujeme 
sponzorovi Valmibyts.r.o., p. Slávke Romančákovej a, samozrejme, aj p. 
starostovi obce, Jánovi Lörincovi.                                           Bc. Henrieta Petrová 
 



Futbalové okienko 
  
                      Akú-takú  pozornosť  z  futbalového  diania  v  Budkovciach 
                      púta   ešte   účinkovanie   A -  mužstva    dospelých     v  
V. Zemplínskej lige, ktoré ešte po relatívne dobrej jeseni, ale 
katastrofálnej jari zaslúžene okupuje poslednú priečku tabuľky. Príčin je 
viacero – najmä nedostatočná práca výboru OŠK počas zimnej 
prestávky, počas ktorej odchody viacerých opôr mužstva neboli nijako 
nahradené, ako aj slabá účasť hráčov nie len na tréningoch, ale aj na 
zápasoch, čo vyústilo až do nenastúpenia na zápas vo Vinnom, 
ukončenie zápasu pre pokles hráčov pod 7 v Parchovanoch a prehrou 
0:12 v domácom zápase s Cejkovom, kde vyvrcholila agónia okolo 
futbalu v našej obci. Po skončení aktuálneho ročníka sa tak natíska 
otázka: Ako ďalej budkovský futbal?... 

 

Mužstvo dorastu po vzore A-mužstva tiež okupuje poslednú priečku 
v tabuľke. Jediným pozitívom je to, že chlapcov sa na zápas, aj vďaka 
výdatnej pomoci chlapcov zo Slavkoviec a Zempl. Kopčian, stále 
nazbiera jedenásť. Takýto stav ale nie je veľmi lichotivý a do 
budúcna perspektívny. 
 

Paradoxne, najväčší počet bodov (1) v rámci futbalových mužstiev pod 
hlavičkou OŠK nazbieralo mužstvo žiakov, ktoré sa len učí futbalovej 
abecede, no chlapcom v tomto snažení nesmie chýbať záujem, 
disciplína a snaha na sebe pracovať. 

 

Sakrálne pamiatky na území obce Budkovce 
  
         Tretia sekcia občianskeho združenia GAZDA – Budkovce, zaoberajúca sa 
históriou obce, si vo svojom pláne činnosti okrem iného vytýčila  úlohu, 
urobiť súpis sakrálnych pamiatok, a to tak na území samotnej obce, ako aj 
v jej extraviláne. Medzi najväčšie a najznámejšie pamiatky patrí kostol 
Najsvätejšej Trojice a budova farského úradu. Sú to však aj pamiatky  iného 
druhu, ako napríklad bývalý dom organistu a kostolníka oproti kostolu 
a mnohé ďalšie.  
           Členovia III. sekcie o.z. Gazda  sa v súčasnosti  venujú detailnej práci 
týkajúcej sa svätých krížov. Výsledkom  tejto práce by mala byť určitá 
genéza, akýsi rodný list o každom kríži. Tie sú už v súčasnosti 
odfotografované Jánom Bľichom, čo je však iba začiatok  práce.  O každom 
kríži chceme napísať aj ďalšie údaje, napr.: rok alebo obdobie postavenia, 
počet a roky ďalších opráv kríža od postavenia až po súčasnosť, kto dal kríž 
postaviť, či predchádzala  postaveniu nejaká konkrétna udalosť, alebo je to 
výraz vďaky  za niečo. Za týmto účelom navštívia členovia III. sekcie o.z. 
Gazda rodiny, pred  domami ktorých kríž stojí a spoločnými silami sa pokúsia 
napísať všetko známe z histórie každého kríža. V intraviláne obce je celkom 
14 krížov pred rodinnými domami, včítane kostola.  Ďalšie 4 kríže  sú pri 
cestách v extraviláne obce. Okrem toho sú 2 kríže  na cintoríne.  Teda je ich 
spolu 20. Je tu však aj lokalita bývalého obecného cintorína nazývaného 
„Cinterik“, kde sa nachádza torzo veľkého betónového kríža pri hroboch  
zemepánov z Budkoviec. 
            Finálna podoba , teda fotografia a príslušný text o histórii každého 
kríža na liste papiera formátu A4 v počte 21 kusov, bude predstavovať 
celkom slušný elaborát. 
            Výsledok tejto práce je však závislý od ochoty a podpory  každého 
obyvateľa obce, pri dome ktorého sa kríž nachádza. Veríme však, že takúto 
ochotu prispieť k dobrej veci nájdeme u všetkých. 
                                                                                                              J.Rimár, J. Blicha  

 

Foto : J. Blicha 
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Správa zo zelených stolov 
  
             OKST Budkovce v spolupráci so ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce 
zorganizovali v stredu 19.3.2014 8.ročník stolnotenisového turnaja 
o Pohár riaditeľa ZŠ v telocvični ZŠ Budkovce. Turnaja sa zúčastnilo 
16 žiakov miestnej školy. Vyhodnotenie kategórií o Pohár riaditeľa 
ZŠ: 1.miesto Filip Kmec, 2. Radomír Šipoš, 3. Richard Leško, 4. 
Samuel Vančišin o Cena riaditeľa ZŠ: 1.miesto Kristián Sabovčík, 2. 
Ján Tačar, 3. Stanislav Šipoš, 4. Dávid Kmec, 5. Nikolas Magura, 6. 
Ján Balog, 7. Matúš Valiga, 8. Marek Leško, 9. Jaroslav Hudák, 10. 
Dominik Hudák, 11. Simon Benetin, 12. Raimond Hudák. 
 
    OKST zorganizoval v nedeľu 22.3.2015 9.ročník stolnotenisového 
turnaja o Majstra OKST Budkovce v miestnej telocvični ZŠ. Turnaja 
sa zúčastnilo 10 hráčov. Vyhodnotenie: 1.miesto R. Pivarník, 
2.miesto R. Mištanič ml. a 3.miesto V. Červenák. 
 
   Súťažný ročník 2014/2015 sa skončil v sobotu 11. apríla 2015. 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. Tým  si vybojovalo postup medzi najlepších deväť klubov, 
s ktorými v nadstavbe hralo o 1.- 9. miesto celkového umiestnenia. 
Nakoniec vybojovalo pekné 3. miesto. 
 
     OKST Budkovce z poverenia ObSTZ MI zorganizoval v sobotu 
18.4.2015 stolnotenisový turnaj TOP 12 pre hráčov 5. ligy súťažného 
ročníka 2014/2015 v telocvični ZŠ J. Bilčíkovej v Budkovciach. 
Víťazom turnaja sa stal M. Jenčík z ŠK Porostov. Hráč OKST Š. 
Mištanič ml. si vybojoval 5.miesto a R. Pivarník skončil na 11.mieste. 
 
   Hráči OKST R. Pivarník, V. Červenák, S. Tkáč, R. Šipoš a J. Horňák sa 
v sobotu 25.4.2015 zúčastnili stolnotenisového turnaja 2. ročníka 
o Pohár starostu obce Beša na základe pozvánky STO Beša, ktorý sa 
konal  v miestnom kultúrnom dome. Turnaja sa zúčastnilo 26 hráčov 
zo 6-tich klubov (Beša, Budkovce, Dúbravka, Stretavka, Vojany a V. 
Kapušany). Víťazom turnaja sa stal V. Červenák z OKST Budkovce. 
 
   Hráči z OKST si vytvorili 1 družstvo, ktoré sa prihlásilo do 7.ročníka 
MI-SO OL 2015. Bude hrať v zložení: V. Červenák, R. Pivarník, S. 
Tkáč, R. Šipoš, Š. Mištanič st. a S. Vančišin. Do OL sa prihlásilo 
celkovo 16 klubov z okresov Michalovce, Sobrance, Trebišov, 
Humenné a Snina. Ostatní hráči z OKST budú mať oddychovú 
prestávku. 
 
      OKST prerušil činnosť v stolnotenisovom krúžku pre žiakov 
miestnej ZŠ Júlie Bilčíkovej k 30.4.2015. Pokračovať v ňom budú 
začiatkom októbra v čase od 16–18 hod. 

Ing. R. Pivarník 

Mgr. Lukáš Ložanský 

Dokončenie článku Futbalové okienko zo str. 7 

  

 
Deň matiek v Klube dôchodcov Budkovce 

 
     V mesiaci máj, ktorý je jeden z najkrajších, si s úctou a láskou 
pripomíname jeho desiaty deň, ktorý je Dňom matiek. Tak ako 
každý rok, aj Klub dôchodcov usporiadal v nedeľu 24. mája pre 
matky – členky klubu  stretnutie, na ktorom im vzdal hlbokú úctu za 
všetko, čo si naše matky – nositeľky života zaslúžia. 
     V Klube dôchodcov ich privítal predseda Ing. Miroslav  Bréda 
a slávnostným príhovorom ich oslovil podpredseda klubu p. Štefan 
Vaško. Poďakovanie patrí starostovi obce, ktorý medzi nich, hoci iba 
na malú chvíľu,  zavítal. Je trochu na škodu, že tohto stretnutia sa 
z objektívnych príčin nemohli zúčastniť ostatné pozvané matky – 
členky klubu. Po oficiálnej časti bolo podané prítomným malé 
pohostenie. Navzájom si želáme, aby sme boli na naše matky 
patrične hrdí a takúto úctu im prejavovali aj v ďalších rokoch. 
     Ďakujeme žiakom ZŠ Júlie Bilčíkovej, ktorí pod vedením učiteľky 
PaedDr. Otílie Sabolovej pekným kultúrnym programom toto 
stretnutie obohatili, ale aj všetkým, ktorí stretnutie zorganizovali. 

     Štefan  Šimko 

Jedna z účinkujúcich –  Sofia Jónyová. Foto : J. Blicha 
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