Noviny obyvateľov obce Budkovce

—————————–————————————————
www.budkovce.sk

Ročník: XXI.

Číslo: 3/2020

október 2020

—————————–———————————————
Novinky z OcÚ


Realizácia prístrešku na cintoríne



Pokračovanie rekonštrukcie objektu
„Ţelezný obchod― priemyselný park



Podaná ţiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku na nákup traktora



Vybudovanie symbolického pietneho
miesta v lokalite „Cinterik―
Prístrešok na cintoríne. Foto: Mária Adamová

Veľa rokov zo svojho ţivota zasvätila pani
učiteľka Mária Adamová deťom, ktoré okrem
výchovy a porozumenia potrebujú nehu a materinskú lásku. Pomáhali ste budovať školu,
ktorá sa stala milým stánkom pre mnohé deti.
Za to všetko Vám patrí nielen obdiv, ale aj
vďaka. Prajeme Vám veľa zdravia a šťastia na
zaslúţenom odpočinku.
Starosta obce

Rekonštrukcia strechy „Ţelezný obchod―. Foto: Bc.
Stela Lörincová
V čase keď bude vydané toto číslo, sa uţ prehupneme do mesiaca október. Tento mesiac uţ dlho vnímame
ako Mesiac úcty k starším. V našej obci sme tradične pozývali seniorov na stretnutie so starostom obce,
kde ich prišli pozdraviť deti MŠ alebo aj ZŠ, spolu sme si posedeli. Súčasná situácia to však nedovoľuje,
ale chceme všetkým našim seniorom povedať, ţe na nich stále myslíme, nezabúdame na nich a ţeláme im
všetci hlavne veľa zdravia, pokoj a radosť do ďalších dní ţivota. Veríme, ţe sa spolu ešte často stretneme
a to nielen v mesiaci októbri, ale kedykoľvek cez rok. Ďakujem Vám v mene starostu obce a redakcie
Obecných novín.

Nezabúdajme na našich blízkych, vyjadrujme im svoju lásku a radosť
z toho, že sú súčasťou nášho života.
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Nadácia SPP podporuje regionálny rozvoj potešilo aj poďakovanie od Nadácie SPP za ich kvaUţ od roku 2017 sa obec Budkovce zapája do
projektov Nadácie SPP v programe Municipality.
Program je realizovaný v spolupráci so spoločnosťou Eustream, a.s. a cieľom programu Municipality
je podpora verejnoprospešných projektov v obciach,
v blízkosti ktorých leţia kompresorové stanice. Nadácia SPP chce v rámci svojich moţností vyjadriť
solidaritu s obcami a ich obyvateľmi pri riešení ich
kaţdodenných problémov. Od roku 2017 sme sa zapojili do týchto výziev uţ štyrikrát. V roku 2017 sme
boli úspešní pri projekte „Cvičme spolu, cvičme
vonku―, vďaka ktorému sme vybudovali Workoutové ihrisko a rozšírili sme ponuku pre pohyb ako
dospelých tak aj detí pred MŠ Budkovce. Dodnes
patrí ihrisko k najväčším nielen v okrese, ale určite
aj v regióne. Bolo sa u nás inšpirovať mnoho starostov obcí a viacero iných záujemcov. V roku 2018
sme boli úspešní s projektom „Park pre všetkých―
a podarilo sa nám upraviť a zveľadiť park za Kaštieľom. Celé centrum obce sa tak stalo krásnou odpočinkovou zónou pre obyvateľov obce, začali sme
tam budovať arborétum, uţ sú inštalované aj popisy
k jednotlivým vysadeným stromom a kríkom, je tam
altán aj s kozubom na grilovačku, krásna lavička
okolo starého platana a celé prostredie sa udrţiava
spolu s priľahlým úsekom potoka Duše. Do prostredia krásne zapadla aj kovaná lavička cez Dušu.
V roku 2019 sme získali financie aj na realizáciu
projektu opravy toaliet na Obecnom úrade, v časti
Kultúrny dom. Projekt „Kultúrny dom pre všetkých―
sa realizoval minulý rok a jeho výsledkom sú naozaj
kompletne zrekonštruované toalety vo vestibule
Kultúrneho domu, ktoré spĺňajú aj najvyššie štandardy. Určite si ich všimli všetci návštevníci či uţ pri
obecných akciách, alebo pri rôznych oslavách ţivotných jubileí a pod. V tomto roku 2020 sme v rámci
programu
Municipality
poţiadali
v projekte
„Dôstojné pietne miesto― o príspevok na vybudovanie prístrešku pred vchodom do Domu smútku. Sme
radi, ţe sa nám podarilo aj tento prístrešok zrealizovať a dnes je to o lepšie, ţe naozaj od prvej chvíle
slúţi svojmu účelu aj teraz v čase korona krízy, keď
na odporúčanie RÚVZ je nutné organizovať podľa
potreby aj pohrebné obrady vonku. Uţ sa uskutočnilo niekoľko takých obradov a všetci sme naozaj radi,
ţe tam existoval prístrešok aj z titulu ochrany telesných pozostatkov i najbliţšej rodiny. Od roku 2017
sme cez tieto projekty získali pre obec takmer tridsať
tisíc eur. Ako autorku všetkých týchto projektov ma

litné spracovanie, čo malo za dôsledok získanie
podpory pre naše projekty.
Ďakujem Nadácii SPP a spoločnosti Eustream za podporu našej obce a tešíme sa na ďalšiu
spoluprácu.
Mária Adamová, autorka projektov.

Školské lavice už nezívajú prázdnotou...
Po dlhej prestávke sa do nich vrátili tisícky
ţiakov. Návratu do škôl sa väčšina ţiakov nemohla
dočkať, keďţe minulý školský rok trávili niekoľko
mesiacov v domácej výučbe. Počas nej okúsili aj inú
formu vzdelávania, na akú boli doteraz zvyknutí.
Mnohí mohli svojich spoluţiakov a učiteľov vidieť
len „online―, a preto sa na stretnutie s nimi tešili viac
ako zvyčajne. Aj Základná škola Júlie Bilčíkovej
v Budkovciach otvorila 2. septembra 2020 brány pre
svojich ţiakov. Nový školský rok však začal netradične, a to s opatreniami proti pandémii korona vírusu. Slávnostné otvorenie školského roka bolo zrušené
a ţiaci 2. aţ 9. ročníka si vo svojich triedach vypočuli príhovor pani riaditeľky prostredníctvom školského rozhlasu. Následne boli oboznámení so Školským
poriadkom, hygienicko epidemiologickými opatreniami, ktoré je nevyhnutné dodrţiavať. Keďţe tieto
opatrenia sa podľa situácie môţu meniť, je dôleţité,
aby rodičia a ţiaci sledovali zmeny na školskej stránke zsbudkovce.edupage.org, prípadne na stránkach
MŠVVaŠ SR. Organizácia a podmienky výchovy
a vzdelávania v škole boli upravené podľa odporúčaní MŠVVaŠ SR pre základné školy. Škola zabezpečila do kaţdej triedy dezinfekciu rúk, ranné meranie
teploty a dôkladné čistenie všetkých miestností školy. Počas vyučovania sa ucelené triedy učili vo svojich triedach a nestriedali miestnosti. Hodiny telesnej
a športovej výchovy prebiehali iba v exteriéri školy.
Opatrenia školy rešpektujú aj odporúčania Úradu verejného zdravotníctva a zdôrazňujú dodrţiavanie
princípu ROR – rúško-odstup-ruky.
Ţeláme všetkým úspešný štart a hlavne pevné
zdravie, aby sme spoločnými silami zvládli nastávajúci školský rok. Prváčikom, ktorí po prvýkrát prekročili brány našej školy, drţíme palce, aby sa dobre
adaptovali na školu a preţívali pekné a nezabudnuteľné chvíle so svojimi spoluţiakmi. Ostatným ţiakom ţeláme, aby bola škola pre nich prostredím rozvoja ich osobností a kamarátskych vzťahov.
Mgr. Lenka Šaffová
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Ukážky z práce občianskeho združenia
Gazda Budkovce

symbolické pietne miesto, ktoré môţe poslúţiť tomu, aby sme na našich padlých v Prvej svetovej vojne nezabudli. Oni nešli dobrovoľne do strašnej vojny
a nechali nám veľavravný odkaz: „Boli sme takí
mladí a veľmi sme chceli ţiť―. Tento odkaz bude
umiestnený na svätom kríţi v čele symbolického
cintorína. Napríklad vojak Ján Buda, Honvédsky
peší pluk č.11 z Mukačeva, narodený v roku 1896,
zomrel na následky zranenia v evakuačnej nemocnici v Moskve 14. mája 1916. Mal iba dvadsať rokov
a domov sa uţ nikdy nevrátil. Takýchto padlých bolo celkom dvadsať. Dom, kde menovaný býval ešte
stojí, schválne poznáte ktorý je to dom ?
Na obrázku č. 1 vidieť členov zdruţenia pri práci na symbolickom cintoríne. Činnosti druhej
a štvrtej sekcie Vás poinformujeme v nasledujúcom
čísle. Vtedy prinesieme aj odpoveď na našu otázku.

Váţení čitatelia našich novín, sľúbili sme vám
pravidelnú informáciu o práci zdruţenia Gazda. Pre
istotu zopakujeme, ţe zdruţenie Gazda reálne pracuje v štyroch sekciách, ktorých zameranie je odlišné.
Prvá sekcia sa zameriava na dobudovanie nášho múzea Gazdovský dom, ošetrovanie exponátov
a jeho všestranný rozvoj. Dlhšie trvajúca práca na
prebudovaní celkovej expozície sa chýli ku koncu.
S potešením môţeme konštatovať, ţe vţdy sa nájdu
ľudia, ktorí nás prekvapia novým nevšedným exponátom. Takţe naša zbierka interiérových exponátov
sa sústavne rozrastá. Pretoţe múzeum v súčasnosti
vlastní niekoľko veľkých exponátov, bude potrebné
zriadiť externú vonkajšiu expozíciu na nádvorí
s jednoduchou ochrannou strieškou proti poveterIng.Ján Rimár
nostným vplyvom. Z takýchto veľkých „mašín― je
Občianske
zdruţenie
Gazda
moţné uviesť štvorkolesovú sejačku ťahanú koňmi,
dvojkolesovú kosačku na trávu, konskú hrabačku,
štvorkolesovú kosačku na obilie, elektrickú cirkulárku s manipulačným stolom na rezanie hranolov
a mnohé ďalšie. Toto sú však najbliţšie plány.
V súvislosti s budovaním nášho múzea je potrebné s potešením konštatovať, ţe obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí schválilo opravu strechy na časti bývalého grófskeho čeľadníka, budkovčanom známe ako „karčma u Pejstarnoka―. Zachránila sa tak jedna historicky cenná stavba, ktorá neodmysliteľne patrí k areálu kaštieľa Buttkai
a dotvára jeho nádvorie.
Tretia sekcia sa zaoberá históriou a z jej práce je
moţné uviesť prípravu veľkého informačného panela, ktorý bude v najbliţšom čase umiestnený za kaštieľom Buttkai pri vstupe do novozaloţeného arbo- Obr. Č.1 Foto: Mgr. Loţanský
réta s názvom „Parkaň―. Túto časť okolo Duše aţ ku
Brugošovej uličke volali budkovčania Parkaň od
nepamäti. Na paneli bude v chronologickom slede
uvedený rad šľachtických rodov aj s rodovými erbmi a reálne fotografie významných vlastníkov kaštieľa ako knieţa vojvoda Ľudovít Lobkowitz a iní.
Vedľa týchto šľachtických rodov bude uvedená celá
plejáda historických udalostí tieţ v časovom slede,
ktorá sa bezprostredne dotýkala našej obce. Avšak
na paneli bude uvedený aj zoznam uţ vysadenej cudzokrajnej flóry a to stromov i krovín, ale aj drevín
domácej proveniencie. Veľa práce však členovia
tejto sekcie venovali príprave a vybudovaniu symbolického cintorína vojakov z Budkoviec padlých
v Prvej svetovej vojne. V spolupráci s obecným úradom sa podarilo na lokalite Cinterik vybudovať Práce na oprave strechy – foto: Mgr. Loţanský

Noviny obyvateľov obce Budkovce
BUDKOVCE 800-ročné

www.budkovce.sk

du štatút mesta s právom meča a trhu.
V roku 1568 získali právo meča aj WiczmánTento rok je trocha zvláštny svojim priebedyovci.
hom. Od jari v celej spoločnosti a dá sa povedať, ţe
aj na celom svete, rezonuje téma pandémie koronavírusu. V kontexte týchto udalostí a prísnych epidemiologických opatrení sme si ani nemohli slávnostne a dôstojne pripomenúť taký významný medzník,
akým určite je 800 rokov od prvej písomnej zmienky
o našej obci Budkovce.
Budkovce patria medzi najstaršie sídlištne jednotky na Zemplíne. Prvá písomná zmienka týkajúca
sa obce sa nachádzala v publikácii „Zemplén varmegye― v súvislosti s majetko-právnymi záleţitosťami,
keď podľa tejto publikácie mal dostať rod šľachticov
de Butka, potomok starogermánskeho kmeňa GuthKeled (neskôr pouţívali maďarské meno Buttkai)
donáciu na Budkovce a okolité dediny a v tom čase
tu uţ existovalo malé mestečko – oppidum a farnosť,
čo znamená, ţe obec musela existovať uţ podstatne
skôr. No táto informácia je nepriama. Uţ začiatkom
5. storočia prichádzajú a usídľujú sa tu potisskí Slo- Zápis v Obecnej kronike z roku 1943, kronikár
vania a usídlili sa na kopčeku Hurka. Nepretrţité Jozef Šandala, riaditeľ gr.- kat. školy
osídlenie Budkoviec a ich chotára je preukázané archeologickými nálezmi keramiky a zvyškov sídlis- Táto Pamätná kniha obce Budkovce je jediná doteraz
kových objektov z 9. – 11. storočia. Asi v 8.-10. sto- zachovaná z minulých období. V 15. a 16. storočí
ročí Duša zmenila svoje koryto a začala vznikať majú uţ Budkovce významné postavenie, čo sa prenová osada, základ dnešnej obce, uprostred ktorej javilo aj prílevom šľachty a preţívajú svoj výzosídlenci postavili spoločný dom, kde uţ riešili veci namný rozvoj. Avšak v čase roľníckych nepokojov
spoločne. Tento dom si potom nový feudál, ktorý utrpelo mesto Budkovce tak, ţe jeho celkový výzobec získal od uhorského kráľa Štefana za svoju nam opadol a uţ sa nikdy neobnovil v pôvodnom
pomoc v bojoch, postupne prestaval na opevnený rozsahu, čo sa odrazilo aj na počte obyvateľov, dohrad, kde sa presťahoval aj s rodinou. Skutočná pre- konca v roku 1771 tu bolo len 473 obyvateľov. No
ukázateľná písomná správa o obci je na listine uţ v 19. storočí v roku 1840 aj napriek cholere počet
z 13.6.1314 a vydal ju palatín a sudca kumánov Dó- obyvateľov vzrástol na 1136, v roku 1910 uţ 1341,
ţa (Dousa) v súvislosti s deľbou svojich majetkov. v roku 1930 to uţ bolo 1463 obyvateľov a v roku
Aj keď sa zdá, ţe názov Buttai je z maďarčiny, nie 1940 to bolo uţ 1602 obyvateľov. V súčasnosti sa
je to tak, pravdepodobne vznikol podľa profesora počet obyvateľov pohybuje okolo 1500.
Dominantou obce je Rímsko-katolický kosdejín vojenskej akadémie Rudolfa Janusa, odvodením od mena pôvodného osídlenca z radov potis- tol Najsvätejšej Trojice, pôvodne ranogotický zo
ských Slovanov Budka či Budek a postupne ľudia začiatku 14. storočia. Uţ z roku 1332 sú záznamy
hovorili ţe tam bývajú Budkovci aţ sa to pouţivalo pápeţských desiatok, ţe tu existoval kostol
a rozsiahla farnosť s mnohými fílialkami. V čase reako Budkovce.
Vody Laborca a Duše často zaplavovali celý chotár formácie sa dostal do rúk kalvínov a v roku 1746 sa
tak, ţe staviská trčali z vody ako malé ostrovčeky, vrátil späť rímsko-katolíckej cirkvi. V roku 1683 ho
a preto ich ironicky nazývali aj Benátky Uhorska. Je zasiahol pri búrke blesk a vyhorel, obnovil sa aţ
zachovaný latinský verš vo farskej kronike, ktorý je v roku 1746. Na konzolách pôvodnej klenby sú ermoţné voľne preloţiť takto: „ Veľmi slávne je mesto by rodiny Buttkayovcov, aj najstarší : v erbovom
Budkovce, súper Benátok, no ono leží v spúste blata trojuholníku sú umiestnené tri hroty, vlčie zuby so
znakom Najsvätejšej Trojice. V kostole sú tri krypty
a Benátky v spúste mora!“.
Uţ v roku 1322 Buttkaiovci vymohli pre svoju osa- dnes uţ zamurované, na veţi sú tri zvony: Najsv.
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Trojice, Sv. Jána krstiteľa a sv. Lukáša – evanjelistu.
Aj neskororenesančný kaštieľ rodiny Buttkayovcov
z roku 1617, neskôr v 18. storočí rozšírený nároţnými veţami a klasickým portikom stojí v centre obce.
Dnes by potreboval dôkladnú rekonštrukciu, no je
to pre obec veľmi veľká investícia.
V obci dnes máme Základnú školu Júlie Bilčíkovej, materskú školu, detskú lekárku, obvodného
všeobecného lekára, zubnú lekárku aj zubnú techničku. Predajne potravín: COOP Jednota, GVP, Ilas,
Espresso, Pohostinstvo, predajňu Nábytku Valmibyt,
lekáreň, poštu, kaderníctvo, manikúru a pedikúru.
V obci pôsobí Matica slovenská, Občianske zdruţenie Gazda, Poľovnícke zdruţenie, Klub dôchodcov,
Rybársky zväz, Lesné a pasienkové spoločenstvo.
Rôzne sluţby občanom poskytuje aj Drevovýroba,
kamenárstvo a stolárstvo rodiny Wiczmándyovej.
Súčasťou kultúrneho ţivota je Obecná kniţnica, spevácka skupina Pacerki, dedinské múzeum Gazdovský dom. V obci máme dobre fungujúci šport a to
OŠK Budkovce- futbalový oddiel, veľmi aktívnych
stolných tenistov, dokonca aj maratónskeho beţca
a drţiteľa strieborných medailí MMA a graplingu.
O histórii obce boli vydané uţ dve broţúry
a to k 750. výročiu obce v roku 1970 a k 777. výročiu obce v roku 1997. No iste najlepšie celú históriu
obce zachytáva monografia: Budkovce historické
a súčasné z roku 2010, z ktorých boli čerpané informácie v článku.

Správa zo zelených stolov
Majstrovská súťaţ 5.ligy MI-SO
sa dňa 12.marca 2020 prerušila pre
koronavírus. Riadiaci orgán ObSTZ
MI nariadil dohrať zostávajúce štyri kolá po zrušení
opatrení ku Covidu-19. A tak sa v súťaţi opäť pokračovalo 12. júna a súťaţ sa ukončila v sobotu 4.
júla 2020. Hráči A druţstva boli v čase prerušenia
súťaţe na 2. mieste a hráči B druţstva hrali
v skupine o 8. aţ 14.miesto. Hráči A druţstva počas
4 kôl potvrdili svoje kvality a súťaţný ročník
2019/2020 ukončili obsadením 2.miesta za víťazom
súťaţe STO Kaluţa, 3.miesto získal klub STO Obec
Tušická N. Ves.
Za naše A druţstvo hrali títo hráči: Š. Mištanič ml.,
M. Horňák, P. Eliáš, R. Leško, R. Luco a M. Marcinčák, ktorým patrí poďakovanie za úspešné reprezentovanie klubu ako aj obce. Naše B druţstvo obsadilo nakoniec 10.miesto zo 14-tich. Hráči B druţstva:S. Tkáč, Š. Mištanič st., M. Bréda, J. Mikloš, J.
Horňák, T. Mikloš, J. Sidor, Ľ. Tomko.OKST Budkovce po vzájomnej dohode s riaditeľkou ZŠ Júlie
Bilčíkovej rozhodli, ţe sa 13. ročník stolnotenisového turnaja o Pohár riaditeľa ZŠ Júlie Bilčíkovej
z dôvodu pretrvávajúcich opatrení pre Covid-19
neuskutoční.

Taktieţ sme zorganizovali v nedeľu 5. júla
2020 stolnotenisový turnaj o Majstra OKST Budkovce v telocvični ZŠ Júlie Bilčíkovej
v Budkovciach. Turnaja sa zúčastnilo celkovo 10
Mária Adamová hráčov. Poradie hráčov je nasledovné: 1.m. Š. Mištanič ml., 2.m. R. Pivarník, 3.m. R. Luco, 4.m. P.
Eliáš, 5.m. T. Mikloš, 6.m. S. Tkáč, 7.m. J. Sidor,
8.m. Ľ. Tomko, 9.m. M. Marcinčák, 10. m. M. Bréda. Po tomto turnaji hráči prerušili svoju činnosť
a opätovne ju obnovili aţ v polovici augusta, keď sa
v sobotu 29. augusta 2020 uskutočnil stolnotenisový turnaj 4.ročník o Pohár OKST Budkovce. Do
turnaja organizátor pozval 3 kluby a spolu
s domácimi 2 druţstvami hrali turnaj v jednej 5člennej skupine systémom kaţdý s kaţdým.
Celkové poradie: 1.m. OKST Budkovce A,
2.m. OKST Duby Parchovany, 3.m. STO Stakčín,
4.m. OKST Somotor, 5.m. OKST Budkovce B.
Veľmi smutná správa zasiahla všetkých súčasných
hráčov OKST Budkovce ale aj hráčov z ostatných
klubov, keď sa dozvedeli, ţe stolnotenisové rady
navţdy opustil vo veku nedoţitých 78 rokov náš
spoluhráč Štefan Mištanič st., ktorý po ťaţkej chorobe posledný krát vydýchol dňa 3.septembra 2020.
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Pán Štefan patril nielen medzi hráčov, ktorí aktívne
hrali za obec Budkovce ale bol aj trénerom, ochotným vţdy poradiť začínajúcim hráčom a veľkou
mierou sa zaslúţil o to, aby sa hráči pod jeho vedením postupne výkonnostne zlepšovali. Vo svojom
voľnom čase trénoval aj deti na ZŠ v rámci stolnotenisového krúţku v rokoch 2009 – 2017. Patrí mu za
to veľké poďakovanie, pretoţe takýchto ľudí je ako
šafránu. OKST Budkovce sa rozhodlo jeho nevyčísliteľný prínos pre obec ako aj stolnotenisový klub
kaţdoročne pripomínať stolnotenisovým turnajom
Memoriál Štefana Mištaniča. Posledné zbohom
mu stolnotenisoví hráči vyslovili dňa 6.septembra
2020 na miestnom cintoríne. Česť jeho pamiatke.
STO Kaluţa zorganizoval stolnotenisový turnaj
TOP16 v sobotu 5.septembra 2020 v kultúrnom dome v Kaluţi pre najlepších hráčov súťaţe s vopred
stanovenými podmienkami. Turnaja sa nakoniec
zúčastnilo 15 hráčov. Víťazom turnaja sa stal F. Petrík z STO Tušická Nová Ves. Za klub OKST Budkovce sa turnaja zúčastnili hráči R. Luco, T. Mikloš,
P. Eliáš a R. Leško. Najlepšie za z nich umiestnil R.
Luco, ktorý prehral súboj o 3.miesto. Súťaţný ročník 2020/2021 sa začína koncom septembra 2020.
OKST Budkovce prihlásil do oblastnej 5.ligy MISO dve druţstvá v zloţení: A druţstvo: Š. Mištanič
ml., M. Horňák, P. Eliáš, R. Leško, R. Luco a M.
Marcinčák a B druţstvo: S. Tkáč, M. Bréda, J. Mikloš, J. Horňák, T. Mikloš, J. Sidor, Ľ. Tomko. Do
súťaţe sa prihlásilo 14 druţstiev. V prvej častizákladnej sa bude hrať 13 kôl. Po výbornom výsledku zo súťaţného ročníka 2019/2020 bude aj pre tento súťaţný ročník priorita pre A druţstvo umiestnenie sa po prvej časti súťaţe do 7. miesta, aby si druhú časť zahral s najlepšími druţstvami o celkové
umiestnenie.

www.budkovce.sk

Štefan Mišťanič

Rybárske súťaže
BUDKOVSKÁ 19. HODINOVKA
Na súťaţí sa zúčastnilo 26 rybárov.
1. Miesto – Miroslav Jusko, ktorý nachytal váhu rýb
28 400g
2.Miesto – Miloš Pajtaľ, váha rýb 10 660g
3.Miesto – Miroslav Kurtak, váha rýb 9 150g
BOILIS CARP CUP BUDKOVCE
V dňoch 6.8. – 9.8 .2020 sa na našej zväzovej VN
Budkovce II konala rybárska súťaţ BCC. Súťaţilo
sa v druţstvách, kaţdé druţstvo malo 2 chytajúcich
a 1 náhradníka (voliteľné). Počet druţstiev bolo 8.
Finálne výsledky:
1. CT Donkey Punchers 23 780g
2. CT HplusH 19 220g
3. CT AK Baits 13 400g

OZNAM:

Súťaţilo sa aj o najväčšiu rybu preteku a tú zdolal
1.OKST Budkovce bude spoluorganizátorom stolno- Dominik Lörinc - Amur 5 740g .
tenisového turnaja In Memory ako aj Putovného
pohára ObSTZ MI v mesiaci október a december
2020.
2.OKST Budkovce Vás srdečne pozýva na stolnotenisový turnaj Memoriál Štefana Sabola, ktorý sa
uskutoční v sobotu 26.decembra 2020 so začiatkom o 13:30 hod v telocvični ZŠ Júlie Bilčíkovej
v Budkovciach. Právo účasti na turnaji majú hráči OKST Budkovce, občania obce Budkovce ako
aj ţiaci miestnej ZŠ Júlie Bilčíkovej v Budkovciach.
R. Pivarník

Víťazi 19.hod. v Budkovciach
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Spomienky na Letnú školu 2020
Druhý augustový pondelok naša škola netradične otvorila svoju bránu, aby privítala ţiakov, ktorí sa v nej rozhodli stráviť päť dní plných objavov,
dobrodruţstiev, športových aktivít a zábavy.
V júni Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu SR vypísalo výzvu na rozvojové projekty
zamerané na organizáciu letných škôl. V spolupráci
so zriaďovateľom sme vypracovali ţiadosť o tento
rozvojový projekt a v schvaľovacom procese naša
ţiadosť bola úspešná. Získali sme dotáciu, ktorou
sme podporili aktivity pre našich ţiakov v týţdni od
10. do 14.augusta teda počas 5 dní a to v dvoch cykloch – prvý cyklus pre ţiakov 1.stupňa a druhý cyklus pre ţiakov 2.stupňa v rozsahu 7 hodín kaţdý
deň. Celkový počet ţiakov v oboch cykloch bol 27.
Cieľom Letnej školy bolo ponúknuť ţiakom
zmysluplné strávenie voľného času a zároveň záţitkovou a hravou formou pomôcť vyrovnať rozdiely
vo vedomostiach vzniknutých v dôsledku prerušeného vyučovania počas epidémie COVID 19. Ţiaci si
zábavnou formou zopakovali učivo rôznych predmetov, absolvovali jazykové aktivity, riešili zaujímavé matematické hádanky, spoznávali históriu regiónu, v tvorivých dielňach si oprášili svoju kreativitu, vyskúšali si prípravu pizze od vyhľadania receptu, zostavenia nákupného zoznamu, rozpočtu,
nákupu, aţ k finálnemu produktu – tej najlepšej pizze na svete, ktorú si sami upiekli aj zjedli. Spoznali
liečivé bylinky v areáli našej školy, vyrobili pirátske
koráby z odpadového materiálu. Počas všetkých dní
si ţiaci mohli zmerať sily aj v rôznych netradičných
športových aktivitách, napríklad v lovení balónov
z bazéna, kolobeţkovom slalome, vo vybíjanej
s vodnými balónmi, či „zumbovaním― v tráve. Piatok bol venovaný hosťom. Dopoludnia privítali
štvornohého hosťa – sučku Tessu a pani Jarmilu
Margovú z OZ Zlatý pes, ktoré ţiakom previedli
canisterapiu spolu s rozprávaním o blahodarných
účinkoch psej prítomnosti pri rôznych ťaţkostiach.
Ţiaci canisterapeutku Tessu odmenili granulami,
ktoré priniesli z domu v rámci dobrovoľníctva. Bodkou za Letnou školou bol koncert finalistu Superstar
Martina Krausa.
Veríme, ţe podobný projekt MŠVVaŠ SR
uskutoční aj budúce letné prázdniny a my sa budeme tešiť na ďalšie zábavné letné dni v našej škole.

Zo života materskej školy
Všetci sme sa potešili, ţe sme brány našej
materskej školy mohli otvoriť pre naše deťúrence 2
septembra. V tomto školskom roku máme zapísaných 43 detí z Budkoviec a okolitých obcí. Adaptovali sa výborne, i keď sa sem tam objavili slzičky
nielen u detičiek, ale aj u mamičiek či babičiek.
Sme radi, ţe aj v tomto školskom roku bude
pokračovať naša spolupráca so súkromným centrom
špeciálno-pedagogického poradenstva Pavlovce nad
Uhom, ktoré zrealizuje priamo v našej MŠ psychologické, špeciálno-pedagogické a logopedické vyšetrenie a pani logopedička nás v rámci projektu navštívi
7 krát.

Teší nás, ţe sme uspeli s projektom „ Cesta za
poznaním― v rámci programu ERASMUS+ a získali
sme grant vo výške 2810 eur, ktoré vyuţijeme na
vzdelávanie ped. zamestnancov, ktoré sa uskutoční
vo februári 2021 v Českej republike.
Je nám veľmi ľúto, ţe kvôli koronavírusu
a pandemickým opatreniam nemôţeme uskutočniť
u nás veľmi obľúbené akcie – Úcta k starším, Tekvičkovo, moţno aj privítanie Mikuláša, ale zdravie
našich blízkych je nám prednejšie.
Zo srdca Vám prajeme, aby ste tento stav, aký tu
na Slovensku momentálne máme, zvládli čo najlepšie a v zdraví preţili krásnu slnečnú jeseň v kruhu
svojich najbliţších.
Bc. Henrieta Petrová

Mgr. Forgáčová Deti MŠ šk. r. 2020/2021 foto: Bc. Stela Lörincová
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Znova v tej istej spoločnosti...

a aby aj zápasy mohli byť naďalej s účasťou publika,
je potrebné byť zodpovedný a dodrţiavať vyššie spoAk by sme mali predčasne ukončenú sezónu menuté zásady.
2019/2020 ohodnotiť jedným slovom, bolo by to
Mgr. Lukáš Loţanský
zrejme slovo „škoda―. Po zverejnení rozhodnutia
o anulovaní súťaţného ročníka sa vynárali rôzne
otázky ohľadom postupu, refundácie nákladov
a podobne. Ako to napokon dopadlo uţ všetci vieme
a tak nám neostávalo nič iné, len akceptovať vzniknutú situáciu a pracovať znova od nuly. Koronovú
prestávku sme vyuţili aj na zveľadenie areálu ihriska. Po veľmi, veľmi dlhom čase boli dôsledne premaľované bránky (vraj prvý krát od čias II. SNFL...),
premenou prešla aj hlavná brána, ktorá po novom uţ
ţiari v klubových (obecných) farbách. V rámci Amuţstva nedošlo počas letnej prestávky takmer
k ţiadnym zmenám, iba hosťovania Matúša Semana
a Roberta Bumberu boli zmenené na trvalý prestup.
Počas prestávky sme odohrali viacero prípravných
stretnutí s prevaţne dobrými výsledkami. Vyvrcholením bol zápas Slovnaft cupu s Pavlovcami n/U
v ktorom sme smolne prehrali 2:1 a sen o futbalovej
Európe tak znova skončil uţ po 1. kole.
O poznanie lepšie sme vykročili do súťaţe.
Po siedmych odohraných kolách sme na 2. mieste
s 18 bodmi, deviatimi plusovými bodmi a
s jednobodovou stratou na vedúci Úpor. V domácom
prostredí počas jesennej časti ešte privítame 27.9.
o 15:00 Stredu nad Bodrogom, 11.10. o 14:30 Michaľany, 25.10. o 14:00 Vojčice a 8.11. o 13:30 Čičarovce. Počas všetkých zápasov platia sprísnené
epidemiologické opatrenia ako povinnosť nosenia
rúška, rozostupy či obsadzovanie kaţdej druhej lavice na tribúne.
So striedavými úspechmi vstúpili do novej
sezóny naše mladé talenty. Ţiaci majú po štyroch
odohraných kolách na konte 3 body avšak 3 zápasy
odohrali na ihriskách súperov. Dorast vydoloval z 3
zápasov bodov šesť; nepríjemným prekvapením bolo
odstúpenie muţstva Vojan zo súťaţe (spolu s Amuţstvom).
Pevne verím, ţe počas tohto ročníka uţ nedôjde
k ţiadnym neočakávaným udalostiam a situácia nám
dovolí odohrať plnú porciu zápasov. Aby to tak bolo
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