Pod Bukovinou

Noviny občanov obcí Staré, Zbudza a Oreské

III. ročník

číslo 1

PRIBUDNE AMFITEÁTER
Staršia a stredná generácia si určite spomenie na časy, keď za budovou obecného úradu a Pošty bola ďalšia veľká miestnosť – kinosála.
Takmer pravidelne sa tu premietali filmy či konali vystúpenia žiakov pri
rôznych významných príležitostiach, stretávali sa tu mladí aj z okolitých
obcí na tanečných zábavách. Sálu "zdobila" a zároveň vykurovala veľká
čierna piecka na tuhé palivo, tancovalo sa na čiernej – olejom natieranej drevenej podlahe. Miestnosť bola, ako vidíme, viacúčelová a využívaná. S odstupom času a iným – modernejším spôsobom života jej využitie
klesalo, ba až úplne zaniklo, čo napokon viedlo k značnému schátraniu
tejto stavby.
Keď sa riešila rekonštrukcia a
Na jednom zo zasadnutí obecmodernizácia hasičskej stanice ného zastupiteľstva sa poslana budovy obecného úradu, musela sa zbúrať aj bývalá kinosála, avšak bola ponechaná pôvodná podlaha a zadný múr, snáď
pre ďalšie využitie... Ak však
stavba stojí a nič sa s ňou nerobí, začína chátrať a zanikať. Podobne tomu bolo aj s ponechanou podlahou, keď na nej začala
rásť vysoká burina, bolo ju treba
kosiť, múr od susedov sa začal
rozsypávať, ohrozoval bezpečnosť detí, mládeže, ale aj susedov. Špatilo to značne aj celkový
vzhľad už upraveného areálu pri
obecnom úrade.

VYDALI CD

V poradí druhé CD sa podarilo
nahrať a vydať Folklórnemu súboru
Soľanka zo Zbudze. Členovia tohto
súboru – Eva Hlodinková, Iveta
Poltoráková, Mária Zámečníková,
Ružena Hricíková, Magda Mandžáková, Marika Bovanová, Irena
Bálintová, Rozália Rakarová, Anna
Čuchranová, Mária Michalčíková,
Mária Pinkalová, Mirka Onderová,
Valentína Luptáková, Ing. Ján Behún, Michal Barkaj, Juraj Lupták,
Milan Puľak, Ing. Vladimír Džurina, Miroslav Onder, Ing. Milan
Krajňák, Michal Varga a Ing. Ján
Rumaník naspievali krásne piesne
v doprovode ľudovej hudby Oceľare z Falkušoviec.
Organizačnou vedúcou bola vedúca FS Eva Hlodinková, dramaturgiu zabezpečovali Ing. Milan
Mariščák a Michal Varga. Našich
spevákov sprevádzali hudobníci
Ing. M. Mariščák (akordeón), Ing.
Danka Kačurová (husle), Mgr. Vlado Duč-Anci (kontrabas), Slávka
Surgentová (cimbal), Katka Tomková (saxofón) a Martin Majerník
(perkusie, t.j. doplnkové bicie hudobné nástroje).
Na vydaní „cédečka“, ktoré nazvali „Do tej Zbudzi“, sa sponzorsky najviac podieľala obec Zbudza.
(M.M)

júl 2013
ci na základe podnetu starostky
začali touto problematikou vážne zaoberať, až vznikol nápad
na nové – moderné využitie týchto priestorov ako amfiteátra,
prípadne aj viacúčelovej miestnosti. Plánované oslavy 740. výročia prvej písomnej zmienky o
obci Staré v tomto roku boli prvým dôvodom a "hnacím motorom", aby sa so stavbou čím
skôr začalo. Starostka zvolala seniorov – skúsených odborníkov a začali sa prípravné práce. Za to, že sa stavba realizuje
(Dokončenie na str. 3)

Snímka JPZ je z 2. farského dňa. Podrobnejšie v článku prekvapenie
zo Starého na str. 3.

VYDARENÝ VEČER
Napriek nepriaznivému počasiu v poslednú májovú nedeľu večer bola koncertná sála staranského kaštieľa solídne zaplnená.
Okrem domácich priaznivcov vážnej hudby si program v poradí IV. Staranskej hudobnej jari prišli „vychutnať“ aj návštevníci z okolia.
Tým sa za prejavenú priazeň od- ci z michalovskej ZUŠ-ky. Spievala
vďačili účinkujúci – Mgr. Milena aj nevidiaca Jana Mirgová, ktorú
Bančejová, Ivana Solianiková, Pe- napriek tomuto hendikepu priprater Tocik (všetci spev), Anika Akop- vila M. Bančejová pre štúdium na
janová (klavír), Akordeónové trio košickom Konzervatóriu. Účinko(vedúci Ján Dziak), Jarka Šimková vali aj sláčikový orchester pod tak(klavírna spolupráca) a ďalší umel- tovkou dirigentky Valérie Hocma-

Obec STARÉ

Vás pozýva
na oslavy 740. výročia písomnej zmienky o obci,
ktoré sa uskutočnia v sobotu 24. augusta 2013 s týmto programom:
10.00 Slávnostná sv. omša vo farskom kostole a odhalenie pamätnej
tabule p. Kamilovi Jánovi Hudákovi, CFSsS, na farskej budove
12.00 Obed pre pozvaných hostí v miestnej reštaurácii
13.00 Výstava starých fotografií v miestnom kaštieli
14.00 Kultúrny program na amfiteátri v areáli obecného úradu
17.00 Občerstvenie pre obyvateľov obce a účinkujúcich
19.00 Diskotéka na nádvorí obecného úradu

Tešíme sa na Vašu účasť!
Starostka a poslanci obecného zastupiteľstva

Medzinárodný deň detí oslávili
taktiež deti v Zbudzi. Aj takto sa
mladí Zbudžania zabávali.
Snímka: arocu

JEDNOTA SA VRACIA

Po dvadsiatich rokoch sa COOP Jednota opäť vracia do Oreského. Do výberového konania, ktoré sa uskutočnilo 9. augusta 2012, sa prihlásili dvaja
uchádzači – súkromná podnikateľka
Adriana Pavelková a spoločnosť COOP
Jednota Michalovce. Obecné zastupiteľstvo po preštudovaní a zvážení oboch
cenových ponúk rozhodlo o prenajatí
obecných priestorov spoločnosti COOP
Jednota. Predajňa potravín bola uvedená do prevádzky 21. januára 2013.
Po polročnej prevádzke možno konštatovať, že predajňa napĺňa všetky
potreby obyvateľov obce najmä širším sortimentom tovarov, kvalitnými
službami a pravidelnou otváracou dobou. Navyše sa tým vytvorilo pracovné miesto pre našich občanov, nakoľko súčasnou vedúcou je Lucia Košická,
obyvateľka obce.
Sme radi, že predajňa potravín slúži
k spokojnosti občanov obce Oreské.
(M.H.)
novej a domáci miešaný spevácky
zbor Lusticus (organizačný vedúci Emil Balko, dirigentka Ing. Oľga
Bereznaninová). Obohatením podujatia, ktoré moderovala Mária
Litunová, riaditeľka miestnej MŠ
(spoločne s dcérou M. Bančejovou
zakladateľka a organizátorka podujatia), bola výstava dvoch desiatok
gobelínov, ktoré vytvorili usilovné
ruky žien zo Starého a pravých talianskych gobelínov. Prekvapením
večera bol umelecký prednes poézie a prózy z tvorby MUDr. Miriam
Adamíkovej. M. Adamíková sa pred
časom úspešne prezentovala vlastnou tvorbou na celoslovenskej súťaži, ktorú vyhrala.
Ďalší vydarený ročník sa mohol uskutočniť aj vďaka hlavnému
sponzorovi podujatia MUDr. Viliamovi Knocikovi, obecnej samospráve so starostkou Agátou Jesenkovou, staranskej farnosti s farárom
Jánom Čechom-Špirekom a ďalším.
O dekoráciu sa postarali kvetinárky Martina Demčáková a Svetlana
Šivecká.
Po dobrom koncerte nechýbalo
tradičné pohostenie a spev v doproEmil Balko
vode harmoniky.
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(Dokončenie zo str. 1)
pri minimálnych nákladoch, patrí
verejné poďakovanie našim chlapom – Ondrejovi Juríkovi, Jozefovi Pavlíkovi, Pavlovi Misárovi,
ktorí poriešili strešnú konštrukciu a prekrytie, Emilovi Balkovi,
Ing. Jánovi Glovovi a Vladimírovi
Hlaváčovi st. za koordináciu stavebných prác. Vďaka však patrí
aj všetkým dobrovoľníkom, minimálne 15 chlapom z obce, ktorí
pomáhali pri náročných betonárskych prácach. Kus statočnej
práce pri vysokých letných horúčavách odviedol taktiež murár Ján Jesenko, ako aj ďalší –
Ján Dunca, Ján Michalovčík či
Michal Jesenko. S ochotou priložili ruku k dielu aj všetci pracovníci na menších obecných
službách, či už chlapi – Ján Turcovský, Jozef Turcovský, Jozef
Pľuchta (č. d. 212), Ján Kriger,
Zdeno Melko, alebo ženy – Jana
Wassermannová, Jana Krigerová, Martina Lukáčová a Jana Pa-

lovčáková. Tu chcem skonštatovať, že ochota je tým najdrahším
stavebným materiálom, ktorý sa
nedá kúpiť v žiadnom obchode a
za žiadne peniaze.
Stavba i napriek tomu, že tri
týždne súvisle pršalo, čo zabrzdilo postup prác, pomaly nadobúda svoj vzhľad. Pevne verím, že
do plánovaných osláv v sobotu
24. augusta 2013 budú všetky
potrebné práce ukončené a toto
dielo začne slúžiť svojmu účelu.
Ďalšie využitie záleží už len na
našich spoločných aktivitách a finančných možnostiach. S určitosťou ju chceme využívať minimálne dvakrát ročne, napr. na
mikulášsku slávnosť pre deti,
vianočné či fašiangové akcie a
pod. Uvedomme si všetci, že čo
sa raz v obci vybuduje, všetko v
obci zostáva pre ďalšie generácie a zároveň slúži pre jej krajší vzhľad.
Agáta Jesenková,
starostka obce Staré

Práce na staranskom amfiteátri finišujú.

VÝZVA STAROSTU

OBCE ZBUDZA

k voľnému pohybu psov
na verejných priestranstvách
Starosta obce Zbudza opakovane vyzýva majiteľov a držiteľov psov, aby zabezpečili, aby sa ich psy nepohybovali po
intraviláne obce bez dozoru majiteľov.
Voľný pohyb psov bez dozoru na verejných priestranstvách je zakázaný v
zmysle čl. 4 ods. 3 Všeobecne záväzného nariadenia obce Zbudza č.9/2011
o podmienkach držania psov na území
obce Zbudza.
Voľne pohybujúce sa psy bez dozoru
svojich majiteľov ohrozujú ľudí na obecných chodníkoch a znečisťujú verejné
priestranstvá.
Majiteľ, ktorý nezabráni voľnému pohybu psa, sa dopúšťa priestupku podľa
§7 ods. 1, písm. f) zákona č. 282/2002
Z.z., ktorým sa upravujú podmienky držania psov v znení neskorších predpisov,
za ktorý mu obec môže uložiť pokutu do
výšky 65 €.
Ing. Matej HAVRILA, starosta obce Zbudza

Snímka: JPZ

Členovia FS Soľanka sa môžu popýšiť novým „cédečkom“.

OSLÁVILI DEŇ MATIEK

Ani tento rok v Oreskom nechýbali oslavy Dňa matiek. V
nedeľu 19. mája popoludní sa
v spoločenskej miestnosti stretli mamičky z našej obce.
V pekne pripravenej sále ich
privítal starosta Milan Havrilčák a poslanci obecného zastupiteľstva. Už pri vchode
do miestnosti čakalo mamičky prekvapenie vo forme sladkých perníkov. K prítomným
sa prihovoril starosta obce.
Vo svojom príhovore poďakoval všetkým mamám za lásku,
starostlivosť a obetavosť, ktorú preukazujú svojim deťom a
rodinám.
S hlavným kultúrnym programom vystúpila DFSk Soľanka vedená Evou Hlodinkovou. Veselým spevom, tancom

BOHATÉ ZÁŽITKY

Cieľom výletu dôchodcov, dospelých a detí zo Zbudze sa 20. júla
už po druhýkrát stala maďarská Kisvárda. Organizačne toto podujatie úspešne zvládol Peter Mandžák. Keďže výletníkom počasie prialo,
mohli si do sýtosti užiť množstvo trávnatých plôch, presiatych bazénmi s
termálnou vodou a k tomu patriacich atrakcií. Veru, zážitky boli bohaté
a cesta domov dvoma autobusmi krátená pesničkami z vlastnej produkcie. Na budúci rok si to zopakujeme, tvrdili všetci účastníci.
(-mož-)

Matky v Oreskom oslávili svoj sviatok.

Snímka. M. Havrilčák

a slovom pobavili všetkých
prítomných, ktorí ich výkon
opätovali silným potleskom.
Nálada v sále bola výborná,
nechýbal ani chutný zákusok a
občerstvenie.
Veríme, že táto akcia nebola posledná a tradícia osláv nezanikne. Už teraz sa tešíme na
ďalšie podobné stretnutie. -dc-

PITNÝ
REŽIM

V posledných rokoch sa viac
než inokedy zdôrazňuje pitný
režim, ktorý je dôležitý pre ľudský organizmus hlavne v tropických horúčavách, aké na
Slovensku v týchto dňoch zažívame. Zamestnávatelia zväčša poskytujú svojim zamestnancom minerálku, poniektorí
skrátia pracovnú dobu, aby im
podriadení na pracoviskách
neskolabovali, no a lekári súťažia, kto odporučí pacientovi väčšiu dennú dávku tekutín. Lenže nie sú tekutiny ako
tekutiny. Toto si akosi neuvedomil občan N. Pivko zo susednej obce, ktorý napoludnie navštívil miestnu krčmu.
Po jednom chladenom pive dostal chuť na ďalšie, ba i na niekoľko poldecákov. Poriadne sa
schladil, no po vyjdení z krčmy
akoby ho oblial vriacou vodou.
Na krčmových schodoch sa
takmer zosypal, ale s pomocou svojho kamaráta „z mokrej štvrte“ sa šťastlivo dostal
domov. Možno mal náš spoluobčan Pivko dobrý úmysel, no
mal menšiu smolu. Alkoholické nápoje sa totiž do pitného
režimu nezapočítavajú! (red)
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srdenstvu. Na svoje si prišli aj mladí, pre ktorých bol pripravený ešte
špeciálny program či atrakcie – vrtuľník, streľba zo vzduchovky, súťaž rodín (beh vo vreci, prenášanie loptičky na lyžičke v ústach),
nafukovací hrad, hľadáme talenty
(karaoke), belgický tanec či diskotéka pri vatre.
Zážitky z ďalšieho vydareného farského dňa umocnilo nielen
pekné letné (aj keď poriadne horúce) počasie, ale aj dobrá organizácia celého podujatia. -JPZ-

Tradícia farských dní v Starom pokračovala aj v tomto roku a v nedeľu 28. júla napísala svoju druhú kapitolu. Stovky veriacich z farskej
obce, filiálok Oreské, Zbudza i ďalší z okolia sa opäť zišli na lúke pod
úpätím Jakovca, aby spoločne oslávili Boha a zároveň sa porozprávali či zabavili.
Krátko po desiatej hodine za- vod E. Balko a A. Dermek).
čala sv. omša. Slúžil ju miestny
Krátko pred pätnástou hodiduchovný Mgr. Ján Čech Špirek, nou sa prezentoval chrámový spektorý zároveň povedal aj homí- vácky zbor Lusticus programom
liu. Liturgický spev viedol kantor „Spievajme Márii“ a o pätnástej
Pavol Garbeľ. Účinkoval aj chrá- hodine spoločne s ďalšími prítommový spevácky zbor pod taktov- nými Ružencom k Božiemu Milokou Antona Dermeka. Časový
priestor pred dvanástou vyplnili
folklórne skupiny Radosť z Nacinej Vsi (vedúca Ľ. Stuľaková, doprovod Ing. M. Poľak), Vinočok z
Brekova (umelecký vedúci Matúš
Pavelčák) a mužská spevácka skupina Moravančan (doprovod Peter
Žofčák) z Moravian.
Po modlitbe Anjel Pána nasledovalo občerstvenie. Prítomní mali možnosť vybrať si guľáš z
kuchyne viacerých „majstrov kuchárov“. Kultúrny program pokračoval ďalej a milovníci ľudovej
V obci Staré sa v posledných rokoch buduje tradícia koncertov vážnej
piesne a hudby sa mohli započú- hudby. Staranská hudobná jar napísala v máji už štvrtú úspešnú kapitolu.
vať do piesní harmonikára Borisa
Ilustračná snímka: J. P. Zemplínsky
Janucha z Volice, FS Soľanka zo
susednej Zbudze (vedúca E. Hlodinková) a DFSk Tarnavčan z Trnavy pri Laborci (pod vedením
Takto možno nazvať tohtoročný detský sviatok Medzinárodný deň detí,
manželov Schudichovcov). Pre- ktorý v prvý júnový deň oslávili deti takmer všetkých vekových kategórií
kvapením nedeľného odpoludnia v Zbudzi. Na priestranstve pred obecným úradom sa mohli vyšantiť do
bolo vystúpenie novotvoriacej sa sýtosti.
Opäť ich potešili živé koníky, na ktorých si mohli aj zajazdiť, šporDFSk Stariani zo Starého (dopro-

SLNEČNÝ DEŇ DETÍ

PRÍSPEVOK
Obecné zastupiteľstvo v Zbudzi na svojom prvom tohtoročnom zasadnutí 22. marca
schválilo mesačný príspevok
54 € na jedného žiaka na záujmovú a krúžkovú činnosť.
Miestna samospráva odsúhlasila príspevok v súlade so zákonom č. 325/2012 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon 597/2003
Z.z. o financovaní škôl a podpory záujmového vzdelávania
v centre voľného času. (M.M)

tové súťaže či trampolína. Tá nezostala ani na chvíľu opustená. K oslave detského sviatku patrilo taktiež osvedčené maľovanie farbičkami na
tvár. O hudbu a sprievodné slovo sa staral Michal Barkaj.
Program bol naozaj pestrý. Údajne i občerstvenie bolo podľa gusta!
(M.M)

ABSOLVENTI
Dňa 20. júna sa v staranskej
materskej škole uskutočnila milá
slávnosť – rozlúčka s malými absolventmi. Za prítomnosti rodičov, učiteliek, zamestnancov školy a mladších kamarátov sa s MŠ
rozlúčili piati škôlkári. Emmka, Olívia, Simonka, Viktorka, Jakubko a
Matejko budú od septembra naďalej chodiť do tej istej budovy, ale už
o poschodie vyššie a so školskými
taškami. Budúcim prváčikom prajeme vo „veľkej škole“ veľa úspechov a dobrých kamarátov.
(jk)

Údržba zelene v centre Oreského.

Snímka: MH

HASIČI POZÝVAJÚ

V nedeľu 8. septembra sa na ihrisku v Starom uskutoční ďalší ročník Memoriálu Víťazoslava Szöllöšiho za účasti viacerých mužských a ženských
družstiev z regiónu. Podujatie začína o 13.00 hod. Prvenstvo medzi mužmi
obhajujú domáci hasiči. Nebude chýbať ani vytrvalostná súťaž dvojíc v držaní motorovej striekačky.
(red.)

KRÁTKE SPRÁVY
 Koncom januára sa v priestoroch
Materskej školy v Starom uskutočnil
ples členov farského speváckeho zboru
Lusticus a ich rodinných príslušníkov.
 Začiatkom februára (9.) sa uskutočnil
ples birmovancov zo staranskej farnosti
(Staré, Oreské, Zbudza) a Krivoštian.
 V nedeľu 12. mája sa v Strážskom
uskutočnila spevácka súťaž Strážčanský
slávik, na ktorej mala zastúpenie aj
obec Staré. Damián Voznyj obsadil v kategórii žiakov ZŠ II. stupňa 3. miesto a
harmonikár Emil Balko doprevádzal
všetkých súťažiacich.
 O týždeň neskôr bolo vo farskom
kostole v Starom prvé sväté prijímanie.
Eucharistického Krista z rúk duchovného
otca – farára Jána Čecha Špireka prijalo
prvýkrát 9 detí.
 V druhú júnovú nedeľu sa v Kostole
Nanebovzatia Panny Márie uskutočnila
birmovka. Sviatosť birmovania pre 56
mladých ľudí vysluhoval emeritný košický arcibiskup Mons. Alojz Tkáč.
 Obec Zbudza aj v tomto roku zabezpečovala zber obnoseného šatstva. Viacerí obyvatelia využili túto možnosť a tak
sa dovedna nazbieralo takmer 100 kilogramov šatstva.
 Do zberu obnoseného šatstva sa
zapojili taktiež Starania. Tu sa šatstvo
zbieralo dokonca v troch termínoch. -jak-

POMÁHAJÚ
Po dobu dvanástich mesiacov zamestnáva v súčasnosti obec Oreské piatich aktivačných pracovníkov. Ich práca
je v obci viditeľná. Podieľajú sa hlavne na údržbe verejných priestranstiev, cintorína,
kosení okolia obecného potoka
či údržbe budov v správe obce.
Jedna pracovníčka popritom
vedie obecnú knižnicu a v pravidelných intervaloch vykonáva v prípade potreby aj donášku liekov. Jej pomoc ocenia
hlavne menej mobilní seniori a
(red)
ďalší obyvatelia.

TRADÍCIA

Milovníci zachovávania ľudových tradícii a priaznivci folklóru sa
28. mája zišli v Zbudzi na stavaní mája. Tohtoročnými hosťami na
už tradičnom podujatí boli členovia
ľudovej hudby Oceľare z Falkušoviec, ktorí sa prezentovali peknými
pesničkami. Na akcii nechýbalo ani
malé občerstvenie.
(-r-)
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Z HISTÓRIE OBCE ORESKÉ

Súčasný pohľad na 75-ročný gréckokatolícky Chrám Premenenia
Pána v Zbudzi.
Snímka: J. P. Zemplínsky

VÝZNAMNÝ DEŇ

Onedlho uplynie 75 rokov od postavenia a posviacky gréckokatolíckej cerkvi v Zbudzi (na hornej snímke). Túto významnú udalosť v živote zbudžanských gréckokatolíkov z 18. septembra 1938 zachytil vtedajší obecný kronikár takto:
„Ten deň bola posvätená nová rím. kat. farár z Vinného. Slávnostgr. kat. cerkev v Zbudzi na cintorí- ný obed bol v škole pre 30 vzácne. Posvätil ju vysokodôstojný pán nych hosťov.“
osvietený gr. kat. episkop Štefan
Pripomeňme, že chrám, ktorý
Sztojka (pozn. redakcie: Alexan- v roku 1949 navštívil blahoslaveder Stojka) z Mukačeva. Pri sláv- ný prešovský biskup Pavol Peter
nostnej bráne prevítal ho starosta Gojdič, OSBM, prešiel niekoľkýobce Peter Fitura, Michal Dzurjov- mi rekonštrukciami, hlavne od ročin stredni malý päť ročný chlapec ku 2002, odkedy je Zbudza filiálGustáv Janočko, Marcella Mikulo- kou Michaloviec (predtým patrila
vá 4. roč. škol. žiačka a Sabina Sli- k farnosti Trnava pri Laborci). V
vočková, 8. roč. škol. žiačka. Po posledných mesiacoch areál doposviačke navštívil rím. kat. kostol stal aj nové oplotenie z východnej
pri dverách kostolných prevítal ho strany od štátnej cesty.
veľadôstojný pán Ján Bocskoroš,
Text a snímka: JPZ

ŽENY Z RODU STÁRAJOVCOV

Stárajovci patrili k významným rodom v Zemplínskej stolici, resp. župe.
Popri mužoch, ktorí sa vyznamenali v rôznych oblastiach, sa „zviditeľnili“
aj ženy. Dobré vzťahy medzi Habsburgovcami a Stárajovcami sa premietli do
mnohých ocenení šľachticom zo Zemplína. Priniesli šťastie aj Anne Márii Stárajovej, ktorá počas panovania cisárovnej
Márie Terézie sa stala dvornou dámou
jej najobľúbenejšej dcéry Márie Kristíny
na miestodržiteľskom dvore v Bratislave. Anna Mária za svoje dlhoročné verné služby arcivojvodkyni dostala okrem
viacerých darov aj bohoslužobné rúcho
(kazulu), ktoré v roku 1766 venovala
farskému kostolu v Starom. Rúcho vyšívala ďalšia dcéra cisárovnej – arcivojvodkyňa Mária Alžbeta. Táto vzácna pamiatka zo Starého je od poslednej tretiny
20. stor. uložená v depozite Zemplínskeho múzea.
Ešte výraznejšie sa do histórie zapísala ďalšia príslušníčka rodu – Irma. Narodila sa v staranskom kaštieli v júli pravdepodobne v roku 1863 (niektoré zdroje

uvádzajú rok 1864). Od roku 1894 pôsobila na cisárskom dvore vo Viedni. Bola
dvornou dámou cisárovnej Alžbety Bavorskej, zvanej Sisi, ktorú ako fyzicky
zdatná sprevádzala na mnohých cestách
mimo cisárskeho dvora. Tak tomu bolo aj
10. septembra 1898 počas prechádzky
pri Ženevskom jazere, kde cisárovnú zavraždil taliansky anarchista Luigi Lucheni. Niekoľko dní po smrti cisárovnej založil František Jozef vyznamenanie pre
ženy - Rád Alžbety. Ako prvá dostala toto
ocenenie Irma Stárajová.
Irma, ktorá svoju cisárovnú veľmi
zbožňovala, napísala o týchto udalostiach
knihu (vyšla aj v češtine pod názvom Poslední léta císařovny Alžběty s podtitulom
Vzpomínky dvorní dámy). Zvyšok života dožila v Sobranciach, kde mala rodina z matkinej strany kaštieľ, pretože po
zavraždení brata Štefana v roku 1896 sa
Stárajovci zo Starého vysťahovali. Zemplínčanka, ktorá sa po udalostiach pri Ženevskom jazere dostala do povedomia
európskej i svetovej verejnosti, zomrela
v Sobranciach 3. septembra 1940. (jk)

Dnešné územie obce Oreské bolo osídlené už v neolite (mladšia doba
kamenná). Zo starších osídlení je známe sídlisko bukovohorskej kultúry, z neskoršieho obdobia slovanské sídlisko z 11.-12. stor. Z tohto obdobia sa v obci našli zlomky slovanskej keramiky. Z mnohých predmetov, ktoré boli v tejto lokalite nájdené možno spomenúť bronzové meče,
z ktorých najvzácnejší má dĺžku 966 mm s dĺžkou rukoväte 98 mm. Tento meč bol spolu s ďalšími predmetmi súčasťou zbierky Antona (Antala) Stáraja.
Doteraz najstaršia známa písomná zmienka o osade Oreské pochádza spred 655 rokov (1358). Vtedy tu okrem poddaných bývali aj zemania. V roku 1418 sa už uvádza ako samostatná dedina v maďarizovanom
tvare Orozka. V tom čase bola spolu s ďalšími obcami zo širšieho okolia súčasťou panstva Michalovce-Tibava. V roku 1499 v Oreskom hospodárilo 31 domácností, pričom polia po 5 odsťahovaných rodinách zostali opustené. V tom istom roku je zmienka aj o viniciach. Obec bola v
tom čase stredne veľkou dedinou a patrila do Užskej stolice, od 16. stor.
do Zemplínskej.
V roku 1600 bolo v obci 13 obývaných domov, ale v roku 1715 tu hospodárilo len 8 domácností, pričom ďalších 27 bolo opustených. Obyvateľstvo sa do 18. stor. zaoberalo hlavne vinohradníctvom (v súpise z
roku 1772 sa uvádza 12 majiteľov viníc), neskôr aj poľnohospodárstvom
a pálením uhlia. Na sklonku 3. štvrtiny 18. stor. sa v susednom Starom
uskutočnila kanonická vizitácia. V zápise z vizitácie sa okrem Oreského
a ďalších obcí ako rímskokatolícka filiálka spomína aj obec Hendzelovce, resp. Hendžeľovce, ktorá bola sídlom gréckokatolíckej farnosti a postupne splynula s Oreským.
Konkrétne údaje z roku 1787 hovoria, že v Oreskom bolo 39 domov,
48 rodín a 284 obyvateľov. Prevahu mali muži – 164, z nich bolo 53 ženatých a 111 slobodných. Žilo tu 29 gazdov, 35 dedičov gazdov, resp. sedliakov a 18 želiarov. O 41 rokov neskôr (1828) stálo v obci už 64 domov,
v ktorých žilo 469 obyvateľov. Podľa sčítania z roku 1869 tu žilo 571 obyvateľov – 354 rímskokatolíkov, 204 gréckokatolíkov, 1 evanjelik augsburského vyznania, 2 reformovaní (kalvíni) a 10 židov. Najviac obyvateľov mala obec v roku 1970 (586), odvtedy ich počet sústavne klesá.
V Oreskom sú dva kostoly. Starší – gréckokatolícky pochádza z 2. pol.
18. stor. Zasvätený je Ochrane presv. Bohorodičky (Pokrova). Novší –
rímskokatolícky bol postavený v 30-tych rokoch 19. stor. Patrónom kostola je sv. Jozef. Zmienka o škole pochádza až zo 70. rokov 19. stor. Prvým známym učiteľom je Michal Horányi, vtedy učiteľ bez diplomu.
Ďalším učiteľom bol Alexander Junger, pôvodne stolár. V roku 1884
grófka Stárajová darovala škole pozemky. S výstavbou novej školskej budovy sa začalo v roku 1888 (budova už nestojí). Učiteľ mal plat 60 zlatých a darované pozemky, od roku 1890 už 200 zlatých. Terajšia školská
budova (ZŠ, MŠ) bola odovzdaná do užívania v roku 1966. Pre malý počet žiakov je už niekoľko rokov mimo prevádzky.
Z plejády niekoľkých desiatok učiteľov možno spomenúť Ladislava
Čolláka, v rodine ktorého sa narodili Mikuláš (1906-1965) – prekladateľ, publicista a stredoškolský profesor a Pavol (1909-1967) – verejný činiteľ (podpredseda ONV 1945-1946, člen SNR 1946-1948 a poslanec NZ
ČSR 1948-1950) a učiteľ. Zásluhou viacerých učiteľov tu malo niekoľkoročnú tradíciu aj ochotnícke divadlo.

Súčasný pohľad na centrum Oreského

Snímka: archív

Pod Bukovinou
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SPOLOČENSKÉ OKIENKO
V prvom polroku 2013 sa narodili:
Valentína KUŽMOVÁ, Nela MELKOVÁ, Michaela MITINKOVÁ (z Oreského), Sofia BALOGOVÁ, Katarína TURCOVSKÁ, Tereza TURCOVSKÁ, Karolína KEILOVÁ (zo Starého), Mária ČINČÁROVÁ, Zuzana VYŠINOVÁ (zo Zbudze).

Uzavreli manželstvo:
Peter KUŠNÍR a Erika MACKOVÁ, Ing. Peter KANUŠČÁK a Ing. Iveta
HAVRILČÁKOVÁ, Lukáš SKŘIVAN a Ivana HRICOVÁ (zo Starého).

Oslávili životné výročia:

Na archívnej snímke M. Litunovej vidíme amatérskeho výtvarníka
Ambróza Misára s vnučkou Mgr. Milenou Bančejovou, učiteľkou ZUŠ
Michalovce a pravidelnou účinkujúcou na Staranskej hudobnej jari.

SPOMIENKA V SRDCI, TAKÁ ZOSTANE MI...

Človek a jeho bytie. 20. júla uplynul rok od smrti milovaného manžela, starostlivého
otca, láskavého deduška Ambróza Misára. Pochádzal z roľníckej rodiny. Od detstva sa
uňho prejavovalo výtvarné cítenie – práca s maľbou.
V regionálnych a okresných súťa- obrazoch sa ukrýva láska k Bohu, ľuďom,
žiach získaval svojimi maľbami prven- prírode a dedinke, v ktorej žil, k ľudovej
stvá. Predstihol aj svojho učiteľa, ktorý sa slovesnosti našej dedinky. Veľa času veumiestňoval na priečkach pod ním. Ako noval modlitbe. Jeho obľúbená knižôčka
jediné dieťa-syn, v rodine pomáhal rodi- „Môj priateľ“ sa mu stala dennodenným
čom na veľkom gazdovstve. Preto záko- chlebíkom, ráno aj večer.
nite jeho kroky viedli k štúdiu na HosNa slávnosti Hudobná jar 2012 v Stapodárskej akadémii v Michalovciach, kde rom prezentoval svoje umenie vernisáaj býval na internáte. Mal bohatý, tvori- žou. Ďakujem Jankovi Poprikovi, že svový život. Bol dlhoročným inšpektorom v jou pripomienkou zviditeľnil ľudového
humenskej Jednote. Po odchode do dô- umelca zo Starého. Narodil sa 15. januáchodku sa naplno venoval rodine, pomá- ra 1925, zomrel vo veku 87 rokov.
hal s výchovou vnúčat, príkladne sa staTy, otec, si bol strom košatý... A ja ten
ral o staručkú mamku.
vtáčik veselý...
Česť Tvojej pamiatke!
V čase oddychu pod popínavým agáS hlbokou láskou a úctou v srdci
tom sa ozvala túžba vyjadriť svoje pocidcéra Mária Litunová
ty, emócie, vzťah k svetu maľbou. V jeho

50 rokov – Mária FILIPOVÁ, Helena HITROVÁ, Ján BEREŠ, Jana TALNAGIOVÁ, Eva BLACHOVÁ (z Oreského), Andrej BALOG, Ladislav DIDIČ, Cyril FERENC, Miloš HORDOŠ, Marta HORDOŠOVÁ, Jozef ADAMIK, Emil KRÁĽ (zo Starého), Ján PREPILKA, Marián MANDŽÁK, Peter
VARSÁNYI (zo Zbudze).
60 rokov – Anton HARVILČÁK, Jozef ŠALACHA, Regína LITUNOVÁ,
Agnesa MELKOVÁ (z Oreského), Jozef STARUCH, Anton BANÍK, Magdaléna DŽADOVÁ, Ján POPRIK (zo Starého), Jozef FRENDÁK, Marta
BARKAJOVÁ, Ružena HRICÍKOVÁ, Ján STRELKA, Anna IHNÁTOVÁ,
Vlasta JAMNICKÁ (zo Zbudze).
70 rokov – Agáta Serafína CVOREŇOVÁ, Emil KUŽMA, Berta BEREŠOVÁ (z Oreského), Ján DELING (zo Starého), Jozef SISÁK, Anna ŠECKOVÁ, Margita UJLAKYOVÁ (zo Zbudze).
75 rokov – Filoména ŠIMAĽOVÁ, Andrej MELNÍK (z Oreského), Serafína PĽUCHTOVÁ, Serafína ŠALACHOVÁ, Cyril ŠALACHA, Anna SABOVÁ, Helena BAČOVČINOVÁ, Helena PETRUŠKOVÁ (zo Starého)
Aurélia MASKAĽOVÁ, Jozef MASKAĽ, Mária MOROZOVÁ, Kateřina
TEPPEROVÁ, Michal ČOREJ, Ladislav ASTRAB (zo Zbudze).
80 rokov – Katarína HAVRILČÁKOVÁ, Mária ŠIMAĽOVÁ (z Oreského),
Helena HUDÁKOVÁ, Jozefína HUDÁKOVÁ (zo Starého), Melánia KOLESÁROVÁ (zo Zbudze).
85 rokov – Genovéva ZALUŽICKÁ (z Oreského), Anna HARDIKOVÁ,
Bernardína PALOVČÁKOVÁ, Anna LITUNOVÁ (zo Starého).86 rokov
– Víťazoslav SOTÁK (zo Zbudze).
86 rokov – Ján LICHOTA (zo Zbudze), Jozefína DUNCOVÁ, Jolana FERENCOVÁ (zo Starého).
88 rokov – Paulína BEREŠOVÁ (zo Starého).
90 rokov – Anna GEREGÁČOVÁ, Michal DUNCA (zo Starého).
91 rokov – Jozefína HARVILČÁKOVÁ (z Oreského), Bernardína GALANDOVÁ (zo Starého).
92 rokov – Jozefína GEĽATKOVÁ (zo Zbudze).
93 rokov – Ján BARKAJ (zo Zbudze).

Opustili naše rady:
17.1. – Juraj HARVILČÁK (nar. 1926), 30.5. – Slávko HAČKO (1958)
obaja z Oreského, 1.2. – Irena JOZEFOVÁ (1929), rod. Staruchová, 3.2.
– Ján SABO (1952), 18.5. – Ján ŠČAMBORA (1948) všetci zo Starého,
23.1. – Eduard ŠIMAĽ (1939), 11.3. – Melánia MIKITOVÁ, rod. Lopatová (1944), 2.4. – Irina BARNOVÁ, rod. Mikulová (1923), 10.4. – Ján LIBOVIČ (1944) všetci zo Zbudze
K 30.6.2013 bolo k trvalému pobytu v Oreskom prihlásených 489,
v Starom 785 a v Zbudzi 535 osôb.

Pohľad na širšie centrum Starého. Obraz, ktorý roku 2000 venoval
Ambróz Misár svojej rodnej obci.
Snímka: J. P. Zemplínsky

PRE ŠKOLÁKOV I RODIČOV
V týchto dňoch majú naši školáci za sebou polovicu prázdnin.
Okrem sviatkov a víkendov čaká
na nich niekoľko voľných dní navyše aj v školskom roku 2013/2014.
Jesenné prázdniny budú v dňoch
30. 10. – 1. 11. 2013, vyučovanie
začína 4. 11. 2013. Nasledujú vianočné prázdniny, ktoré budú od
23. 12. 2013 do 7. 1. 2014. Vyučovanie začne 8. 1. 2014. Najkratšie

budú polročné prázdniny – 3. 2.
2014. Termín jarných prázdnin
pre Košický a Prešovský kraj je
od 3. 3. do 7. 3. 2014. Vyučovanie začne 10. 3. 2014. Ako posledné v tomto školskom roku budú
veľkonočné prázdniny. Potrvajú
od štvrtka 17. 4. do utorka 22. 4.
2014. Letné prázdniny začnú už v
pondelok 30. 6. a potrvajú do 29.
8. 2014.
-red-

Po dvoch desaťročiach sa spoločnosť COOP Jednota opäť vrátila do
Oreského. Po polročnej prevádzke sú obyvatelia obce so sortimentom i
prístupom vedúcej predajne spokojní. Podrobnejšie sa dočítate v článku
Jednota sa vracia na str. 1.
Snímka: M.H.

KRÁTKO ZO ŠPORTU

KRÁTKO ZO ŠPORTU

FUTBAL

Tabuľka jarnej časti 2012/2013

III.A trieda dospelých ObFZ Michalovce
Jarná časť 2012/2013
12. kolo (19.8.2012 dohrávka 1.5.2013)
RUS. HRABOVEC – ZBUDZA 5:1 (3:0)
Góly: Polák 2, Chrapovič, Minčák, Kočan –
Kočerha. ŽK: Bardzák (d). Pred 30 divákmi
rozhodoval Kusík.
13. kolo (14.4.2013)
ZBUDZA – NIŽNÁ RYBNICA 0:3 (0:2)
Góly: Murgaš, Vasovčák, Kočan. ŽK: Lang (d).
Pred 40 divákmi rozhodoval Vozár.
14. kolo (21.4.2013)
JOVSA – ZBUDZA 6:1 (4:1)
Góly: Kopčanský 3 (1 z 11m), M. Sobek, K.
Sobek, Stretavský – Dudáš. ŽK: Hirjak (h).
Pred 70 divákmi rozhodoval Matej.
15. kolo (28.4.2013)
ZBUDZA – LEKÁROVCE 2:1 (2:1)
Góly: Minkanič, Mačovský – Šalacha. ŽK:
Minkanič – Smerekovský, Mesároš. Pred 70
divákmi rozhodoval Pavlenko.
16. kolo (5.5.2013)
JASTRABIE – ZBUDZA 2:0 (2:0)
Góly: Tomči 2. ŽK: Mesároš – Hostýnek, Tekáč. Pred 40 divákmi rozhodoval Dziad.
17. kolo (12.5.2013)
ZBUDZA – PODHOROĎ 0:1 (0:1)
Gól: Pidanič. ŽK: Surma (h). Pred 20 divákmi
rozhodoval Bíro.
18. kolo (19.5.2013)
ZBUDZA mala voľno
19. kolo (26.5.2013)
KUSÍN – ZBUDZA 0:10 (0:6)
Góly: Štrus 6, Romanec a Zvalčák po 2. ŽK:
Elekanič, Halapi (h). Pred 30 divákmi rozhodoval Komenda.
20. kolo (2.6.2013)
HORŇA – ZBUDZA 7:0 (3:0)
Góly: Matej 2, Danko, Ovad, vlastný (Minkanič), Ryník, Pšak. Pred 50 divákmi rozhodoval Pivarník.
21. kolo (9.6.2013)
ZBUDZA – MAŤ. VOJKOVCE 2:1 (1:0)
Góly: Tudja, L. Mačovský – Kusnyír. ŽK: Barna – Ady. Pred 40 divákmi rozhodoval Tušek st.
22. kolo (16.6.2013)
STRETAVA – ZBUDZA 3:0 (1:0)
Góly: Dubský, Išky, Olah. Pred 40 divákmi
rozhodoval Diad.
Konečná tabuľka 2012/2013
1. Kusín
2. Podhoroď
3. R. Hrabovec
4. Jovsa
5. Jastrabie
6. N. Rybnica
7. Horňa
8. M. Vojkovce
9. Lekárovce
10. Stretava
11. Zbudza

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

15
15
13
13
9
8
8
6
4
3
3

1
1
3
1
3
2
2
4
4
4
1

4
4
4
6
8
10
10
10
12
13
8

87 : 33
60 : 23
50 : 30
55 : 33
47 : 47
45 : 51
31 : 39
37 : 42
22 : 52
23 : 48
17 : 76

46
46
42
40
30
26
26
22
16
13
10

Nielen so súpermi, ale aj s úmornou horúčavou bojovali pretekári
na 8. ročníku cestného behu Laborecká pätnástka, ktorého prevažná
časť viedla cez obec Staré.
Snímka: J. P. Zemplínsky

LABORECKÁ PÄTNÁSTKA: M. LAMI

1. Podhoroď 10 9 0 1
2. Kusín
10 8 1 1
3. Jovsa
10 7 0 3
4. R. Hrabovec 10 6 2 2
5. Jastrabie
10 5 0 5
6. N. Rybnica 10 4 2 4
7. Horňa
10 4 2 4
8. M. Vojkovce 10 3 2 5
9. Zbudza
10 2 0 8
10. Stretava
10 1 1 8
11. Lekárovce 10 0 2 8
Tabuľka doma

27 : 8
47 : 12
34 : 18
24 : 18
27 : 29
26 : 25
18 : 17
21 : 24
6 : 39
9 : 26
5 : 28

27
25
21
20
15
14
14
11
6
4
2

1. Kusín
10 9 0 1
2. Podhoroď 10 9 0 1
3. R. Hrabovec 10 9 0 1
4. Jovsa
10 8 1 1
5. Horňa
10 7 2 1
6. Jastrabie
10 6 2 2
7. N. Rybnica 10 6 1 3
8. M. Vojkovce 10 4 3 3
9. Zbudza
10 3 1 6
10. Lekárovce 10 2 2 6
11. Stretava
10 2 1 7
Tabuľka vonku
1. Kusín
10 6 1 3
2. Podhoroď 10 6 1 3
3. R. Hrabovec 10 4 3 3
4. Jovsa
10 5 0 5
5. Jastrabie
10 4 1 5
6. Lekárovce 10 2 2 6
7. N. Rybnica 10 2 1 7
8. Stretava
10 1 3 6
9. M. Vojkovce 10 1 1 8
10. Horňa
10 1 0 9
11. Zbudza
10 0 0 10

46 : 12
41 : 10
34 : 12
40 : 16
25 : 11
21 : 13
31 : 18
21 : 18
12 : 29
8 : 20
9 : 20

27
27
27
25
23
20
19
15
10
8
7

Posledná júlová nedeľa už tradične patrí medzinárodnému cestnému behu Laborecká
pätnástka, ktorej trať vedie zo Strážskeho cez Staré na rázc. Oreské a späť. Paradoxne v
tomto roku bez medzinárodnej účasti klasifikovali v cieli 78 pretekárov (z toho 13 žien),
ktorí sa v tropickej horúčave úspešne popasovali s 15-, resp. 10-kilometrovou traťou.
Najlepší v absolútnom poradí skončili na- 0:50:10 hod. Z kvarteta sedemdesiatnikov
sledovne: 1. Michal Lami (Košice) 0:55:11 si najlepšie počínal Ján Semaník (BK Sparhod., 2. Juraj Ištvánik (AK Spartak Dubni- tak Medzev), keď trať zabehol za 0:58:05
41 : 21 19
ca n/V) 0:55:14 hod., 3. Michal Ivančo (ŠK hod. Druhý skončil Eugen Pastor (Metropol
19 : 13 19
16 : 18 15
Banské) 0:57:34 hod. 4. Marek Mockov- Košice) časom 1:03:34 hod., bronz patrí do15 : 17 15
čiak (VÚ 1007 Prešov) 0:58:52 hod., 5. Šte- mácemu Jozefovi Lipovskému (MBO Stráž24 : 29 13
fan Rácz (ŠK Budimír) 0:59,23 hod., 6. Pa- ske), ktorému v cieli namerali 1:06:25 hod.
14 : 32 8
vol Chomanič (beháme.sk) 0:59:28 hod.,
Víťazi jednotlivých kategórií – A: M.
14 : 33 7
7. Patrik Vyšňovský (ATU Košice) 0:59:50 Lami, B: M. Ivančo, C: Š. Rácz, D: Pavol Ma14 : 28 6
hod., 8. Milan Ondričko (Humenné) 1:00:04 dár (TJ Obal servis Košice) 1:07:48 hod., E:
11 : 26 4
6 : 28 3
hod., 9. Peter Janovič (BK Šaca) 1:01:36 J. Semaník, F: K. Labašová, G: Lenka Krá5 : 47 0
hod., 10. Vladimír Balog (TJ Obal servis Ko- lovská (Michalovce) 1:21:55 hod., H: Alžbešice) 1:01:45 hod.
ta Tiszová (Tube City IMS Košice) 1:15:49
HASIČSKÝ ŠPORT
Zo žien bola najlepšia Katarína Labašo- hod., Jm: M. Baloga, Jž: K. Chomaničová.
XXII. ročník
vá (Geoma Košice) ktorá v absolútnom po- Najmladšími pretekármi boli prví dvaja juZemplínskeho pohára v Humennom
radí skončila časom 1:03:59 hod. trinásta. niori (1997), najstarším J. Lipovský (nar.
Muži
Z domácich pretekárov MBO Strážske bol 1939). Najúspešnejší pretekári v kategóri1. DHZ Staré (MI), 2. DHZ Bystré (VT),
najrýchlejší Vladislav Lipovský, ktorý časom ách získali finančné odmeny.
3. DHZ Slovenské Nové Mesto (TV).
1:04:26 hod. obsadil 14. miesto.
Negatívom tohtoročnej pätnástky bola
Dorastenci
Juniori, juniorky a muži nad 70 ro- nezvyčajne hustá premávka na trati, čo pre1. DHZ Novosad (TV), 2. DHZ Merník VT),
kov (kat. E) bežali skrátenú 10-kilometro- tekárom v tropickej horúčave iste neprospe3. DHZ Staré (MI).
vú trať. Medzi juniormi vyhral Matej Balo- lo.
(-rk-)
ga (Fox Team KB Prešov) časom 0:41:45
hod. pred Jaroslavom Bernátom (BK Šaca)
za 0:43:44 hod. a Jozefom Veľasom (SedlisFutbalisti TJ Družstevník Zbudza, ktorí boli v súťažnom ročníku
ká) za 0:45:43 hod. Jediná juniorka Kami2012/2013 na vlastnú žiadosť preradení z III.B triedy do III.A, nemali najla Chomaničová (ŠK Kolonica) dosiahla čas šťastnejší vstup do súťaže. Prvé jesenné víťazstvo i body získali až v 9. kole

FUTBALOVÁ BILANCIA

VYŽREBOVANIE

jesennej časti III.B triedy ObFZ
1. kolo (8.9.2013 o 15.30 hod.):
Lekárovce – Zbudza, 2. kolo
(15.9.2013 o 15.30 hod.): Zbudza
– Trhovište, 3. kolo (22.9.2013
o 15.00 hod.): Ptrukša – Zbudza, 4. kolo (29.9.2013): Zbudza
má voľno, 5. kolo (6.10.2013 o
14.30 hod.): Ložín – Zbudza, 6.
kolo (13.10.2013 o 14.30 hod.):
Maťovské Vojkovce – Zbudza, 7.
kolo (20.10.2013 o 14.00 hod.):
Zbudza – Beša.
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na domácej pôde s Horňou.
Nevydarený vstup do súťaže sa prejavil aj na priebežnej jesennej bilancii.
Keďže v posledných dvoch zápasoch
získali iba jeden bod, skončili s 5-bodovým odstupom na Stretavu poslední s
najslabším útokom (11) a najhoršou
obranou (37 gólov). Prispela k tomu
nielen desaťgólová nádielka v Kusíne,
ale aj päťgólové prídely od Ruského
Hrabovca či Podhorode.
Jarná odveta bola pre hráčov príležitosťou odčiniť nepriaznivú jesennú bilanciu. Mužstvo síce získalo o
2 body viac, no v útoku i v obrane to
bolo ešte slabšie (6:39). Ani v odvete
sa nevyhli desaťgólovej prehre s Kusínom a tak celkové skóre s dvojzápasu s týmto súperom je 0:20! V konečnej tabuľke obsadili teda Zbudžania
posledné 11 miesto. Prispela k tomu
skutočnosť, že popri domácich stratách nezískali vonku ani jediný bod,

kým ich „tabuľkoví“ susedia bodovali
vonku skoro tak ako doma – Stretava
6:7, Lekárovce 8:8.
Okrem rezerv v obrannej činnosti chýbajú mužstvu strelci. Tých bolo
síce v nedávnom ročníku desať, no ani
jeden sa výraznejšie nepresadil – Barna 3, Barkai, Dudáš, Minkanič, Tudja,
Mačovský po 2, Mojcik, Horváth, Gažík a Kočerha po 1.
Veríme, že v novom ročníku
2013/2014 urobia hráči svojim
priaznivcom viac radosti.
(P.Z.)

PRÍPRAVNÝ FUTBAL

Rakovec n/O – Zbudza 7:1 (5:0),
Zbudza – Rakovec n/O 1:6 (0:4),
Zemplínska Široká – Zbudza 5:0
(1:0), Zbudza – Lieskovec (HE) 2:9
(0:7).
(red)

