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Prajeme vám
KRÁSNE VIANOCE
A
ÚSPEŠNÝ NOVÝ
ROK
Starosta obce s
kolektívom
zamestnancov

Novinky z OcÚ


Dokončenie rekonštrukcie soc. zariadení
na OÚ



Vysúťaţený projekt prevencia kriminality



8 000,- € - rozšírenie verejného osvetlenia



Príprava projektu pre lokalitu „Cinterik―



Kanalizácia - podané ţiadosti na Envirofond

Pozvánka na ohňostroj
Starosta obce Budkovce a obecné zastupiteľstvo Budkovce Vás pozýva
dňa 1.1.2020 o 16:30 pred „Vináreň“
na Novoročný ohňostroj.
Zima už začala aj v Budkovciach
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Zo života Obecného úradu Budkovce
Dnes by sme ukončili predstavovanie zamestnancov Obecného úradu predstavením prevádzkových zamestnancov. K nim patrí p. Anna Lörincová pracovníčka, ktorá má na starosti odnášanie
a prinášanie poštových zásielok pre Obecný úrad,
doručuje obecnú poštu pre občanov a organizácie
v sídle obce. No najčastejšie ju môţeme stretnúť pri
roznášaní obedov pre dôchodcov. Okrem toho má na
starosti aj obecný archív a CO materiál obce.
P. Nataša Kanalošová je zriadenkyňou obce,
jej úlohou je doručovať v obci napríklad volebné
materiály, daňové oznámenia a výmery, stará sa
o upratovanie celej budovy Obecného úradu
a kultúrneho domu. V jej kompetencii je aj starostlivosť o verejné priestory pred Obecným úradom,
kvety, záhony a pod.
Zamestnanci Michal Olexík, Michal Macko
a Jozef Kanaloš majú na starosti rôzne údrţbárske
práce v obecných budovách, starostlivosť o cintorín.
Väčšinu odbornejších prác pri výrube stromov a ich
orezávaní, pri stavebných prácach a rekonštrukciách
budov vykonávajú Vojtech Oláh a Mikuláš Malík.
Ján Astrab spolupracuje s p. Kanalošom a koordinujú prácu pracovníkov zamestnávaných v obci cez
projekty Úradu práce . Pomáhajú hlavne pri kosení,
odvoze bio-odpadu na kompostovisko, odpratávaní
snehu a pod. Tu pracujú zamestnanci: P. Poľakovský, P. Ferko, L. Dţunko, M. Fako, D. Paľko, J.
Tóth, A. Husťák, M. Polák. Pri upratovacích prácach
v obci pomáhajú aj ţeny: L. Kokolusz, A. Kuncová
a I. Faková.
Na čiastočný úväzok cez Úrad práce ešte pracujú I. Takáčová, A. Hrabovská, J. Gajdošová a P.
Mráz. Prácu všetkých zamestnancov z Úradu práce
administratívne spracováva koordinátorka M. Nadzamová.
Všetkým týmto zamestnancom obce patrí
naše uznanie a poďakovanie, lebo hlavne vďaka ním
vyzerá naša obec omnoho lepšie, máme vţdy vykosené a upravené verejné priestory obce. Aj autobusové zastávky, ktoré pravidelne znášajú nápor cestujúcich do okolitých obcí sa denne
upratujú
a zametajú. Naši obecní prevádzkoví zamestnanci
pomáhajú aj rôznym spoločenským organizáciám pri
ich aktivitách a samozrejme plnia svoje úlohy pri
všetkých verejných akciách obce. Veď len tento rok
sa verejné priestory a celé brehy potoka Duša kosili
minimálne 10x a ešte nás čaká zima a s ňou aj čistenie obecných komunikácii od snehu. Veľkou pomocou pre občanov je aj skutočnosť, ţe obec zabezpečuje štiepkovanie a odvoz konárov, kukuričných
stoniek a ich bezplatný vývoz na obecné kompostovisko. Taktieţ nehodno nespomenúť aj náš obecný
cintorín, ktorý sa udrţiava celý rok. Je tam zabezpečené kosenie, odvoz smetí, prísun vody na polievanie, ale aj výkop hrobu a asistencia pri pohreboch,
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čo nie je vţdy samozrejmosťou v okolitých obciach,
kde často nemá kto vykopať hrob. Nuţ a nemenej
dôleţitý je aj ekonomický prínos, lebo obec vie vykonať mnohé práce prostredníctvom svojich prevádzkových zamestnancov, čím sa šetria financie
a nemusíme platiť za tieto práce dodávateľom.
Na snímke sú prevádzkoví zamestnanci Obecného
úradu Budkovce.
Mária Adamová

Zľava: Michal Macko, Anna Lörincová, Mikuláš Malik, Vojtech Oláh, Michal Olexik, Nataša Kanalošová, Jozef Kanaloš.
Dole: Ján Astrab

Zľava: Ladislav Dţunko, Peter Poľakovský, Juraj Tóth, Anton Husťák, Peter Ferko, Milan Fako
Dole: Dušan Paľko
Foto: Nataša Kanalošová
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Medzinárodná prehliadka detskej
dramatickej tvorivosti a i.
Piatok 11.10. 2019 bol v Budkovciach znova
niečím výnimočný. Našu Základnú školu Júlie Bilčíkovej v rámci projektu História kráča s nami, ktorý sme začali v školskom roku 2010/11, a ktorého
súčasťou sú Wiczmándyho slovo a Szirmayho výstava, poctili svojou návštevou i umeleckou divadelnou činnosťou naši partneri z Podstavovovej
školy v Laszki (Poľsko), ţiaci zo Základnej školy
s materskou školou Dr. Joklíka z českého Kyjova
i účinkujúci zo Základnej školy s materskou školou
zo Štiavnických Baní.
Akcia mala svoj začiatok vo vestibule Kultúrneho domu v Budkovciach, kde sa to naštartovalo Szirmayho výstavou: prehliadkou prác ţiakov
Základnej umeleckej školy v Michalovciach, ktorá
má u nás elokované pracovisko, a ktorej výtvarný
odbor u nás vedie p. Jana Wiczmándyová. Pokračovala vstupmi moderátorskej dvojice ţiačok našej
základnej školy, ktoré si navzájom urobili mini kvíz
z histórie
Budkoviec
a napokon
dospela
k samotným vystúpeniam jednotlivých divadelných
zoskupení v podaní predstavení hosťovských divadiel z našich partnerských škôl.
Na medzinárodnej prehliadke detskej dramatickej tvorivosti tento rok účinkujúci odprezentovali
svoje verzie rozprávky Kocúr v čiţmách a boli pritom naozaj originálni. To napokon potvrdili aj členovia poroty v zloţení: Mgr. Lenka Šaffová, Ing.
Ján Ihnát a zamestnanec Zemplínskeho osvetového
strediska v Michalovciach a člen Divadla pri fontáne, Ján Hlaváč.
Hostia tu mohli vidieť aj výsledky ďalšieho
projektu našej školy s názvom FAREBNÝ SVET
ĽUDÍ. Ţiaci našej školy predviedli dynamické tance a piesne rómskeho etnika, ale vypočuli sme si aj
známe pesničky z Poľska, Čiech i naše rýdzo slovenské piesne. Akcia bola vydarená a dúfame, ţe
spolupráca so spomínanými partnerskými školami
bude naďalej pokračovať.

Zo života Materskej školy Budkovce.
Školský rok uţ naplno beţí a naše detičky si
uţ krásne zvykli na svoju škôlku. Stratili sa slzičky,
objavili sa krásne rozţiarené očká a úsmevy.
V tomto roku sa deti MŠ Budkovce zapojili so svojimi učiteľkami do činnosti ZPOZ a to nielen pri
svadbe našej p. učiteľky, ale aj pri uvítaní detí do
ţivota a pri Úcte k starším kultúrnom dome. Pripravili si pekné programy a potešili tak nielen starkých, ale páčili sa aj maličkým deťom. Pre svojich
starkých si deti pripravili aj spoločný program
v MŠ spojený s tvorivými dielňami, keď si vyrábali
spoločne veselé tekvice. Starým rodičom i rodičom
ukázali, aké sú uţ šikovné a čo všetko uţ dokáţu.
V uplynulých dňoch sa naše deti zapojili do akcie
Denta-alarm a pri viacerých stretnutiach sa učia,
ako sa správne starať o svoje zúbky. Dostali aj nové
kefky a poháriky a veselé nálepky. Deti z našej MŠ
Ninka Popeľášová a Riško Dziura sa zúčastnili regionálnej súťaţe v interpretácii ľudovej piesne:
„Zlatý matičný hlások― a veru potešili nás všetkých
svojim krásnym vystúpením. Hlavne Ninka krásne
zaspievala a obaja dobre reprezentovali našu obec
a MŠ.
Všetci sa uţ intenzívne pripravovali na Mikuláša, ktorého spoločne
so všetkými deťmi
z obce sme privítali 5. decembra podvečer
v Kultúrnom dome v Budkovciach, kde si program
pripravili deti materskej školy v Budkovciach Do
Materskej školy prišiel ešte jeden príchod Mikuláša
a to práve 6. decembra, ktorého nám sponzorsky
poslala pizzeria Pe-Ma z Dúbravky. Chystáme sa aj
na Vianočnú besiedku spojenú so zdobením perníkov v Materskej škole, kde si deti pripravujú pre
Jeţiška krásny program a šikovné mamičky napečú
dosť perníkov na zdobenie. A potom sa uţ všetci
tešíme na Vianoce a zimné prázdniny. Dúfame, ţe
sa aj Perinbaba vynasnaţí a pošle nám snehovú nádielku.
Mária Adamová
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Zrekonštruované sociálne zariadenia v
kultúrnom dome
Projekt Kultúrny dom na všetko je ukončený!
Milí spoluobčania, ako sme Vás uţ informovali
v prvom tohtoročnom čísle Budkovčana, získali
sme z Nadácie SPP v grantovom programe MUNICIPALITY v oblasti regionálneho rozvoja, finančnú
podporu vo výške 6.000,- Eur na projekt Kultúrny
dom na všetko. Z toho grantu sme chceli rekonštruovať sociálne zariadenia v Kultúrnom dome, aby uţ
boli na poţadovanej úrovni a kultúrny dom mohol
slúţiť dobre vybavený na obecné akcie, rôzne spoločenské podujatia, oslavy narodenín, krstín, na kary
ale aj na plesy. Projekt sa vydaril a koncom novembra boli spustené nové sociálne zariadenia
v Kultúrnom dome.
Práce na rekonštrukcii boli zdĺhavé aj preto, ţe
počas rekonštrukcie sa usporadúvali v kultúrnom
dome hlavne neplánované aktivity- kary. Ale aj aktivity, ktoré majú cyklický charakter a pravidelne sa
opakujú. Pri týchto príleţitostiach sme boli nútení
vyuţívať sluţby Toi-toi. No dnes sa náš Kultúrny
dom môţe pochváliť kompletnou prestavbou
a vybavenosťou na úrovni súčasných štandardov.
Takţe keď prídete na oslavy Mikuláša, či Novoročné
stretnutie občanov presvedčte sa sami. Touto rekonštrukciou sme zároveň ukončili rekonštrukciu kultúrneho domu tak, ţe sa uţ môţe vyuţívať aj na rôzne
spoločenské udalosti. V obci nám uţ dlho chýbal
priestor na ich usporadúvanie, od času, keď prestal
slúţiť ako svadobka starý kultúrny dom- kino. A tak
sa všetky spoločenské akcie konali v okolitých obciach. Uţ druhý rok je moţné tieto akcie usporadúvať aj v našom kultúrnom dome.
V ostatných rokoch sme uţ z Nadácie SPP
z programu MINICIPALITY získali pre obec financie na Workoutové ihrisko pri MŠ, na úpravu parku
za kaštieľom a teraz na rekonštrukciu sociálnych zariadení v Kultúrnom dome. Sme veľmi vďační Nadácii SPP za ich pomoc a veríme, ţe sa na získaní
financií podpísali aj kvalitne spracované projekty.
Na tejto strane prinášame tieţ fotodokumentáciu
z realizácie projektu.
Mária Adamová
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Budkovčan, ktorý bol vojenským
letcom na stíhačkách

provizórne na nejakých klátikoch. Našťastie poplach trval iba krátko, mali iba jeden prelet a prišiel
rozkaz na pristátie. Nikdy sa však neprišlo na to, že

Vážení čitatelia novín Budkovčan, Občianske leteli bez padákov, to by bola katastrofa. Spomenul
združenie GAZDA Budkovce tak ako sľúbilo, ďalej aj inú úsmevnú akciu, ktorá však trvala trošku
začína uverejňovať cyklus o nedávno minulej histó- dlhšie. Totiž v päťdesiatych rokoch minulého storrii obce, významných udalostiach, pamätných očia v období tzv. Studenej vojny, na naše územie
stavbách, zvláštnostiach prírody, ale aj o ľuďoch, československej republiky prilietali
ktorí vystúpili zo šedého priemeru.

balóny s

rôznym propagandistickým materiálom. Vojenskí

Začíname príspevkom o človeku, vojenskom letci dostali stranícky príkaz likvidovať balóny ešte
letcovi, ktorý lietal na Meserschmidtoch a Migoch. pred ich dopadom na zem. Takže naši letci si
Bol to Budkovčan Štefan Mariščák, dosiahnutá vo- zastrieľali na balóny. S úsmevom dodáva, že
jenská hodnosť plukovník, ktorý sa narodil niekoľko sa im podarilo aj zostreliť.
11.4.1934. Býval tam, kde je dnes popisné číslo domu 365.

Z vojenského útvaru v Mladej prešiel do
Košíc a stal sa učiteľom v 2. Školskom pluku. Tu

Otec bol Juraj Mariščák a matka Anna rodená pôsobil až do svojho odchodu do dôchodku. Náš
Berinšterová. Mladému Štefanovi bol na Základnej letec – rodák nám poukazoval množstvo fotografií
škole v Budkovciach vzorom učiteľ budkovčan zo všetkých svojich životných etáp a niektoré daŠtefan Čurma. Ten sa neskôr zaslúžil o jeho smero- roval aj nám, z nich sme použili dva v tomto

V Michalovciach príspevku. S určitým smútkom spomenul na rok
Štefan Mariščák skončil strednú školu – vtedy 1969, keď bol vyškrtnutý zo strany , pretože odmiMeštianska škola. Nasledovala letecká škola v etol hlasovať proti “Dubčekovým dekrétom”. Bol
vanie k vojenskému letectvu.

Poprade a zároveň základná prezenčná služba. pozbavený všetkých vojenských hodností a tak muSkončil prijímač v trvaní troch mesiacov v Poprade sel pracovať ako civilný zamestnanec v Hydrocona nasledoval presun do Liptovského Mikuláša a po- sulte v Košiciach. Avšak v roku 1990 bol rehabilitom na letisko do Liptovského Hrádku. Jeho ďalšou tovaný a boli mu priznané všetky vojenské hodnos-

ţivotnou etapou bol Olomouc, kde bol celkom 12 ti. Potom v roku 1992 bol povýšený do hodnosti
mesiacov a potom bojový letecký útvar v Mladej. plukovníka.
Tu lietal na stíhačkách Messerschmidt a Mig ako

Vždy sa rád vracal do rodných Budkoviec

príslušník 7. stíhacieho pluku. Vojenský pilot Štefan ešte keď žili rodičia, potom už menej. V súčasnosti
Mariščák s úsmevom na tvári spomína, ako to bolo ţije v priestrannom panelákovom byte v Košiciach
s nimi letcami za ich mladosti. Jeden večer boli v ako dôchodca a vdovec. Na tej istej chodbe však
meste v bare, kde sa zdržali do neskorých nočných býva aj jeho dcéra, takže má rodinnú oporu. Je zauhodín a boli už aj mierne “unavení”.

Čo čert jímavé, že mu ostal pre neho tak typický životný

nechcel, skoro ráno im vyhlásili bojový poplach. On optimizmus aj napriek pribudajúcim rokom a na
spolu aj so svojim “barovým” kamarátom sa dosť tvari ten jeho večný úsmev.
ťaţko budili a nestihli si pripraviť všetko potrebné.
Do lietadla sa však dostať museli, bol to predsa vojenský rozkaz, ale boli tam bez padákov a sedeli iba

Nech sa Ti darí aj naďalej náš milý rodák.

Občianske združenie GAZDA, J.R.
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Od Ondreja do Troch Kráľov.
Ţivot kedysi dávno na dedine mal svoje nepísané pravidlá a zvyky. Dnes sme uţ na mnohé zabudli, ale ich čriepky akoby sa nám vybavovali vţdy
pri príleţitosti rôznych sviatkov. Snáď najčastejšie
je to v období vianočnom a veľkonočnom. Dnes by
som rada pripomenula niektoré zvyky z nášho regiónu z okolia Budkoviec tak, ako som ich zachytila
pri práci v speváckej skupine Radosť zo Slavkoviec,
aj na čo si pamätám ja zo svojej rodiny.
Všetko sa začínalo na sv. Ondreja - či u nás
na Andráša. Chlapi chodili po domoch a do okien
hádzali „kenďericu― a vinčovali gazdinám, aby sa
im dobre sliepky niesli i dievky ţeby „hrubé― zostali. Dievčatá nalepili „pirohy― do kaţdého vloţili
lístok s muţským menom, a ktorý prvý na vrch vyplával., také meno mal mať jej ţeních. Dievčatá súce
na vydaj liali roztopené olovo do vody a veštili, čo
bude ich vyvolený. Keď sa to podobalo na kosu –
tak bude gazda, keď na topánku tak šuster, ale keď
sa nič neudalo, tak sa dievka nevydá, alebo sa jej
„zdechnutý ujdze―
Na Barboru- Borku si dievčatá nalámali halúzky čerešní, dávali do vody a modlili sa pri nich,
aby im do Vianoc rozkvitli, ktorej sa to podarilo, tá
sa mala v ďalšom roku vydať. A ešte sa hovorilo : „
Kec ma Barbora bili šurcik, budze na rok veľo travi,
či Jaká chviľa na Barboru, taká cely advent―.
Na Mikuláša sa tešili vţdy najmä deti, lebo
vţdy dajakú maličkosť dostali. Lucia bola dňom
ţien. Husacím krídlom vymetali domy- vyháňali
bosorky i strašiakov z domu, a keď Lucia krídlom
domáce plátno prečistí bude najkrajšie na okolí. Hovorilo sa tieţ, ţe aké bude počasie od Lucie po Vianoce, taký bude kaţdý mesiac v ďalšom roku, alebo
to treba značiť od Vianoc do Troch kráľov. Na Luciu ešte do roţkov vankúša zašili lístky s menom
a ktorý posledný vybrali z vankúša tak, sa mal ţeních volať.
Na vianočnú Viľiju, chlapi i chlapci chodili
„vičovac―, slobodné dievky a mládenci sa postili
celý deň na dobrého muţa, či dobrú ţenu. Večer
pred svätou večerou dievky nosili smetie von
a počúvali, z ktorej strany breše pes, tam sa mali vydať, keď nebrechal, tak mali ešte rok čakať slobodné. Pred večerou sa všetci spolu pomodlili, matka
dávala všetkým na čelo medom hviezdičky, či kríţiky a slobodným so slovami:― ţeby ce tak dzivky/
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parobci ľubili jak ten med.― Pred večerou sa nohy
na stole reťazou ovili, aby rodina pokope drţala,
pod stôl sa seno i slama dali aj do „prikleta rucili,
a vec še na tym parobci i dzivky kormacali―. Pred
večerou si kaţdý z rodiny umyl ruky v lavóre, kde
bol na dne poloţený kľúč od domu a zopár drobných mincí: aby si kaţdý našiel cestu domov
a nikdy mu k rukám nechýbali peniaze. Zo všetkého
čo sa konzumovalo, dali aj domácim zvieratám. Po
večeri chodili dievčatá spievať koledy popod okná,
napríklad Kedy jasná hvizda.
Na Štefana bola vţdy v dedine zábava, muzikanti chodili aj z domu do domu hrať, všetci
chceli po dlhom advente tancovať. Na Nový rok sa
nesmelo variť nič čo má perie, lebo by vám šťastie
z domu vyletelo. Keď Nový rok padne na pondelok, prorokuje krutú zimu, mokrú jar, veľkú vodu
i choroby. Keď na utorok: bude krutá zima, ale príde úrodný rok. Keď na stredu čakajme priaznivý
rok, veľa vína ale málo medu, keď na štvrtok bude
krásna zima, veterná jar, horúce leto, krásna jeseň,
bohatá úroda zrna i plodov. Keď padne na piatok, je
treba sa báť chorôb, viac ľudí bude umierať a môţe
byť aj vojna, keď na sobotu, bude veľa ovocia, ale
málo zrna, horúčka i zimnica nás môţu suţovať. No
a keď padne na nedeľu, bude slabá zima, úrodná jar
a vietor celé leto. A na Troch kráľov príde tuhá zima a všetci sa tešia z fašiangov. „Ruská švička pridze- tuha ţima budze.
Mária Adamová
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Správa zo zelených stolov

POZVÁNKA :

Súťaţný ročník MI-SO Open
ligy 2019 sa začal začiatkom mája.
OKST Budkovce prihlásil do tejto súťaţe jedno
druţstvo v zloţení: (Š. Mištanič st., J. a M. Horňákovci, P. Eliáš, J. Sidor, S. Tkáč, M. Bréda, T. Mikloš). Do súťaţe sa prihlásilo 14 druţstiev. Hralo sa
systémom kaţdý s kaţdým. Víťazom súťaţe sa stal
klub TTC Kochanovce A, OKST Budkovce sa
umiestnilo na 13.mieste.

Vo štvrtok 26.12.2019 OKST Budkovce zorganizuje 26.ročník stolnotenisového turnaja
Memoriál Štefana Sabola v telocvični ZŠ Júlie
Bilčíkovej v Budkovciach so začiatkom o 13:30
hod., na ktorý sú občania našej obce a ţiaci miestnej ZŠ srdečne vítaní.

OKST Budkovce zorganizoval 14.septembra
2019 uţ 3.ročník stolnotenisového turnaja o Pohár
OKST Budkovce v telocvični ZŠ Júlie Bilčíkovej
v Budkovciach. Na podujatí štartovali celkovo 4
kluby. Hralo sa systémom kaţdý s kaţdým, 4členné druţstvo t.j.18 zápasov. Turnaj bol len pre
pozvané kluby. Celkové poradie: 1.miesto TTC Vojany Tigers, 2.miesto OKST Budkovce, 3.miesto
Slávia SOŠT Michalovce, 4.miesto Ropiho team.
Súťaţný ročník 2019/2020 sa začal začiatkom
októbra 2019. OKST Budkovce prihlásil do oblastnej 5.ligy MI-SO dve druţstvá v zloţení:
A druţstvo (Š. Mištanič ml., M. Horňák, P. Eliáš,
R. Leško, R. Luco a M. Marcinčák) a B druţstvo
(Š. Mištanič st., M. Bréda, J. Sidor, S. Tkáč, T.
Mikloš, J. Horňák, J. Mikloš). Do súťaţe sa prihlásilo 14 druţstiev a to: ŠKST Michalovce E, STO
Beša, ŠKST Blatná Polianka, OKST Budkovce A,
Foto z turnaja In Memory 2019. Zľ. Š. Mištanič st,
OKST Budkovce B, STK Kaluţa, ŠK Porostov, Príloha:
J. Sojčák, A. Frenák
STO Tušická Nová Ves, TTC Vojany Tigers C, TJ
Čečehov C, Slávia SOŠT Michalovce, STK Slávia
Sobrance B, STO Sliepkovce, ŠK Stretavka. Súťaţ
sa po odohratí 13.kola rozdelí na dve časti
o celkové umiestnenie a to o 1-7.miesto a 814.miesto. Cieľom A druţstva je prebojovať sa do
skupiny o 1-7.miesto.
OKST Budkovce v spolupráci s ObSTZ MI
zorganizovalo v sobotu 2.11.2019 stolnotenisový
turnaj 9.ročník In Memory v telocvični ZŠ Júlie
Bilčíkovej. Turnaj bol venovaný na pamiatku hráčom a funkcionárom ObSTZ MI. Turnaja sa zúčastnilo 46 hráčov z toho 8 hráči z OKST Budkovce (Š.
Mištanič st., S. Tkáč, J. Sidor, R. Luco, M. Marcinčák, M. Horňák, R. Leško a T. Mikloš). Víťazom
turnaja vo dvojhre sa stal M. Jenčík (MKST V. Kapušany), vo štvorhre E. Vargovčík, J. Štim ml.
(MKST V. Kapušany), v kategórií mládeţ zvíťazil
F. Kmec (OKST Dúbravka), v kategórií nad 60 rokov zvíťazil J. Sojčák (ŠKST Kamenica n/C.)
a 3.miesto získal Štefan Mištanič st. (OKST Budkovce).
R. Pivarník

Noviny obyvateľov obce Budkovce
Na 1.mieste aj po jeseni
Prednedávnom sme dostali od istého novinára otázku, ako hodnotíme jesenné účinkovanie
v V. lige. Odpoveďou bolo, ţe vzhľadom na predchádzajúce nie veľmi úspešné sezóny v najniţšej
krajskej súťaţi, kedy po postupe nasledoval hneď
aj zostup, bude tento rok hlavným cieľom udrţanie
sa, resp. skonsolidovanie muţstva na vyššiu súťaţ.
Vzhľadom na postavenie v tabuľke si myslím, ţe
vypadnutie by nám tohto roku uţ chvalabohu hroziť nemalo. Chlapci podávali počas jesennej časti
pomerne vyrovnané výkony, samozrejme nevyhli
sme sa niektorým zaváhaniam, najmä v domácom
zápase proti Vojčiciam, či na súperovom ihrisku vo
Vinnom či Úpore. Na druhej strane koncentrovaný,
húţevnatý a bojovný výkon nám priniesol dôleţité
víťazstvá v M. Horeši a najmä v ostro sledovanom
zápase v susednom Lastomíre, kde podali podľa
môjho názoru najlepší výkon.
Pred nami je pomerne neobľúbené obdobie
zimnej prestávky, ktorá ale bude vyplnená účasťou
v Krajskej futbalovej lige, ktorá sa bude prevaţne
hrať na umelej tráve v Michalovciach. Čo sa týka
zmien v kádri, nepredpokladáme výrazný pohyb
smerom dnu, či von. Káder je podľa nášho názoru
dostatočne skúsený a kvalitný, aby aj v jarnej časti
sezóny podával kvalitné výkony a v tabuľke sa
umiestnil čo najvyššie.
V mládeţníckych
muţstvách,
najmä
v ţiackom sa prejavil odchod mnohých chlapcov
o úroveň vyššie a chlapci, ktorí prišli sa ešte učia
futbalovej abecede. Výsledky preto nie sú prvoradé. Dôleţité je, aby pokračovali v postupnom napredovaní a nepreukazovali svoje futbalové
„znalosti― len vo FIFE, ale aj na ihrisku.
V doraste je situácia obdobná, v mnohých prípadoch nastupujú proti vekovo a fyzicky zdatnejším
protivníkom, preto je dosiahnuť dobrý výsledok

www.budkovce.sk

o niečo zloţitejšie. Aj v tomto prípade je však prvoradé udrţať ich na ihrisku, udrţať ich hýbať sa vôbec.
Záverom tohto bilancovania by som sa chcel
poďakovať všetkým hráčom od ţiakov po Amuţstvo za ich výkony, kaţdému, kto nám akýmkoľvek spôsobom pomohol v tomto roku- či uţ finančne, alebo materiálne a najmä fanúšikom, ktorí
nás okrem domácich zápasov chodili povzbudzovať
v hojnom počte aj na ihriská súperov. Ďakujeme –
váţime si to.
Mgr. Lukáš Loţanský
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