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Poďakovanie starostu

Posledný júnový víkend sme sa znova stretli
pri Dňoch obce Budkovce. Tradične sa varil
dobrý guľáš, kto mal záujem mohol si zmerať
sily v súťaží so závažím. Deti si zasúťažili
v zaujímavých súťažiach, vyskákali sa na nafukovacom hrade, užili si penovú šou a povozili
sa na koči či na autíčkach z MŠ. Nálada bola
výborná, guľáš sa podaril všetkým, nielen víťazom a naozaj bolo ťažko vyberať. V nedeľu nás
všetkých potešili Kollárovci svojim emotívnym
vystúpením a presne ako to povedala moderátorka budkovská sála taká plná ešte nebola. Chcem
sa
poďakovať
všetkým
organizátorom
z Obecného úradu, MŠ a ZŠ J. Bilčíkovej, OŠK,
ale aj všetkým Vám, že sme znova strávili spolu
krásne Dni obce.
Touto cestou sa chcem zároveň poďakovať firme Transpetrol a.s. za finančný dar poskytnutý
OŠK Budkovce na rozvoj miestneho futbalu.
J. Lörinc, starosta obce

Zrnko múdrosti
„ Ak si myslíte, že to dokážete, dokážete
to. Ak si myslíte, že to nedokážete, máte
pravdu.“
Henry Ford

Milá spomienka

•

Rekonštrukcia strechy domu smútku

•

Rekonštrukcia wc na obecnom úrade

•

Oprava strechy MŠ

•

Získaná dotácia 15 000€ na opravu
podláh ZŠ

•

Kompletná rekonštrukcia kúrenia ZŠ
( rozvody, radiátory, kotolňa)

•

Zaslaná žiadosť na úrad vlády na rekonštrukciu ciest (30 000€)

Čo pripravujeme
•

Privítanie deti do života

•

Akcia úcta k starším
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Zo života Obecného úradu Budkovce

V tomto čísle pokračujeme v informáciách
z práce zamestnancov obecného úradu a prinášame informácie o práci p. Januskovej.
Pani Janusková pracuje v prvom rade ako matrikárka obce Budkovce. Určite sa za ňou vyberieme
všetci minimálne niekoľko krát v živote. Ako matrikárka má na starosti matriku pre obce Budkovce,
Slavkovce, Zemplínske Kopčany, a Malé Raškovce. Vedie matričné záznamy o narodení, o sobášoch a o smrti občanov týchto obcí. Určite ju
navštívime, keď potrebujeme rodný list, sobášny
list a úmrtný list. Pripravuje sobáše od spísania
žiadosti, cez realizáciu sobášov a následným vystavením dokladov. Spracováva celú agendu okolo
týchto matričných úkonov. Pre zaujímavosť uvádzame, že najstaršie matriky sú z roku 1907. Vedie sa rodná matrika, ktorej máme 19 veľkých
kníh, sobášna matrika má 14 kníh a úmrtná matrika má 23 kníh. Najstarší zápis napríklad
v svadobnej matrike je zo 14. januára 1907 no
a o ten posledný sa postarali novomanželia Husťákovci 19. septembra 2019. Pani Janusková vedie
aj domovú knihu a má prehľad o tom, kto v ktorom dome v obci je prihlásený na trvalý či prechodný pobyt. Momentálne sa počet obyvateľov
obce pohybuje od 1486 do 1495. Poskytuje potvrdenia o trvalom pobyte, napríklad pri vybavovaní
osobných dokladov. Prihlasuje a odhlasuje občanov na pobyt. Teda jej náplňou je všetko, čo súvisí
s občanmi obce od narodenia až po ich úmrtie. Z
toho dôvodu vedie aj evidenciu občanov v súvislosti so všetkým voľbami a referendami, ktoré sa
konajú a vydáva voličské poukazy ak je možné
voliť aj mimo bydliska. Je zapisovateľkou pri voľbách za obec a pri posledných voľbách sme evidovali cca 1200 voličov.
Pani Janusková zároveň vykonáva overovanie
podpisov a odpisov a kópii rôznych dokumentov,
ktoré občania obce potrebujú. Pre obec zároveň
pracuje ako administratívna pracovníčka, má na
starosti príjem a odosielanie obecnej pošty, jej evidenciu a spravuje registratúru obce, vykonáva
komplexnú spisovú službu vrátane archivácie a
skartácie. Zároveň vybavuje agendu súvisiacu s
činnosťou obecného zastupiteľstva. Vedie hotovostnú pokladňu obce - teda vedie príjmy, výdavky a zodpovedá za ich evidenciu v pokladničnej
knihe a odovzdáva ju na ekonomické spracovanie.
Zároveň pripravuje slávnostné akcie ZPOZ – sobáše, uvítania detí do života a životné jubileá. Ponúkli sme vám výpočet všetkého s čím sa môžete
na p. Januskovú obrátiť v prípade potreby.

Mária Adamová
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Prerábanie sociálnych zariadení na
Obecnom úrade
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Občianske združenie Gazda
Po dohode v Redakčnej rade obecných novín
Budkovčan, bude v našich novinách stála rubrika

taki veci zatajila.

Jak śe to skončilo, na tim nezaľeži, aľe svata pravda,
život daľej beži.

určená pre Občianske združenie Gazda. Budeme

Ciganka na boľejsc śe už ňeśčežuje a pan dochtor

v nej informovať čitateľov Budkovčana o práci

daľej, veśelo ordinuje.

v jednotlivých sekciách nášho združenia. Pôjde

O paru meśace Borka prišla znova, za svojim dochto-

predovšetkým o prípravné práce na knižných for-

rom povedzec par slova.

mách súvisiacich

so spracovaním humorných

i smutných príbehov zo života ľudí, ktoré spracováva II. Sekcia, ale aj výz histórie našej obce, ktoré

spracováva III. Sekcia. Podľa potreby tu však mô-

I muža privedla, jakośka naśilu, by pan dochtor
vidzel, jaku ma gaľiju.

Daco s ňim spravce, ňedobre s ňim žiju, už mi sebe

žu byť zaradené aj iné aktuálne problémy z práce štrandžok, chcela dac na šiju.
OZ gazda. Dnes uverejňujeme krátky príspevok

Ľem śe na mňe drape, u chiži na dvore, darmo naňho

v zemplínskom nárečí, aby sme nebodaj na tieto

kriču, ta co robiš more!

prekrásne slová z nášho nárečia nezabudli. Takou
vďačnou témou pre všadeprítomný humor sú naši
rómski spoluobčania a ich konverzácia s pánom
doktorom.
Dnešný príspevok má názov „U dochtora“.
Tak mi śe nadumal, mojo dobri ľudze, že vam
cośka povim- dluho to ňebudze.
Všelijaki veci život nam priňeśe, a nad dachtorima
vedno zaśmejme śe.
Na uľici śtretne ciganka dochtora, ponosuje śe mu,
že je mocno chora.
Že ju šicko boli, hlava, rebra pľuca, že śe do posceľi čuje už ňesuca.
Posluchajce Borko, ja tu nič ňečujem, price za mnu
jutro, tam, dze ordinujem.
Śestrička vas z zvonka, zakratko zavola, vi śe
zobľečece predo mnu do hola.
I dich budze treba na kratko zatajic, na to śe muśice poriadne pripravic.
Dzekuje pan dochtor, že sce taki hojni a ňič śe ňebujce, budzece spokojni.
A išče vam povim, bom śe ośmeľila ,že ja už ňe-

Dajce mu dajaku proci inekciu, ľebo je śe rana pri
ňim ňedožiju.
Znace co pan dochtor, taka vec śe stala, šumna bula
bľuzka ta mi ju merala.

A vun pri mnňe stoji, každi śe čuduje, bo vun už nohavki sebe rozkapčuje.
Šak buce rad Borko, že vas tak ľubuje, lahodzi jej
dochtor a śe pośmivkuje.
Šak kebi to bulo, dagdze von pri strome, aľe pred
ľudzami u obchodnim dome!?
Daco mu povice, pan dochtor po bidze, ľem naňho
merkujce, bo i na vas vidze.

Sluchajce tu Gejza,dochtor mu tak kaže, podľa mňe
sce bars na planej draźe.
A kec ňebudzece na sebe merkovac, no ta vas budzeme muśec vymiškovac.
Bars češko uhadnuc, jak to daľej išlo, ľem panoj
dochtoroj, o rok pismo prišlo.
Borka mu pisala, že śe dobre maju, že trinasti dzecko
o meśac čekajú.

Autorom príspevku je p. Štefan Šimko
Ing. Ján Rimár
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Aktuality zo Základnej školy Júlie Bilčíkovej
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cia samotných prác začne hneď po podpise zmluvy.

Z Úradu vlády SR sme získali dotáciu na renoŠkolský rok sa rozbehol a všetci žiaci sa už
naplno

venujú štúdiu a získavaniu vedomostí.

V tomto školskom roku máme naplnený počet žia-

váciu podláh v jednotlivých pavilónoch vo výške
15 000,-eur.
Ďalší projekt z ministerstva školstva máme

kov hlavne v prvom a nultom ročníku. Spolu má- schválený na podporu aktivít pre žiakov pod náme v týchto ročníkoch 54 žiakov. Celkovo sa nám zvom „Farebný svet ľudí“. Finančné prostriedky
zvýšil počet žiakov na 393 čo nás veľmi teší. Za rozvojového projektu za spoluúčasti obce
posledných 10 rokov sa zvýšil počet žiakov na v celkovej výške 1900,-eur budú podporovať poznašej škole o 60. Na žiadosť rodičov sme prijali návanie kultúry a
žiakov i z obcí mimo nášho obvodu, napr. a národností.

zvykov

rôznych

národov

z Veľkých Kapušian. Ukazuje to nielen na kvalitu Sme radi, že za finančnej pomoci štátu a obce môvýučby, ale aj na dobrú ponuku mimoškolských ak- žeme modernizovať našu školu a pripraviť naším
tivít. Tak ako po minulé dva roky, aj v tomto šk. žiakom každý rok lepšie podmienky na vzdelávaroku, môžu naši žiaci v poobedňajších hodinách nie. Za týmto účelom sme prijali od 1.9. 2019 troch
rozvíjať svoj talent v základnej umeleckej škole, nových asistentov, ktorí sa budú venovať žiakom zo
ktorá má na ZŠ Júlie Bilčíkovej detašované praco- zdravotným znevýhodnením .
visko. V septembri žiaci 3.a 4. ročníka budú
v Škole v prírode v Závažnej Porube. Uvidia ly-

žiarske stredisko pod Poludnicou, Múzeum Milana
Rúfusa, oboru s danielmi a muflónmi- už len aby im
prialo aj počasie.
Naši žiaci sa môžu v októbri tešiť na medzinárodnú prehliadku detskej dramatickej tvorivosti –
Wiczmándyho slovo. Tohoto roku bude téma divadelného predstavenia Kocúr v čižmách. Svoju účasť
potvrdili žiaci Českej republiky zo ZŠ s MŠ Dr.
Joklíka Kyjov, Poľska z Gmíny Laszki, prídu aj

žiaci ZŠ s MŠ zo Štiavnických Baní a nebudú chýbať ani žiaci našej školy.
Podali sme projekt na riešenie havarijného stavu vykurovacieho systému vo výške 75.000.
-€ . Boli sme úspešný, realizácia projektu sa už chýli ku koncu, všetky práce by sa mali ukončiť
v dohľadnom čase.
Potešila nás aj správa, že máme schválený ďalší
projekt z MŠVVaŠ SR na obnovu podlahovej
krytiny v telocvični vo výške 10 000,-eur. Realizá-

PeadDr. Viera Vajsová
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Zo života materskej školy...

Prišla pošta, oznam krásny, že sa berú dvaja z
lásky....

Ani sme sa nenazdali a je tu september. Prázdniny nám ubehli veľmi rýchlo, rodičom zasa veľmi
Naša p. učiteľka Miroslava Sabolová a ujo
pomaly a svoje brány sme otvorili 2.9.2019 pre 43
detí z Budkoviec i okolitých obcí. Začiatky boli Rastislav Husťák si svoje áno povedali 19.09.2019,
všelijaké. Slzičky u detičiek i u mamičiek, ale spo- a my sme pri tom nesmeli chýbať. Pre novomanželov sme si pripravili malé prekvapenie v podobe
ločne sme to zvládni a je ich zo dňa na deň menej.
piesne a blahoželaní. A keďže to bolo prekvapenie,
Ešte počas prázdnin sme oslovili Úniu nevi- deti ani slovkom nespomenuli p. učiteľke čo sme si
diacich a slabozrakých Slovenska a zapojili sa do pre ňu z lásky pripravili. Vydržali celý týždeň neprojektu Zdravé oči už v škôlke. Ako už názov prezradiť tajomstvo. V jej najkrajší deň v živote ju
prezrádza, hlavným zámerom projektu je pomôcť odmenili tým najkrajším a najúprimnejším darčezlepšiť zrak detí predškolského veku. Zdravé oči už kom na svete. Svojim úsmevom, bozkom
v škôlke je program s celoslovenským pokrytím a objatím.
zameraný na preventívne merania zraku V každej peknej rozprávke si princ vezme princezv materských školách. Skríningové merania zrako- nú, na konci je zvonec a rozprávky je koniec.
vých parametrov sa realizovali deťom bezdotyko- My im naopak, prajeme srdce stále lačné, nech tá
vo autorefraktometrom, ktorý dokáže s vysokou ich rozprávka sa dneškom iba začne...
mierou spoľahlivosti odhaliť existujúce alebo začínajúce vývinové poruchy zraku. Rodičia
často nedokážu u svojich detí rozpoznať začínajúce
sa zrakové problémy, nevedia o tom, že majú predispozície na rozvoj rôznych porúch zraku, ktoré
časom môžu ich život výrazne negatívne ovplyvniť.
Pritom práve včasné diagnostikovanie týchto porúch je pre ich korekciu či úplné vyliečenie kľúčové. Vďaka tomuto projektu sme u desiatich detí odhalili zrakové problémy.
Aj v tomto školskom roku pokračujeme
v úspešnej spolupráci so Súkromným centrom
špeciálno-pedagogického poradenstva Pavlovce
nad Uhom s logopedickou starostlivosťou o naše
detičky. Každé dva týždne priamo v našej MŠ sa
im bude individuálne venovať MUDr. Macenková.
Už druhý krát sme sa zapojili do projektu
Dental Alarm, ktorý učí deti správne si čistiť zúbky. Pretože správna prevencia zaistí deťom zdravé
zúbky po celý život. Počas štyroch školení, ktoré
vedú vyškolení študenti zubného lekárstva sa deti
naučia, ako sa správne starať o zuby. Školenia prebiehajú formou prezentácií, názorných ukážok,
praktických pokusov a sú vedené zábavným a deRasťo a Mirka
ťom blízkym prístupom.
Bc. Henrieta Petrová
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Zaujímavosti z fauny:
Žltochvost domový
Aj keď sa volá žltochvost, chvostové perá
má skôr oranžovo hrdzavé, než žlté. Tento vtáčik je
azda najmenej náročným podnájomníkom. Zabývať
sa dokáže takmer kdekoľvek, v schátranej budove,
deravej stene, ba dokonca aj v topánke. Je to drobný sťahovavý vták z čeľade drozdovité. Žije takmer
v celej Európe s výnimkou Škandinávie. Na Slovensku hniezdi prakticky všade, od nížin až po
skalnaté oblasti v horách. Dnes však u nás patrí medzi ohrozené druhy. Jeho pôvodným hniezdiskom
bývali skalné výklenky a štrbiny, no neskôr si zvolil pohodlnejší život a začal sa usádzať v blízkosti
ľudských obydlí. Je veľký asi ako vrabec, telo dospelého vtáka meria najviac pätnásť centimetrov.
Samček je sfarbený do uhľovočiernej farby. Práve
preto mu prischlo ľudové označenie „kominárik.“
Rozoznateľný je podľa bieleho pruhu na krídle a,
prirodzene, podľa výrazného oranžového chvosta,
ktorým neustále pohybuje. Samička je tmavohnedá.
Začiatkom apríla sa vracajú z tropickej Afriky, kam
v októbri odleteli prezimovať. Hniezdo si začínajú
stavať v máji a často si vyberajú neobvyklé miesta.
Pri stavbárskych prácach samček celkom dôveruje
svojej družke, takže všetky starosti s budovaním
hniezda necháva na ňu. Samička pri stavbe využíva
korienky, steblá trávy, machy a listy. Zvnútra nový
domov vystelie chlpmi a perím. Do takto pripraveného hniezda potom znesie päť až osem belavých
vajec, na ktorých sedí asi dva týždne. Veľmi rýchlo
sa adaptovali na život medzi ľuďmi, sú pomerne
krotké a zároveň nebojácne, takže ich možno pozorovať aj zblízka. Keď sa vyliahnu mláďatá, rodičia
sa idú potrhať, len aby im naznášali dostatočné
množstvo potravy. A tak neustále dookola prilietavajú k hniezdu so zobákom plným húseníc, motýľov, chrobáčikov a iného hmyzu a kŕmia svoje ratolesti. Potravu majú mladé aj dospelé žltochvosty
naskrz rovnakú. Na jar sa živia hmyzom, v lete a na
jeseň sa z nich stávajú vegetariáni, keď si pochutnávajú na bobuliach a plodoch rastlín. O svoje
mláďatá sa nestarajú viac, ako dva týždne. Dlhšie
by intenzívne tempo kŕmenia zrejme ani nevydržali. Potrebujú prestávku, ktorá však nebude dlho trvať. Keď mladé opustia hniezdo, starý pár sa už
začne pripravovať na stavbu nového domčeka pre
mláďatá z ďalšej znášky vajec.
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Žltochvost domový – samček

Žltochvost domový – samička

Štyri mláďatá žltochvosta domového vyliahnuté u nás doma
v džbáne (śiňaku)

O. Z. Gazda

M.Pivarník
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Jesenné bylinkové inšpirácie

Stretnutie bývalých hráčov Budkoviec a Závažnej
Poruby

Príchodom jesene nastal čas jesennej rovnodennosti a podľa slovanskej tradície je to čas, kedy
Boh Svetla mizne v temnom podzemí a ostáva tam
až do jarnej rovnodennosti. Tento čas, kedy sa lesknú orosené pavučiny v tráve, je čas keď treba spomaliť, tak ako príroda i samotná zem, pre ktorú nastáva odpočinok. S jeseňou prichádza pochmúrna až
melancholická nálada, mení sa počasie a tiež zaútočia vírusy a rôzne baktérie. Viete sa brániť? Pomôžem Vám ….

Po dlhých 7 rokov sa opäť stretli bývalí hráči
Budkoviec a Závažnej Poruby, aby si napriek pribúdajúcim rokom a kilám zmerali svoje futbalové
kvality, zaspomínali na spoločne strávené chvíle a
futbalové stretnutia.
Viacerí hráči prekročili 50-tku, niektorí aj 60tku a blížia sa už k 70-tke, ale ani vek im nebránil v
tom, aby ich futbalové srdce opäť ožilo a túžilo zvíťaziť. Futbalový zápas sa hral na multifunkčnom
ihrisku v areáli základnej školy. Výsledok zápasu
bol síce priaznivý pre domácich hráčov, ale ten nebol rozhodujúcim elementom. Pridanou hodnotou
tohto stretnutia boli nielen spomienky na minulosť,
ale hlavne vzájomné informácie o aktuálnom stave v
jednotlivých futbalových oddieloch a možnosti budúcej spolupráce.
Príjemnú atmosféru vylepšil aj výsledok večerného hokejového zápasu v rámci MS, keď Slovensko po dobrom výkone zvíťazilo nad Anglickom
vysoko 7:1.
Počas trojdňového pobytu si naši hostia prezreli v obci vynovený futbalový štadión, kultúrne
pamiatky a ich záujmu neunikol ani esteticky upravený areál základnej školy. Prehliadku sme ukončili
v našom okresnom meste a jeho okolí - jazera Vinné
a Zemplínskej šíravy. Pozornosť našich hostí sme
zamerali na možnosti rekreácie a kúpania sa v bazénoch na Zemplínske Šírave, v novovybudovanom
Thermalparku Šírava - využitia wellnesu ale hlavne
termálnej vody.
Tri dni ubehli ako voda. Počas nich sa spomínalo, športovalo, fandilo, ale aj plánovalo. Čo všetko
nám zostalo v pamäti ukáže čas. Pozvanie na návštevu Závažnej Poruby v jesennom období sme prijali s
potešením i očakávaním.
V závere sa chcem poďakovať za pomoc a
spoluprácu vedeniu Základnej školy J. Bilčíkovej,
za finančnú pomoc OŠK p. A. Chvostaľovi a L.
Ložanskému a starostovi obce p. J. Lőrincovi.

Niekoľko čajíkov na zvládnutie bežných ochorení:

Čaj na ochorenie dýchacích ciest:
40g Dúška tymiánová
20g Sladké drievko
20g Divozel
20g Nechtík
20g Skorocel
Čaj na prechladnutie:
30g Lipa kvet
20g Rumanček kamilkový
20g Ostružina malinová
10g Materina dúška
20g Baza čierna
Upokojujúci čaj na zimné dlhé večery a dobrý
spánok:
1 diel Levanduľa kvet
2 diely Rumanček
1 diel Ľubovník

1 diel Valeriána

Marián Uhrina
Príprava čaju:
Byliny spolu zmiešajte, dávkovanie 1 polievková
lyžica na cca 250ml horúcej vody, lúhovať 10 minút,
precediť. Pije sa tak horúci ako je možné.
Prajem Vám pevné zdravie a vitalitu s liekmi z
prírody, pretože ako hovorí staré príslovie: Niet na
svete byliny, aby na niečo nebola. Potvrdil to aj Hippokrates svojím výrokom: „Lekár lieči, príroda
uzdravuje“.
Valéria Petruňová

Noviny obyvateľov obce Budkovce
V piatoligovej spoločnosti

Radosť po postupe nášho A-mužstva do
piato ligovej spoločnosti vystriedali práce
s posilnením kádra, aby sme v tejto súťaži na tretí
pokus neboli znova len do počtu. Počas letnej prestávky mužstvo opustili Jaroslav Záhorčák (V. Remety), Lukáš Mikulanič (V. Kapušany), Anton Budiš (Močarany) a Miroslav Kurták (Močarany).
Sobraneckú enklávu rozšíril Michal Lukačko, ktorý
sem prišiel z miestneho MFK, Mário Hlivák (V.
Remety), Ľubomír Hlivák (Slávia TU Košice), Ľubomír Argay (TJ Topľan Lúčka), Marek Kolesár
(Zámutov) a Igor Bumbera (Parchovany). Letnú
prestávku spestrilo 1. kolo SP, v ktorom sme po
dobrom výkone podľahli treťoligovej Kalši 3:5
a novovytvorená súťaž s názvom Prezidentský pohár, v ktorej účinkujú majstri všetkých 6. líg
v rámci SR. V 1. kole sme narazili na Boršu, ktorú
sme doma zdolali 4:1 a v rámci 2. kola sme cestovali do Kysaku. Aj napriek počiatočným obavám sa
prejavila kvalita na našej strane a po výsledku 0:11
v 3. kole si sily zmeriame s mužstvom Torysy –
tento zápas sa odohrá až v apríli na ihrisku súpera.
V rámci 5. ligy zemplínskej sa nachádzame
na priebežnom 3. mieste po domácich víťazstvách
s Čiernou n/T 10:0, Močaranmi 5:1 a Nacinou
Vsou 2:1. Body sme dokázali priviesť z K. Lieskovej po remíze 0:0 a víťazstve 4:1 v Malom Horeši.
Naprázdno sme vyšli v Petrovciach po prehre 2:0.
Účinkovanie v 5. Lige je podmienené 2
mládežnickými mužstvami. Po ročnej prestávke tak
pokračuje mužstvo dorastu, ktoré má po odohratých
3 zápasoch bilanciu 2 výhry a 1 prehru. Mužstvo je
tvorené najmä chlapcami, ktorí ešte v minulom roku hrali za žiakov, preto aj niektoré výsledky ešte
nemusia byť úplne najideálnejšie. Žiaci, ktorí rovnako ako dorast pod vedením Fera Pustého pokračujú v súťaži v značne pozmenenej zostave, keďže
až 8 hráčov prešlo do dorastu. Aj napriek tomuto
výpadku majú po 3 odohratých kolách priaznivú
bilanciu 2 výhry a 1 prehra. Aj v tejto vekovej kategórii sa prejavuje akútny nedostatok hráčov. Súťaž
tvorí len 5 mužstiev, takže sa s každým mužstvom
stretnú 4x... Pevne však veríme, že to partia okolo
kapitána Adama Beleja dotiahne ďaleko
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a chlapcom nevypŕcha chuť ku futbalu a športu ako
takému vôbec.
Mgr. Lukáš Ložanský

Dorast

Žiaci
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