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zakúpenie vozidlá pre účely rozvozu stravy
zakúpenie kosačky a valca pre potreby OcÚ a OŠK
získaná dotácia 75 000€ na rekonštrukciu kúrenia v
škole
získaná dotácia 6 000€ na rekonštrukciu sociálnych
zariadení na Obecnom úrade

Výsledky výberových konaní

Deň matiek v klube dôchodcov 2019
Autor: Ján Blicha

Do funkcie riaditeľky ZŠ. J. Bilčíkovej bola zvolená:
PaedDr. Viera Vajsová,
do funkcie riaditeľky MŠ : Bc. Henrieta Petrová.
Obom menovaným blahoželáme a želáme veľa šťastia a
úspechov.

DNI OBCE BUDKOVCE
Starosta obce Budkovce, kultúrna a športová komisia a komisia ZPOZ pri OZ Budkovce
Vás pozývajú na :
Dni obce Budkovce
29.6.2019 (sobota) na Futbalový štadión Š. Nadzama v Budkovciach, kde bude od 15:00
prebiehať Deň zábavy, športu a mládeže.
Čakajú Vás atrakcie pre najmenšie deti, súťaže, maľovanie na tvár, trampolína, cukrová vata, zmrzlina,
hrad na skákanie, súťaž vo varení guľášu, súťaž v tlaku na lavičke ( dospelí so 70 % svojej váhy a mládež s 50% svojej váhy), pivo a kofola pre všetkých...
Podmienky pre prihlásenia sa do súťaže vo varení guľášu:
Prihlásenie družstiev do 20.6.2019, štartovné 3eurá, minimálny počet osôb v družstve 3 (aspoň 1 z nich
by mal byť Budkovčan ).
V cene sú 2 kg mäsa, 2 l vína, 1 chlieb
ostatné potrebné veci si družstvá zabezpečujú samé ( vrátané dreva ).
30.6.2019 ( nedeľa ) o 15:00 sa v Kultúrnom dome Budkovce budú konať
25. Folklórne slávnosti – Účinkujúci Kollárovci.
Tešíme sa na Vás. Príďte, zabavíte sa a stretnete určite kopu známych!
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Zo života Obecného úradu Budkovce
V tomto čísle prinášame informáciu o práci
p. Ivety Medvecovej- ekonómky Obecného úradu.
Pani Ivetku poznáte možno ako rodenú Galambošovú – dalo by sa povedať, že čiastočne pokračuje
v šľapajach svojho otca, p.Štefana Galamboša,
ktorý väčšinu svojho života strávil práve pri vedení a riadení obce Budkovce.
P. Iveta Medvecová má v obci na starosti
všetko okolo ekonomiky. V prvom rade spolupracuje so starostom obce na každoročnom zostavovaní obecného rozpočtu. Pripravujú spolu návrh,
ktorý potom schvaľuje Obecné zastupiteľstvo. Táto činnosť je veľmi dôležitá, lebo na základe
štruktúrovaného rozpočtu v rámci pravidiel platných pre rozpočtové organizácie, akou je aj naša
obec sa potom rozdeľujú peniaze na nasledujúci
rok a vlastne sa tak zabezpečuje celé fungovanie
obce. Musia sa rozpočtovať finančné prostriedky
pre fungovanie Obecného úradu, Materskej školy,
všetkých organizácii, ktoré spadajú pod správu
obce a súčasťou je aj rozpočet Základnej školy
Júlie Bilčíkovej.
Ďalšou a takpovediac hlavnou náplňou práce
p. Medvecovej je každodenná ekonomickoúčtovnícka činnosť, to znamená: príjem faktúr,
vystavovanie faktúr, úhrada faktúr, účtovanie hotovostného styku, komplexná účtovnícka činnosť
obce, všetko čo sa do obce dostane a odošle musí
prejsť rukami p. Medvecovej. Musí pravidelne
štvrťročne
vykonávať
účtovnú
závierku
a samozrejme aj koncoročný záverečný účet obce.
Počas roka tak musí sledovať čerpanie rozpočtu
a striehnuť, aby sa dodržiaval – prípadne navrhovať aktuálne zmeny. Osobitnou kapitolou je aj
vedenie účtov na príjem dotácii pre obec a ich účtovanie. Spolupracuje s obecnou kontrolórkou a
s audítorom obce pri vykonaní auditu hospodárenia obce.
Pani Medvecová vykonáva aj funkciu
mzdovej účtovníčky a referentky PaM, a to nielen
spracovanie a zúčtovanie miezd pre všetkých zamestnancov obce a MŠ, ale pripravuje aj pracovné zmluvy, dohody o vykonaní práce, musí sledovať zákonné úpravy platov- teda aj mzdové dekréty. S tým súvisí komunikácia so všetkými poisťovňami, odvod daní – výkazy. Zároveň má na
starosti aj obstaranie a výdaj stravných lístkov pre
zamestnancov.
Často ju nájdete doslova zavalenú množstvom „papierov― na pracovnom stole, no to všetko patrí k jej práci, A k tomu ešte neustále sa meniace pravidlá, predpisy, zákony... Nuž želáme jej
trpezlivosť a veľa síl pri výkone jej funkcie.
Mária Adamová
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Slovo o našich najlepších reprezentantoch
O tom, že Základná škola Júlie Bilčíkovej Budkovce od svojho vzniku vychovala veľa talentov, niet
pochýb. Každoročne sú toho dôkazom umiestnenia našich žiakov v rôznych súťažiach, a to nielen na regionálnej úrovni, ale aj v rámci kraja, či dokonca
v celoslovenskom meradle. Spomedzi mnohých spomenieme len tie najvýraznejšie, hoci radosť nám robia všetky, aj tie najmenšie úspechy našich žiakov. Sú ďalším
dôkazom toho, že naša práca má zmysel.
V poslednom období je takým výrazným úspechom umiestnenie žiačok v celoslovenskom kole súťaže
v prednese ruskej poézie a prózy Ruské slovo. Po tom, čo
dievčatá v rámci svojich kategórií obsadili popredné
priečky v krajskom kole: Sofia Drožetská – 1.miesto,
Anna Mary Jónyová – 1miesto v poézii, 2 miesto v sólo
speve ročník a 3.miesto v skupinovom speve, Alexandra
Pavlovová získala dve 3.miesta za skupinový aj sólo
spev a 2.miesto v prednese poézie. V celoslovenskom
kole súťažilo 177 žiakov zo 64 škôl rôzneho stupňa
z celého Slovenska a vo svojej vekovej kategórii obsadila
Sofia Drožetská, žiačka 7.B, v poézii 1.miesto. Gratulujeme! Postupová súťaž v prednese a recitácii Hviezdoslavov Kubín má u nás tiež dlhoročnú tradíciu. Kým
v minulých školských rokoch boli v okresnom kole tejto
súťaže výraznejšie žiačky II.stupňa, tentoraz boli úspešní
tí mladší: Stanislav Bajužík z 3.A a Ivana Sabolová zo
4.A obsadili v okrese vo svojich kategóriách dve
3.miesta. Budúcnosť nášho zdravotníctva nie je stratená,
lebo z našich žiakov I.stupňa vyrastajú šikovní zdravotníci. Pod vedením vychovávateľky Janky Kontuľovej svoju
pripravenosť poskytnúť 1.pomoc dokázali v súťaži
s názvom Mladý zdravotník a v okresnom kole obsadili
krásne 2.miesto v zložení: Adam Červeňák, Marián Pavlov, Filip Pavlov, Ivana Sabolová, Anna Mary Jónyová
a Júlia Kamenská (všetci zo 4.A).
Deviatačka Ema Bajužiková v tomto školskom
roku vybojovala pekné 5.miesto v okresnom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Úspech nás teší
o to viac, že zápolenie prebehlo v konkurencii žiakov 19
škôl z michalovského a sobraneckého okresu.
Na regionálnej úrovni nás veľmi pekne reprezentoval aj Kocúr v čižmách a naši divadelníci Bianka Tačarová, Dominika Dorčáková, Alexandra Pavlovová, Ivan
Čurma a Samuel Bajužík (žiaci 5.B), ktorí pod vedením
pani zástupkyne Mgr. Martiny Bajužikovej už v minulom
školskom roku na Zemplínskej scénickej jari dali o sebe
vedieť, a aj tentoraz sa vo svojej kategórii umiestnili
v zlatom pásme a postúpili tak do krajského kola, kde
nás tiež reprezentovali so cťou. Úspechy žnú naši žiaci aj
v nepostupových súťažiach, napr. deviatačky: Gabriela
Spišáková sa umiestnila na popredných miestach
v literárnej súťaži Kúzlo dobrého jedla a Lea Červeňáková svojou kresbou „Sýrsky chlapec― zaujala
v celoslovenskej výtvarnej súťaži Deti pre Sýriu a získala
2. miesto v II. kategórii tejto súťaže.
Podľa výskumov len 5% ľudí dosiahne v živote
to, po čom túži. Ale zažiť úspech prajeme všetkým žiakom našej školy...
Paedr. Viera Wajsová
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Erasmus + a Materská škola Budkovce

Zo života materskej školy...

„Vedomostí nikdy nie je dosť― – toto je názov
projektu, vďaka ktorému naša MŠ získala finančný
príspevok z programu Erasmus+ KA1 Vzdelávacia
mobilita jednotlivcov 2.775 eur určený pre ďalšie
vzdelávanie pedagogických zamestnancov. Tohto
vzdelávania sa zúčastnila p. učiteľka M. Sabolová
a p. učiteľka Bc. H. Petrová v Olomouci v Českej
republike v dňoch 8.4 – 12.4.2019. Toto vzdelávanie bolo rozdelené do 5 kurzov:
1. Výtvarná dielňa – pani učiteľky sa zoznámili s
výtvarným materiálom a technikami vhodnými k
tvorbe pri činnostiach v MŠ. Získali inšpiráciu pre
ďalšie obohacovanie výučby o nové postupy.
2. Predškoláčik – získali základnú orientáciu v
problematike predškolských detí so zameraním na
školskú zrelosť, školskú pripravenosť vrátane terminologických a legislatívnych zakotvení pre zápis
do základnej školy a náležitosti odkladu školskej
dochádzky s nadväznosťou na ďalšiu školskú dochádzku.
3. Prečo zase zlostíš alebo emočný a sociálny rozvoj osobnosti - učiteľky sa zoznámili s tým, ako
pracovať na vlastnom emočnom a sociálnom rozvoji a zároveň to isté budovať u detí. Vyskúšali si
a zažili aktivity vedúce k poznávaniu a na spracovávanie vlastných emócií a emócií detí. Upevnili si
znalosti a pochopenie základných ľudských potrieb
a potrieb zodpovedajúcemu veku detí.
4. Ako viesť obtiažny rozhovor - zamerané na rodičov - učiteľky dostali návod, ako konštruktívne riešiť vzniknuté situácie bez pocitu straty dôstojnosti
všetkých zúčastnených.
5. Syndrom vyhorenia, dôsledky, prevencie, údržba
– p. učiteľky získali pojem a prehľad o problematike syndrómu vyhorenia; téme, ktorá sa v súčasnosti dostáva do popredia záujmu vzhľadom k vyššej
miere pracovnej záťaže v spoločnosti. Metóda výučby bola formou interaktívnej prednášky s frekventantmi kurzu, obohatená o video ukážku konkrétneho prípadu, príklady zo života z praxe, ďalej
potom skúseností, cvičenia, v ktorých si každý
účastník mohol vyskúšať, či a na koľko sa ho daná
problematika týka.
Bc.Henrieta Petrová

08.04. 2019 sa naši predškoláci zúčastnili zápisu
do
Základnej
školy
J.
Bilčíkovej
v Budkovciach. Tento rok nám do školy odchádza 8
detí. Pri posudzovaní školskej zrelosti sme spolupracovali so školskou psychologičkou, ktorá sa individuálne venovala všetkým predškolákom. V našej
materskej škole prebiehal zápis do MŠ v dňoch od
15.apríla do 15. mája na šk. rok 2019/2020.
K dnešnému dňu máme zapísaných 12 detí, na ktoré
sa už teraz tešíme. Veríme, že tento počet ešte nie je
konečný.
Druhá májová nedeľa už dlhé roky neodmysliteľne
patrí všetkým mamám, mamkám, maminkám... Stať
sa matkou je najkrajšia udalosť v živote ženy. Každý
dobre vie, aké je toto poslanie dôležité a náročne
zároveň. Preto je tento sviatok ideálnym časom, keď
môžeme povedať našim mamičkám, ako veľmi ich
máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu
vďačnosť aj milou pozornosťou. Naši škôlkari to
vyjadrili mamkám dňa 10. mája v kultúrnom dome
piesňami, básňami a milými tančekmi, po ktorých
nejednej mamičke či babičke zvlhol úsmev na tvári..... Pomaly sa blíži leto, ale my ešte nekončíme.
Čaká nás ešte poldenný výlet do Káčerova, Noc
v škôlke, návšteva policajtov, hasičov, rozlúčka
s predškolákmi a koncoročný výlet s rodičmi.
A samozrejme fungujeme aj počas letných prázdnin.
Prevádzka bude otvorená do19. júla.
Bc. Henrieta Petrová

Vystúpenie detí MŠ ku dňu matiek– Cigánsky tanec
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Knižná publikácia k 25. výročiu vzniku FS
Pacerki je už na svete
Vážení čitatelia, tak ako sme vás v našich novinách
informovali o príprave profilovej knihy o 25 ročnej umeleckej činnosti Paceriek, teraz vás chceme potešiť správou, že kniha je už hotová. Po takmer dva roky trvajúcej
intenzívnej práci kolektívu II. sekcie občianskeho združenia GAZDA – Budkovce, boli prípravné práce na rukopise knihy ukončené a rukopis bol odovzdaný vydavateľovi Excel, s.r.o. Michalovce. Kniha pozostáva celkom z 207 strán a obsahuje veľké množstvo čiernobielych i farebných fotografií. Okrem textovej časti pojednávajúcej o postupnom kvalitatívnom vývoji Paceriek,
sú v knihe uvedené v plnom rozsahu všetky piesne
v textovej i notovej úprave z doteraz vydaných nosičov.
Je ich celkom 5 CD nosičov s prekrásnymi, Pacerkami
naspievanými, zemplínskymi piesňami. V publikácii sa
nachádzajú aj sprievodné texty básní budkovčanky Márie Hladkej, ktoré sú ódou na rodný Zemplín i rodnú dedinu. Sú tam však aj básne v našom zemplínskom nárečí
s trochu humornou nadsádzkou, ktoré doslova ospevujú
naše Pacerki a ich autorom je budkovčan Štefan Šimko.
Nájdeme tam však aj príležitostné vinšovačky, ktoré
aj reálne interpretuje členka Paceriek Mária Onušková.
Všetky tieto spomínané básne i veršovačky predstavujú
príjemné oživenie textovej časti knihy a ich autorom sa
chceme osobitne poďakovať. Naše poďakovanie však
patrí aj tvorcom kresieb v tejto publikácii a to Jane Wiczmándyovej a Jozefovi Milanovi Volovárovi. V knihe
však nájdeme aj nostalgicky ladené retro snímky, ktoré
vytvoril náš dlhoročný spolupracovník Ján Kolesár. Veľkú časť odbornej hudobnej práce vykonal Mgr. Lukáš
Ložanský, ktorý dostal do notovej podoby všetky piesne
Paceriek z doteraz vydaných 5 CD nosičov. Za vysokú
estetickú úroveň publikácie je potrebné poďakovať grafikovi Mgr. Marošovi Pavlinskému. Autorský kolektív,
ktorý pracoval na rukopise tejto knihy tvorí osem osôb
a sú to všetci členovia o.z. Gazda. Za autorský kolektív
sa chceme srdečne poďakovať všetkým sponzorom za
finančnú pomoc potrebnú na vydanie knihy, osobitne
však OcÚ Budkovce a Obecnému zastupiteľstvu ako
hlavnému sponzorovi. Chceme sa však poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli, že kniha
i celá slávnostná akcia sa mohli uskutočniť. Veríme vážení čitatelia, že sa vám táto kniha bude páčiť a že
s potešením si v nej zalistujete. K technickým veciam
okolo tejto knihy je možné uviesť, že v spolupráci subjektov o.z. Gazda, OcÚ Budkovce a FS Pacerki sa pripravuje slávnosť uvedenia tejto publikácie do života a to
na deň 9. júna 2019 v Kultúrnom dome v Budkovciach.
Všetky detaily okolo začiatku slávnosti, kultúrneho
programu a účinkujúcich sú uvedené na pozvánke, ktorá
je pri tomto príspevku. Už na slávnosti bude zabezpečený predaj tejto knihy. Všetci ste srdečne vítaní, príďte sa
potešiť nádherným spevom našich Paceriek i ostatných
účinkujúcich.
Ing.Ján Rimár, o.z.Gazda

Zrnko múdrosti:
„Ňevracaj śe nazad, kedz śi višol zos dzveri, ňebudzeš
mac śčesce.―

„Kedz sebe zaśpivam a z ručku pokivam...“
Srdečne Vás pozývame na uvedenie
knihy do života o Pacerkách
„Ej, u Budkovci medza“
„krst“ je oslavou 25 – ročného umeleckého
účinkovania Folklórnej skupiny „PACERKI“
z Budkoviec.
V knižnej publikácii sú zachytené klenoty
zemplínskych ľudových piesní, ktoré svojím
spevom reprezentujú naše „Pacerki“ pre
milovníkov folklórneho umenia doma
i v zahraničí.
V kultúrnom programe vystúpia FSk:
Záhorčan, Koňušaňe, Pozdišovski
harčare, Hatalovčan, Viktor Ťasko a Martina,
FS „Vánok“ z Veľkých Kapušian a i.
Slávnostné uvedenie knižnej publikácie sa
uskutoční
v nedeľu

9. júna 2019 o 15,00 hod.

v Kultúrnom dome v Budkovciach.
Tešíme sa na stretnutie s Vami
a Vašimi blízkymi
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Stavebné a iné aktivity v našom múzeu Gazdovský dom
O postupnej prestavbe jednotlivých expozícii
v našom múzeu vás, vážení čitatelia, pravidelne
informujeme. V súčasnom období už budovanie
celkov expozícii pokročilo natoľko, že sa iba dolaďujú niektoré detaily, ako označenie celej expozície
veľkým nápisom na drevenej tabuľke, resp. obnova
a upresnenie evidenčných čísiel exponátov a meno
darcu. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že názvy expozícii na drevené tabuľky pomohla nám vypísať umeleckým typom písma „švabach― Valéria
Pištejová. Pre úplnosť je potrebné dodať, že drevené tabuľky vyrobil Miroslav Pištej. Na priloženom
obrázku vidieť časť expozície „Remesla― v malej
sále s inštalovanými drevenými tabuľkami. Veľmi
precíznu a detailnú prácu teraz vykonáva Eva Gajdušková pri vypisovaní evidenčných čísiel, zemplínskych názvov exponátov a mena darcu. Tu zámerne uvádzame názov exponátov v nárečí, aby sa
nezabudlo na to, ako ich volali naši dedovia
a babky. Meno darcu uvádzame preto, lebo sme to
sľúbili každému, kto do múzea prispel aspoň jedným predmetom. Bude to pre každého darcu forma
morálneho ocenenia. Tieto práce, ktoré uvádzame
viacej pokročili v Malej sále nášho múzea.

v starom kultúrnom dome adaptuje svojpomocne
pracovníkmi Obecného úradu Budkovce. Práce
okolo prerábania spomínanej miestnosti už značne
pokročili, čo je možné posúdiť z priloženého záberu.
Je potrebné ešte dokončiť obloženie stien sadrokartónom a urobiť podlahu. Teraz, keď o tom takto píšeme sa zdá byť všetko jednoduché a bez komplikácii. Opak je však pravdou, pretože bolo napríklad
potrebné vyriešiť preloženie vody, vykurovacieho
telesa, prístupu na povalu a mnoho ďalších maličkostí.
V súčasnosti je naše múzeum kvôli týmto prácam
pre verejnosť uzavreté, avšak je možné cestou obecného úradu urobiť výnimku a návštevu múzea povoliť.
Ing.Ján Rimár, o.z. Gazda

Musíme však uviesť, že tak ako to v živote chodí, nemáme najmä pri jednotlivých remeslách dostatok predmetov. Menej exponátov je pri remesle
kachliar /kafľar/, ale aj pri elektrikároch. Naproti
tomu veľa predmetov máme pri povolaní obuvník /
šuster/ a pri prácach s drevom ako stolár, korytár.
Je však možné konštatovať, že v tejto etape sme sa
dostali do situácie, že už cielene vieme doplňovať
jednotlivé predmety podľa druhov tam, kde chýbajú.
Osobitné oddelenie v našej súčasnej expozícii by
mali tvoriť veľké exponáty poľnohospodárskych
strojov a náradia ako napr. konská kosačka trávy Nový interiér bývalej „kuchyne―
a obilia, hrabačka a pod., ktorým by pristal väčší
bezpečne chránený priestor vonku mimo budovy
múzea. Tieto naše úvahy sú však zatiaľ iba
v teoretickej rovine, i keď nádvorie pri kaštieli sa
priam ponuka na takéto využitie.
V rámci tohto príspevku sa chceme zmieniť
o vyslovene stavebných adaptačných prácach, ktoré
v múzeu zabezpečuje Obecný úrad Budkovce. Totiž
v našom múzeu doteraz absentovala miestnosť vyslovene administratívneho charakteru, ktorú sme
zatiaľ nahrádzali malou miestnosťou vľavo pri javisku, kde bolo voľakedy holičstvo. Táto miestnosť
je však malá a je určená na expozíciu „nahrávky―,
teda gramoplatne, magnetofónové nahrávky, filmy
a k tomu príslušná technika ako premietacie stroje
a pod. Súčasné riešenie problému nedostatku administratívnej miestnosti spočíva v tom, že sa pôvod- Prestavba bývalej kuchyni
ná kuchyňa slúžiaca za čias bývalej svadobky

Noviny obyvateľov obce Budkovce
Začala sa rybárska sezóna
Nedeľa 12.5.2019 prilákala rybárov na súťaž
o pohár starostu obce v Budkovciach. Zúčastnilo sa
60 dospelých členov, 17 mladých rybárov a kompletné družstvo športových reprezentantov MsO
Michalovce. Bolo to prvýkrát čo bola súťaž o pohár
starostu obce spojená s memoriálom Jozefa Nadzama (jeden zo zakladajúcich členov rybníkov v Budkovciach). Týmto aktom chce OO SRZ Budkovce
dať možnosť vzdať úctu všetkým, čo sa zaslúžili
o rozvoj rybárstva a zároveň umožniť zúčastneným,
vyskúšať si svoje šťastie i umenie v oblasti športového rybárstva.
Rybníky v Budkovciach postupne obsadili
dospelí, ktorí súťažili na vodnej nádrži (VN) Budkovce II (Komanice), deti súťažili na VN Budkovce I (pri chate) a športoví reprezentanti obsadili Dušu. Najviac nachytali deti na VN Budkovce I. Menej sa ulovilo na VN Budkovce II, keď kapry brali
len na niektorých miestach. Na prvom mieste u
dospelých sa umiestnil Patrik Maliczki. Deti mali
jasnú víťazku, keď Linda Michalková so svojou
váhou úlovku prekročila výrazne 10 kg hranicu.
Kvalitné ceny pre deti a dospelých ešte zvýraznila
cena starostu obce Budkovce, keď pre najťažší úlovok venoval 2ks navijákov. Pretek sa vydaril aj
vďaka peknému počasiu, ale hlavne dobrou prípravou organizátorov Obvodnej organizácie rybárskeho zväzu Budkovce.
Výsledky:
Deti :
1. Linda Michalková 15 500g
2. Timotej Andrejko
3 670g
3. Samuel Ďurik
3 210g
Dospelí :
1. Patrik Maliczki
11 640g
2. Gabriel Csorgo
10 380g
3. Ladislav Ďurovčik
8 720g
Športoví reprezentanti:
1.Ondrej Seman
9 710g
2.Ľubomír Dzuro
4 230g
3.Peter Vajda
3 840g

Deti

Dospelí

O. Ivanko

Víťazí z každej kategórií
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Pokračovanie z minulého čísla
Členovia posádky amerického lietadla
1st Lt. Ralph H. Kagi
1st Lt. William Wunderlich
1st Lt. Fred S.Meade

1st Lt. Windsor F. Bounds
2nd Lt. Donald Burns
S/Sgt. Sinclair J. Murchy
S/Sgt. Polynack
S/Sgt. M. Glassy
S/Sgt. R.D. Irvine
S/Sgt. Robert E. Richards

P EVADED
CP EVADED
N EVADED

B EVADED
R OP EVADED
E EVADED
L/W EVADED
R/O EVADED
T/G EVADED
T/G EVADED

Americký bombardér B- 17 prezývaný „lietajúca
pevnosť'' bol považovaný za najvýznamnejší, a u
pilotov sa stal veľmi obľúbený, pretože bol výnimočný tým, že dokázal prežiť mnoho zásahov a ešte
aj doletieť domov.

A-mužstvo znova piatoligové
Vďaka kvalitným výkonom na domácom ihrisku a aj ihriskách súperov sa A-mužstvu podarilo
splniť predsezónny cieľ a zabezpečiť si postup do
V. ligy zemplínskej už 5 kôl pred koncom súťaže.
V jarnej časti až na zaváhanie so Zalužicami na
ihrisku v Hažíne sme zatiaľ stále nedokázali nájsť
premožiteľa – pevne veríme, že sa nám podarí splniť aj tento menší, ale odvážny cieľ. V súťaži pohára ObFZ sme sa po semifinálových bojoch s V. Remetami so súhrnným skóre 10:1 predstavili vo finálovom zápase hranom v Strážskom proti Tušiciam.
Náročný a vyrovnaný zápas sme rozhodli Muchovým gólom z 89. minúty a tak sme sa po minuloročnom neúspechu po 1. krát stali víťazom tejto súťaže. Ostáva nám teda dohrať posledné kolá
a zodpovedne sa pripraviť na účinkovanie v V. lige.
Pekné výsledky dlhodobo dosahujú žiaci, pre
ktorých bude zápasom jari domáci zápas proti Tušiciam, ktorý sa uskutoční 7.6. o 16.oo. V Tušiciach
sme v jeseni prehrali 2:1 a teda máme tomuto súperovi čo vracať – navyše ak by sa nám podarilo
zvládnuť tento zápas, tak s veľkou pravdepodobnosťou by sme sa stali víťazom celej súťaže, čo by
bola pekná odmena za celoročnú prácu. Pred nasledujúcim ročníkom je na výbore OŠK v spolupráci
so ZŠ doplniť mužstvo žiakov novými hráčmi, keďže kvôli podmienke dvoch mládežníckych mužstiev
sa znova vytvorí dorast, kam po tejto sezóne prejde
9 chlapcov z mužstva žiakov. Pre ďalšie napredovanie futbalu v obci by bolo veľmi prínosné, aby mládežnícke mužstvá boli tvorené primárne domácimi
chlapcami, ktorých je aj v tejto sezóne bohužiaľ
veľmi málo.
Ing. Lukáš Ložanský

Technické údaje B-17F Flying Fortress
Posádka: 10
Dĺžka: 22,78 m
Rozpätie: 31,93 m
Výška: 5,82 m
Plocha krídel: 131,92 m2
Hmotnosť (prázdny): 16 206 kg
Hmotnosť (vzletová): 25 628 kg
Pohon: 4x hviezdicový motor Wright R-1820-97
"Cyclone", každý s výkonom 895 kW
Maximálna rýchlosť: 523 km/h (vo výške 7 620 m)
Cestovná rýchlosť: 360 km/h (vo výške 4 570 m)
Dostup: 11 430 m
Maximálny dolet: 7 113 km s prídavnými palivovými
nádržami.
Ing. Miroslav Pivarník

Futbalisti A mužstva , realizačný tím

Noviny obyvateľov obce Budkovce
Správa zo zelených stolov
Súťažný ročník 2018/2019 sa začal
koncom septembra 2018. OKST Budkovce prihlásil do
oblastnej 5.ligy MI-SO dve družstvá v zložení:
A družstvo (Š. Mištanič ml., J. a M. Horňákovci, Š.
Mištanič st., P. Eliáš, J. Tačar, J. Sidor) a B družstvo (S.
Tkáč, R. Šipoš, S. Vančišin, M. Tkáč, M. Bréda, T.
Mikloš, R. Leško) . Do súťaže sa prihlásilo 16 družstiev.
Po odohratí základnej časti t.j. 15 kôl sa súťaž rozdelila
na dve časti a to o 1.-8.miesto a o 9.-16.miesto. Hráčom
A družstva sa nepodarilo splniť cieľ a preto nadstavbovú
časť budú hrať aj s B-čkom o 9.-16.miesto. OKST Budkovce zorganizoval v stredu 26.decembra 2018 stolnotenisový turnaj 25.ročník Memoriál Štefana Sabola
v kategórií dospelých a žiakov v telocvični ZŠ Júlie Bilčíkovej v Budkovciach. Turnaja sa zúčastnilo 16 hráčov
z toho 3 žiaci. Účastníkov turnaja privítali starosta obce
p. J. Lorinc, a predseda OKST Budkovce p. M. Bréda.
Vyhodnotenie: Hl. kategória: 1.miesto R. Pivarník, 2.
R. Leško, 3. P. Eliáš, 4. Š. Mištanič ml. Cena útechy:
1.miesto J. Mikloš, 2. J. Ferenčík, 3. J. Balog, 4. S. Benetin Kategória žiakov: 1.miesto S. Vančišin, 2. J. Balog, 3. S. Benetin. V sobotu 19.januára 2019 sa hráči
OKST Budkovce (S. Tkáč, R. Leško, Š. Mištanič st.
a R. Pivarník) zúčastnili 1.ročníka stolnotenisového turnaja Memoriál Juraja Macika, ktorý organizoval STK
Slávia Sobrance. Turnaja sa zúčastnilo 37 hráčov. Víťazom turnaja sa stal Róbert Szücs z TTC Vojany. Cenu
útechy vyhral Richard Leško z OKST Budkovce.
V sobotu 2.februára 2019 sa hráči OKST Budkovce (M.
Horňák, S. Tkáč, R. Šipoš, Š. Mištanič st., J. Horňák, R.
Pivarník, T. Mikloš a S. Vančišin) zúčastnili 4.ročníka
stolnotenisového turnaja Memoriál Milana Fencíka,
ktorý organizoval STK Kaluža v telocvični vo Vinnom.
Turnaja sa zúčastnilo 37 hráčov. Víťazom turnaja sa stal
Ján Štim z MKST V. Kapušany. OKST Budkovce zorganizoval v sobotu 2.marca 2019 stolnotenisový turnaj
12.ročník o Pohár starostu obce v telocvični ZŠ Júlie
Bilčíkovej v Budkovciach. Turnaja sa zúčastnilo 19
dvojíc t.j. 38 hráčov. Vyhodnotenie turnaja: v kategórií
o Pohár starostu obce: 1.miesto M. Černický, T. Bujňák (Levoča, Poprad), 2.miesto R. Szücs, P. Balog
(Vojany, Somotor), 3.miesto M. Dugas, J. Štim ml.
(Michalovce, V. Kapušany), v kategórií o najlepšieho
hráča vo dvojhre zvíťazil Róbert Szücs (Vojany),
v kategórií o najlepšiu dvojicu vo štvorhre vyhrala
dvojica M. Černický, T. Bujňák (Levoča, Poprad).
Z hráčov OKST Budkovce sa turnaja zúčastnili: M.
Horňák, S. Tkáč, Š. Mištanič ml., R. Leško, T. Mikloš a
R. Pivarník. OKST Budkovce v spolupráci so ZŠ Júlie
Bilčíkovej v Budkovciach zorganizovali vo štvrtok 14.
marca 2019 stolnotenisový turnaj 12.ročník o Pohár
riaditeľa ZŠ Júlie Bilčíkovej v telocvični ZŠ
v Budkovciach. Turnaja sa zúčastnilo 16 žiakov miest-
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nej školy. Vyhodnotenie kategórií: o Pohár riaditeľa
ZŠ: 1.miesto Slavomír Tkáč, 2. Ján Balog, 3. Marek Geri, 4. Simon Benetin. o Cenu riaditeľa ZŠ: 1.miesto
Peter Horváth, 2. Kristína Belejová, 3. Sidónia Balogová, 4. Tomáš Paľo. Súťažný ročník 2018/2019 sa skončil
odohratím posledného kola dňa 13. apríla 2019 a poradie je nasledovné: Celkové poradie: 1. Michalovce E, 2.
V. Kapušany C, 3. Dúbravka, 4. Sobrance B, 5. Čečehov
C, 6. Tušická N. Ves, 7. Stretavka, 8. Vojany C, 9. Partizánka, 10. Budkovce A, 11. Beša, 12. Bl. Polianka, 13.
Bracovce C, 14. Sliepkovce, 15. Porostov, 16 Budkovce
B. ŠKST Michalovce z poverenia ObSTZ MI zorganizoval v sobotu 27.4.2019 stolnotenisový turnaj TOP 16
pre hráčov 5.ligy súťažného ročníka 2018/2019
v stolnotenisovej herni v Michalovciach. Víťazom turnaja sa stal Michal Levický z STO Slávia Sobrance. Hráči
OKST Budkovce Peter Eliáš si vybojoval 3.miesto
a Richard Leško skončil na 7.mieste. V sobotu 4.mája
2019 sa hráči OKST Budkovce zúčastnili stolnotenisového turnaja TEXNET CUP, ktorý organizoval ŠKST
Spišský Štvrtok. Turnaja sa zúčastnilo 81 hráčov, ktorí
hrajú 1 – 7.ligu z okresov KK,SL,PP,PO, SN,KE,VT,
LE,TV, MI. Hráčom dopravu na turnaj zabezpečil OcÚ
Budkovce. OKST zorganizoval v nedeľu 5.mája 2019
stolnotenisový turnaj 13.ročník o Majstra OKST Budkovce v miestnej telocvični ZŠ. Turnaja sa zúčastnilo 9
hráčov. Vyhodnotenie: 1. R. Leško, 2. P. Eliáš, 3. R.
Pivarník,4. M. Horňák, 5. J. Sidor, 6. S. Tkáč, 7. M. Bréda, 8. Š. Mištanič st., 9. J. Horňák. Súťažný ročník MISO Open ligy 2019 sa začal začiatkom mája. OKST
Budkovce prihlásil do tejto súťaže jedno družstvo
v zložení: (Š. Mištanič st., J. a M. Horňákovci, P. Eliáš,
J. Sidor, S. Tkáč, M. Tkáč, M. Bréda, T. Mikloš) . Do
súťaže sa prihlásilo 14 družstiev. Hrať sa bude systémom každý s každým a na základe výsledkov sa určí
celkové poradie. Súťaž končí koncom septembra. OKST
prerušil činnosť v stolnotenisovom krúžku pre žiakov
miestnej ZŠ Júlie Bilčíkovej k 17.4.2019 a pokračovanie
činnosti plánuje začiatkom mesiaca október.
R. Pivarník

Účastníci turnaja Memoriál Štefana Sabola Budkovce 2018
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