Pod Bukovinou

Noviny občanov obcí Staré, Zbudza a Oreské

IV. ročník

číslo 1

VOLILI SME PREZIDENTA

júl 2014
(11,11%). Nasledujú: P. Hrušovský 13
(7,22%), J. Jurišta 7 (3,88%), M. Kňažko 6 (3,33%), H. Mezenská 4 (2,22%) a
J. Čarnogurský 2 (1,11%). Šestica kandidátov – G. Bárdos, J. Behýl, V. Fischer, S.
Martinčko, M. Melník a J. Šimko nedostala žiadnu podporu.
Keďže ani jeden z kandidátov nezískal
na prvý pokus nadpolovičnú väčšinu hlasov, voľba sa opakovala 29. marca. Do
druhého kola postúpili Robert Fico a Andrej Kiska. Vo všetkých troch volebných
okrskoch sme zaznamenali oproti predo(Dokončenie na str. 3)

Prvým kolom prezidentských volieb sme v sobotu 15. marca začali tohtoročný volebný maratón. O funkciu hlavy štátu na ďalších päť rokov sa uchádzal rekordný počet 14 kandidátov, pričom ešte ďalší pred voľbami odstúpil.
Najvyššiu účasť v oboch kolách za- hýl, V. Fischer a Ján Jurišta po 2 (0,86%)
znamenali vo volebnom okrsku Oreské. a J. Čarnogurský 1 (0,43%). Gy. Bárdos
V prvom kole zo 409 oprávnených osôb a J. Šimko nezískali ani jeden hlas.
V Zbudzi prišlo zo 454 zapísaných
zapísaných do zoznamu voličov prišlo k volebným urnám 176 (43,03%). Odovzda- osôb voliť 182 (40,08%). Aj tu vyhral R.
li 174 platných hlasov, ktoré medzi kandi- Fico, ktorý získal 87 hlasov (48,33%),
druhý skončil R. Procházka so 41 hlasdátov rozdelili takto:
Robert Fico (Smer SD) 65 (37,35%), mi (22,77%) a tretí A. Kiska s 20 hlasmi
Andrej Kiska (nezávislý) 41 (23,56%),
Radoslav Procházka (nezávislý) 26
(14,94%), Pavol Hrušovský (KDH) 20
(11,49%), Milan Kňažko (nezávislý) 10
(5,74%), Helena Mezenská (OĽaNO) 5
(2,87%), Ján Jurišta (KSS) 3 (1,72%),
Jozef Behýl ( ) 2 (1,14%), Ján Čarnogurský (nezávislý) 1 a Milan Melník ( ) po 1
(0,57%). Ďalší štyria kandidáti – Gyula
Bárdos (SMK-MKP), Viliam Fischer ( ),
Stanislav Martinčko ( ) a Jozef Šimko ( )
nezískali ani jeden hlas.
Zo 656 zapísaných voličov v Starom
prišlo voliť 234, čo predstavuje 35,67%
účasť. Voliči rozdelili 231 platných hlasov nasledovne: R. Fico 106 (45,88%),
A. Kiska 44 (19,04%), R. Procházka 37
(16,01%), P. Hrušovský 16 (6,92%),
H. Mezenská 9 (3,89%), M. Kňažko 8
(3,46%), S. Martinčko 3 (1,29%), J. Be- Členovia FS Soľanka počas stavania mája v Zbudzi.

FAŠIANGY

V STAROM
Po troch rokoch staranská samospráva opäť pripravila rozlúčku s obdobím medzi Tromi kráľmi a Veľkým
pôstom, ktoré nazývame Fašiangy.
Uskutočnila sa v prvú marcovú sobotu na novovybudovanom amfiteátri pri
obecnom úrade.
Po úvodnom vstupe domácej mužskej speváckej skupiny Starjani sa k
prítomným, medzi ktorými nechýbali ani hostia, prihovorila starostka obce
Agáta Jesenková. Domácich folkloristov, ktorých doprevádzali harmonikári
Emil Balko a Anton Dermek, vystriedali na pódiu členovia DFSk Tarnavčan z
Trnavy pri Laborci pod vedením manželov Petra a Anny Schudichovcov. Po
nich sa publiku predstavil sólista Marián Kolibab zo Strážskeho, ktorého
doprevádzal E. Balko. Ten do tretice
účinkoval aj so ženskou speváckou skupinou Rozmarín, ktorá uzavrela približne hodinový kultúrny program.
Organizátori pripravili pre približne dve stovky prítomných chutný guľáš
a zabíjačkové špeciality. Nechýbalo ani
dobré vínko a ďalšie občerstvenie. -pz-

SYMBOLIKA MÁJA

Snímka: OZ

AKTIVITY NAŠICH ŠKOLÁKOV
Aj druhý polrok školského roka 2013/2014 v ZŠ Staré bol bohatý na za- nom ihrisku.
Veľmi úspešne reprezentovaujímavé aktivity. Začali sme pozvaním škôlkárov zo Zbudze a staranskych
škôlkárov do našej školy, na ktorom sa mohli zoznámiť s peknými priestor- li našu školu žiaci 4. ročníka – S. Ebmi, ktoré žiakom ponúkame a navzájom sa spoznať pri plnení učebných a ský, A. Ivan, M. Demčáková a druháčka P. Ivanová na športovej olympiáde
športových úloh. Nasledoval zápis budúcich školákov do 1. ročníka.
Vo fašiangovom období sa po- ré sme tentokrát oslávili netradične žiakov poriadanej Školským úradom
dobne ako každý rok konal karne- - opekačkou. Tak ako každý rok k Vinné, kde sa stali absolútnymi víťazval, na ktorom si mohli deti dosta- nám opäť zavítala strážanská ZUŠ mi. Školský rok vyvrcholil školským
točne zatancovať a zasúťažiť. Marec s pekným výchovným koncertom výletom do Divadla Jonáša Záborskésa už niesol v znamení kníh. Najob- a v spolupráci s jej výtvarným od- ho v Prešove, kde si deti pozreli hudobľúbenejšou z literárnych aktivít na- borom, ktorý má pobočku na škole, nú rozprávku a navštívili aj tunajšie
šich žiakov je určite čítanie pre ma- vyzdobili druhú triedu. Pravidelne Planetárium. Zaujímavé aktivity budú
lých škôlkárov, ale zapojili sme sa sa zúčastňujeme kurzu dopravnej isto čakať na žiakov aj v ďalšom školaj do recitačnej súťaže Hviezdosla- výchovy na sobraneckom doprav- skom roku.
Mgr. T. Dutková
vov Kubín a príjemné dopoludnie
strávili aj v michalovskej knižnici pri plnení tvorivých úloh. Súčasne sme navštívili aj výstavu kraslíc
v Zemplínskom múzeu. Už tradične
sa naši najlepší speváci pripravili
na spevácku súťaž Slávik Slovenska
a víťazka školského kola Monika
Demčáková na okresné kolo, kde ju
na klavíri sprevádzala JUDr. Lucia
Žužová. Svoje šikovné ruky predstavil žiakom i škôlkárom kúzelník
Santoríny. Školáci si v Humennom
pozreli aj poučné a veselé predstavenie o zvieratkách.
Keďže sme environmentálne zameraná škola, žiaci sa radi podieľajú aj na očiste okolia školy a
priestorov obce. Máj bol v znamení sviatku mamičiek a rodiny, kto- Aktivační pracovníci pri skrášľovaní centra Oreského.
Snímka: obOr

Posledný aprílový deň tradične patrí stavaniu májov. Aj keď táto milá tradícia stále viac upadá do zabudnutia, v Zbudzi tento zvyk považujú za samozrejmosť a tak v
predvečer 1. mája starosta Ing. Matej Havrila s poslancami za doprovodu piesní folklórneho súboru Soľanka a ľudových Oceľarov postavili stužkami ozdobený máj pri
obecnom úrade. Pri hudbe a občerstvení si všetci spríjemnili stredňajšie popoludnie. A akú má vlastne "stavanie mája" symboliku? Spoločný "máj" symbolizuje zdravie
pre dioevčatá a ženy, oslavuje zdravie a vitalitu nositeliek života. Je to symbol boja
zimy s jarou, smrti so životom a obnovujúcej sa prírody na jar. Má aj čosi tajomného,
čo si nedajme len tak vziať.
(-MŽ-)

PRÍNOS

AKTIVAČNÝCH

Aj v tomto roku pokračovali v
Oreskom aktivačné práce, ktoré vykonávajú pracovníci zamestnaní na
aktivačnú činnosť. V prospech obce
pracovali piati – Jozef Šalacha, Pavol
Pastirák, Štefan Litun, Jozef Meľko a
Mária Šalachová.
Všetci sa podieľali na skrášľovaní a
čistení verejných priestranstiev – kosenie obecného cintorína, čistenie a
kosenie brehov obecného potoka a
okolia budovy školy. Osobitná pozornosť bola venovaná obecnému parku,
ktorý sa nachádza v centre obce. Taktiež sa osvedčila jedna zo služieb –
donáška liekov pre starších občanov,
ktorú raz za dva týždne vykonáva M.
Šalachová. V rámci aktivačnej činnosti pokračuje aj prevádzka obecnej knižnice. Občania môžu jej služby využívať každú druhú stredu.
Veríme, že aj v druhom polroku
budú mať obce možnosť využiť tieto
práce a aj takýmto spôsobom prispievať k svojmu rozvoju.
(-obOr-)
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STARÉ ZMENILO VZHĽAD
Čas naozaj ubieha veľmi rýchlo a čo nevidieť uplynie ďalšie volebné obdobie. Tri a pol roka je za nami, patrí sa obzrieť sa späť a zhodnotiť – čo sa
urobilo, čo je rozpracované, čo v pláne. Môžem s hrdosťou skonštatovať, že
uplynulé roky boli pre našu obec priaznivé, výsledky sú viditeľné všade naokolo.
Žiadne volebné obdobie sa nezačí- terskej a hlavne základnej školy v obci.
na „od nuly“, ale je pokračovaním toho Telocvičňa je pravidelne využívaná, o
predchádzajúceho, preberajú sa roz- jej priestory je veľký záujem aj z iných
pracované akcie, avšak aj všetky ne- obcí (miest), organizujeme rôzne turzaplatené faktúry, úvery, iné záväzky naje – softtenis, minifutbal, volejbal.
Členovia mužskej FSk Starjani majú za sebou úspešné vystúpenia niea pod. Tu chcem zdôrazniť, že najprv Telocvičňa predstavuje na jednej stralen doma, ale aj v Oreskom, Strážskom, Brekove a ďalších obciach.
ne
príjem,
avšak
s
jej
údržbou
a
častýsa musia vyrovnať všetky dlhy, ukončiť
Snímka: JPZ
rozpracované akcie, hlavne tie cez po- mi opravami vznikajú pre obec aj náskytnuté dotácie so spoluúčasťou obce, klady.
Vybudovali sme tri nové autobusoaby sa prostriedky nemuseli vrátiť, až
vé čakárne (z nich jedna je osvetlená),
potom sa môžu rozbehnúť iné práce.
Voľby zástupcov Slovenskej republiky do Európskeho parlamentu
Pred 3,5 rokmi nové vedenie prevza- dobudovali a odovzdali do prevádzky opäť potvrdili, že voličov príliš nelákajú. Výnimkou neboli ani naše
lo celkovo 4 úvery, z toho 3 na rozpra- 3-izbový školský byt a prevádzku ka- obce. V Oreskom dostali kandidáti 52 platných hlasov, v Starom
cované projekty. Nová hasičská stani- derníctva, aby priestory boli čo najviac taký istý počet a v Zbudzi 47. Pritom o priazeň voličov sa ucháca bola pre obec najväčšou záťažou. Aj využívané. Veľa stavebných prác sa dzalo až 328 kandidátov z 29 strán! Vo všetkých troch volebných
keď bola vybudovaná z dotácií, spolufi- urobilo aj na škole – terénne úpravy, okrskoch v spomínaných obciach dominovali Kresťanskodemokranancovanie obce bolo oveľa vyššie než altánok, odkvapové chodníky, miest- tické hnutie a Smer Sociálna demokracia.
V Oreskom voliči odovzdali hla- čajní ľudia a nezávislé osobnosti 6
sa predpokladalo (neoprávnené vý- nosť pre sklad a zborovňu. Kus náročdavky) a obec za to nemohla. Ihneď po nej práce za podpory Správy povodia sy 11 stranám nasledovne: KDH a (11,53%), SDS 5 (9,61%), Úsvit a
jej odovzdaní obec začala s ďalšími 2 Laborca sa urobilo na protipovodňo- Smer SD po 15 (28,84%), Nova- SNS po 4 (7,69%), Nova 3(5,76%),
-KDS-OKS 7 (13,46%), Komunis- Magnifikát Slovakia, EDS a SaS po
projektmi, ktoré neboli ešte ani zača- vých opatreniach, poskytli sme riadne
tická strana Slovenska 4 (7,69%), 2 (3,84%), Strana TIP, ĽSNS, Nový
platenú
prácu
na
6
+
3
mesiace
ľuďom
té a v priebehu 1 roka museli byť ukonEurópska demokratická strana 3 parlament, Most-Híd, Kresťanská
čené (samozrejme znovu za spoluúčas- z obce. Na menších obecných službách (5,76%), Ľudová strana Naše Slo- SNS, Strana zelených, Právo a Sprapravidelne
zamestnávame
v
priemere
ti obce minimálne 5 %, teda z obecných
vensko a Slovenská národná strana vodlivosť a Strana moderného Sloprostriedkov). Budova obecného úra- 5-6 ľudí v hmotnej núdzi, toho roku až po 2 (3,84%), Demokratická občian- venska po 1 (1,92%).
du nadobudla nový vzhľad, je pýchou 12 ľudí, ktorí sa starajú o čistotu a kose- ska strana, Strana demokratického
O 47 platných hlasov v Zbudzi
obce. Bolo by to nekompletné, keby nie verejných priestranstiev, cintorína, Slovenska, Sloboda a Solidarita a Slo- sa 12 strán a hnutí podelili takto:
areál obecného úradu ostal neuprave- avšak kus zbytočne vynaloženej práce venská a demokratická únia – Demo- KDH 20 (42,55%), Smer SD 11
(23,40%), SNS 4 (8,51%), OĽaNO
ný, čiže súbežne sa robil aj 3. projekt odviedli aj pri likvidácii divokých sklá- kratická strana po 1 (1,92%).
Taký istý počet voličov v Starom 3 (6,38%), ĽSNS 2 (4,25%), DOS,
cez eurofondy – verejné priestranstvá dok. Obec to stálo nemálo prostriedkov
v 2 častiach – znovu obec musela zniesť – zbytočne vynaložených. Ako preven- rozdelil svoje hlasy dokonca 18 po- Strana TIP, EDS, PaS, SaS, KSS a
spoluúčasť. Celkove teda obec získala ciu proti vytváraniu divokých skládok litickým subjektom v poradí: KDH Úsvit po 1 (2,12%).
Pripomeňme, že Slovensko bude
na tieto 3 projekty viac ako 373 000 €, pravidelne poskytujeme 1 veľkokapa- a Smer SD po 8 (15,38%), Obynasledujúcich päť rokov v EP zastuavšak všetky úroky (mesačne to činilo citný kontajner vždy do inej časti obce.
povať 13 poslancov v členení – Smer
viac ako 700 €), spoluúčasť (len mini- Vznikajú opäť vysoké náklady na vývoz
SD 4 (Maroš Ševčovič, Monika Flaodpadu,
veď
vývoz
1
kontajnera
stojí
málna 5 %-ná spoluúčasť obce predstašíková-Beňová, Boris Zala, Vladimír
80-100
€,
vývoz
smetných
nádob
nás
vuje 18 650 €) a časť projektov museo konaní verejného
Maňka), KDH 2 (Záborská, Mikolástojí
mesačne
500
€,
(ročne
6
000
€).
la znášať obec sama, čo nás zaťažilo
zhromaždenia občanov šik), SDKÚ 2 (Ivan Štefanec, Eduard
4. úverom. Chvála Bohu, všetky 3 ná- Opravili a natreli sme oplotenie okolo
Kukan), OĽaNO 1 (Branislav Škripek),
Poslanci obecného zastupiteľstva
ročné projekty sú ukončené, prešli zlo- cintorína, zábradlia na mostoch, uroMost-Híd 1 (József Nagy), SaS 1 (Riv Zbudzi schválili termín konania VEchard Sulík), SMK 1 (Pál Csáky) a Nožitou ministerskou kontrolou, 3 úve- bili sme dopravné značenie na hlavnej
ceste.
V
jarných
mesiacoch
sme
urobili
REJNÉHO ZHROMAŽDENIA OBČANOV
va-KDS-OKS 1 (Jana Žitňanská). -nkry sú splatené, úroky sa značne znížili.
ZBUDZE dňa 28. septembra 2014
Ako sami vidíte, aj z „mínusových čí- generálnu opravu miestneho rozhlasu
– raz za päť rokov je to nevyhnutné, veo 16.00 hod. V kultúrnej miestnossel“ na začiatku obdobia sme skrášlili
rejné osvetlenie opravujeme priebežne.
ti v budove starej školy.
našu obec tak, že nám ju mnohí závidia
Pýchou nás všetkých je amfiteáter
Milí občania, využite túto príležia viaceré médiá mali záujem o jej zvidi– pekný, veľký, vybudovaný takmer
tosť stretnúť sa so starostom obce a
teľnenie. V pomerne krátkom čase sme
svojpomocne. Tu opäť zdôrazňujem, že
boli odprezentovaní na STV 1, STV 2, v
poslancami, priamo navrhovať a poV najbližšom období sa uskutočnia
jeho výstavba bola nevyhnutná – paSlovenskom rozhlase „Zvony nad kradeliť sa o veci, ktoré nás ťažia, trátieto podujatia:
dajúci múr bývalej kinosály ohrozojinou“, avšak aj v regionálnej televízii
pia, ale i tešia.
(Dokončenie na str. 3)
• 10. august 2014 – 3. Farský deň
v relácii „Žijeme na vidieku“, či v novifarnosti Staré (farská obec, fililiálnách. Spolu so susednými obcami Zbudza a Oreské sme začali vydávať noviky Oreské a Zbudza) so začiatkom
ny „Pod Bukovinou“, aby občania boli
o 10.00 hod. Bohatý duchovný a kulpriamo zapojení do diania v obci.
túrny program.
V dnešnej veľmi ťažkej dobe, kto• 31. august 2014 – 10. ročník porá zastihla aj mladé rodiny, sme sa
hárovej súťaže DHZ Staré a Memorozhodli pomôcť im – aby si zakladariálu Viktora Szollošiho (nočná súli vlastné rodiny a aby sa deti rodili do
riadne fungujúcich rodín. Za 3,5 roka
ťaž) na miestnom ihrisku so začiatkom
sme vyplatili celkom 31 príspevkov (soo 22.00 hod.
báše, narodenia detí), čo predstavuje
• 15. september 2014 – 10. stretnučiastku 4 650 €. S odstupom času zistie
obyvateľov obcí Staré a Jaseťujeme, že rozhodnutie bolo správne
nov pri Vojtkovom kríži so začiatkom
– aj keď počet obyvateľov klesá, avo 13.00 hod.
šak počet narodených detí stúpa. Má
to opäť spätnú väzbu na udržanie ma- Prvá etapa výstavby chodníkov v Starom už začala.
Snímka: ND40 Srdečne vás všetkých pozývame!

EUROVOĽBY – NÍZKA ÚČASŤ

OZNÁMENIE

PRIPRAVOVANÉ
PODUJATIA

Pod Bukovinou
STARÉ ZMENILO VZHĽAD

(Dokončenie zo str. 2)
val bezpečnosť hlavne detí, okrem toho
špatil celý areál. Amfiteáter mal premiéru pri oslavách 740. výročia písomnej zmienky o obci, avšak aj pri
ďalších kultúrnych akciách. Z nich spomeniem peknú akciu, ktorá bola v našej obci novinkou – gazdovská zabíjačka (2-krát), Mikuláš na koči s koníkmi
(2-krát), Medzinárodný deň detí v spolupráci s DHZ, vystúpenia žiakov MŠ
a ZŠ, či iných folklórnych súborov na
týchto podujatiach. Pripomínam aj významnú udalosť pri oslavách 740. výročia obce, ktorou bolo odhalenie pamätnej tabule dlhoročnému správcovi
našej farnosti – vdp. Kamilovi Jánovi
Hudákovi. Musím ešte spomenúť veľkú akciu spoločného školského úradu
Vinné a obce Staré na Furmanovom –
„Šport nás spája“ v roku 2011, za účasti 120 prítomných – starostov obcí, riaditeľov škôl a súťažných družstiev, na
ktorú aj s odstupom času každý návštevník spomína v tom najlepšom.
Na veľmi vysokej úrovni sú pripravené všetky hasičské súťaže, začo vyslovujem úprimné poďakovanie vedeniu
DHZ. Krásnou kultúrnou akciou boli
aj 4 ročníky „Hudobnej jari“ v kaštieli
(toho roku sa z technických príčin táto
akcia nemohla uskutočniť, avšak budeme v nej pokračovať). Pokračujeme aj
v tradičnom podujatí – stretnutie pri
kríži 15.9. spolu s obyvateľmi Jasenova (okr. Humenné). V tomto roku sme
hostiteľskou obcou. Aj tu sa chcem po-

ďakovať členkám občianskeho združenia Rozkvet za pomoc pri príprave pohostenia, avšak aj všetkým tým, ktorí
sa na príprave akcie podieľajú.
Za zmienku stojí aj vybavenie menších dotácií – na kaštieľ cez Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (archeologický výskum), na kroje pre
začínajúcu folklórnu skupinu Starjani
cez Košický samosprávny kraj, či vybavenie sponzorských príspevkov na
všetky spomínané akcie vrátane vlastného sponzorstva.
Novinkou, ktorá nás nič nestojí, len
trochu ochoty, bolo zavedenie gratulácií jubilantom a rozlúčok cez miestny
rozhlas pri pohreboch. Hreje nás dobrý
pocit, že tešíme sa s tými, ktorí oslavujú
a smútime s tými, ktorí sa lúčia so svojimi najbližšími – veď vytvárame jednu
rodinu – Obec Staré. Cez charitatívne
zbierky pomáhame aj tým, ktorí to najviac potrebujú – každý rok minimálne 1-krát organizujeme takéto zbierky,
kde okrem šatstva sa zberajú aj iné veci
bežnej spotreby – obuv, hračky, deky,
vankúše, riad a pod.
Nuž a napokon to najdôležitejšie
– po všetkých prípravných prácach,
ktoré trvali minimálne rok (geodetické zamerania či príprava projektovej
dokumentácie, cez výberové konanie)
sme začali s rekonštrukciou chodníkov
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zámkovou dlažbou v celej obci, v tomto čase už prebieha 1. etapa. Projektovo sme pripravení – v novom roku vyjde výzva na nové obdobie čerpania
eurofondov a chodníky sú v „Programe rozvoja vidieka SR na programovacie obdobie 2014 – 2020“, ihneď požiadame o poskytnutie prostriedkov,
(z vlastných prostriedkov to pôjde pomalšie, veď najnižšia cena prvej etapy
predstavuje takmer 48 000 €). Takéto
veci by sa dali lepšie vysvetliť vzájomnou komunikáciou na stretnutiach občanov, avšak veľmi ma mrzí, že z vašej
strany o takéto stretnutie nie je záujem
(robili sa 2 zhromaždenia za priemernej účasti 15 ľudí vrátane poslancov).
Mnohé veci si potom vysvetľuje každý
po svojom. Rada prijmem každú dobrú
radu, názor, či kritiku, stačí prísť, zaklopať, vyjasníme si to, preberieme, porozprávame sa.
Som presvedčená, že sa toho urobilo za 3 a pol roka naozaj dosť, nasvedčuje tomu aj obsiahlosť článku, začo sa
chcem poďakovať hlavne poslancom
obecného zastupiteľstva, ale aj vám
všetkým, ktorí ste sa na týchto prácach podieľali. Pevne verím, že s vašou
podporou, pochopením, aspoň maličkou pomocou a hlavne s Božím požehnaním našej práce sa nám podarí splniť aj tie najnáročnejšie úlohy, ktoré sú
pred nami.
Agáta Jesenková,
starostka obce Staré

PROJEKTY

(Dokončenie zo str. 1)
šlému kolu vyššiu účasť.
V Oreskom zostal počet zapísaných
oprávnených osôb nezmenený, no voliť
prišlo až 231 ľudí (56,47%), ktorí odovzdali 227 platných hlasov. Tentoraz vyhral A. Kiska, ktorému voliči dali 51,54%
hlasov, druhý R. Fico dostal 48,45%.
V staranskom okrsku prišlo voliť 256
osôb zo 650 (39,38%). Tu s prevahou vyhral R. Fico, ktorého podporilo 61,71%
voličov, kým A. Kisku iba 38,28%.
Rušnejšie bolo aj v Zbudzi, kde zo 443
oprávnených voličov prišlo voliť 208. Odovzdali 207 platných hlasovacích lístkov. Aj
tu vyhral R. Fico, ale s oveľa väčšou podporou. Získal 65,7% hlasov, kým jeho súper A. Kiska iba 34,3%.
V rámci Slovenska vyhral voľby A. Kiska, ktorý získal dovedna 1 307 065 hlasov, čo predstavuje 59,38% podporu.
Inaugurácia nového prezidenta, ktorý vystriedal v úrade Ivana Gašparoviča, bola
15. júna v Bratislave.
(PZ)

REKOLEKCIE

V ZBUDZI

Katolícka cirkev zasvätila rok 2014
Sedembolestnej Panne Márii – patrónke Slovenska. Z tohto dôvodu sa dňa
11. marca 2014 konali kňazské rekolekcie práve v našom rímskokatolíckom
kostole v Zbudzi, ktorý je ako jediný v
michalovskom dekanáte zasvätený Sedembolestnej Panne Márii. Svätú omšu
celebroval košický arcibiskup Mons.
Bernard Bober za účasti kňazov, pôsobiacich v spomínanom dekanáte. (AN)

ĎALŠIE VOĽBY

TÝCHTO DNÍ

V ZBUDZI

Po schválení rozpočtu na rok 2014 a s
použitím rezerv ušetrenej z roku 2013 sa
mohlo začať s projektami na tento rok. Úlohu, ktorú si dali starosta a poslanci, bolo
dokončenie oplotenia cintorína a zväčšenie
jeho pozemku z bočnej strany odkúpením
časti pozemku od súčasných vlastníkov.
Technické riešenie oplotenia sa javilo
ako najvýhodnejšie (vzhľadom na obmedzené finančné prostriedky) zakúpením
blokov oplotenia a ich zabudovaním na
nové, ako aj jestvujúce oporné stĺpiky. Spolu s oplotením si mohli občania všimnúť aj
to, že pribudla malá kašna ako súčasť vodovodu, ktorá bude okrem praktickej funkcie plniť aj funkciu estetickú.
Skrášľovanie okolia prostredia obecného úradu sa začalo opravou skladu za
obecným úradom, ktorý už nebude špatiť.
Opravou fasády, náterom strechy a opravou vnútorných stien a podlahy získal skladovaciu úlohu.
Pokračujú aj rekonštrukčné práce sociálneho zariadenia pre futbalistov. Počas
prázdnin chceme taktiež stihnúť vymeniť
okná a opraviť obvodový múr na budove
materskej školy.
(M. H.)

VOLILI SME
PREZIDENTA

Z osláv Dňa matiek v Oreskom.

Snímka: Instroo

DEŇ MATIEK V ORESKOM

Každoročné oslavy Dňa matiek sa stali v našej obci už tradíciou. Obecné
zastupiteľstvo pripravilo na nedeľné popoludnie 18. mája stretnutie všetkých
žien a matiek z našej obce, ktoré sa uskutočnilo v spoločenskej miestnosti so
začiatkom o 16.00 hod.
Pekná výzdoba a k tomu patrične ka rozveselili prítomných mnohývybavené stoly privítali asi 80 žien a mi ľudovými pesničkami, známymi
detí. Pred vstupom bola každá matka i menej známymi. Už počas prograodmenená malým darčekom. Dvoj- mu bolo podávané občerstvenie –
farebné a vyšívané utierky potešili kakaové tiramisu, čaj a káva. Potešiť
určite každú ženu. Otvorenia sa ujal ženy prišla aj spevácka skupina SvoMatúš Šimko, privítal všetkých prí- jina z Michaloviec. Chlapi za doprotomných a oboznámil ich s progra- vodu harmoniky zaspievali pre ženy
mom. Starosta obce Milan Havrilčák už menej známe ľudové pesničky.
vo svojom príhovore spomínal na Veľa smiechu prinieslo aj vystúpenie
úlohu matky pri výchove detí. Vyjad- ľudovej rozprávačky. Tá svojím obril poďakovanie a úctu všetkým mat- lečením a rozprávaním rôznych hiskám a poprial im veľa zdravia a síl do toriek rozveselila účastníkov poduich ďalšej obetavej práce.
jatia.
Potešiť ženy prišla aj mužská speZaspievaním "mhoholitstvija" sa
vácka skupina Starjani zo Starého. folkloristi rozlúčili s prítomnými žeZa doprovodu dvoch harmoniká- nami a starosta obce ukončil jedno
rov – Emila Balka a Antona Derme- krásne posedenie.
D. Hirjaková

Predseda NRSR Pavol Paška vyhlásil termín tohtoročných komunálnych
volieb na 15. novembra. Voliči si v nich
okrem starostov zvolia aj poslancov
obecných zastupiteľstiev. V našich obciach (zároveň aj volebných okrskoch)
budú voliť nasledovný počet poslancov
spomedzi zaregistrovaných kandidátov:
Oreské 5, Staré 7 a Zbudza 7. Aktívnejší
voliči prídu v tomto roku k volebným urnám už štvrtýkrát, keďže predtým bola
dvojkolová voľba prezidenta a voľby do
Európskeho parlamentu.
Od roku 1990, odkedy sa volí v pravidelných štvorročných cykloch, si môžu
voliči vybrať z väčšieho počtu kandidátov, než je stanovený počet poslaneckých stoličiek. Doterajšie komunálne
voľby sa konali v rozpätí od 18. novembra do 7. decembra. V rokoch 19902002 prebiehali počas dvoch dní, od
roku 2006 sú jednodňové. Tohtoročný
termín – 15. november je od roku 1990
najskorší. Uzávierka kandidačných listín je najneskôr 55 dní pred voľbami, t.
j. 21.9.2014 do 24.00 hod.
Voľby do obecných zastupiteľstiev a
voľby starostov a primátorov sa totiž konajú v posledných štrnástich dňoch volebného obdobia, ktoré sa končí 27. novembra 2014.
(rk)
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Pod Bukovinou

ROZDÁVAJÚ RADOSŤ
Mužská folklórna spevácka skupina „Starjani“ vznikla v roku
2013. Prvýkrát verejne vystúpila na II. Farskom dni, ktorý sa
uskutočnil v auguste minulého roka v Starom. Členovia skupiny boli a poväčšine sú členmi speváckeho zboru „LUSTICUS“ pri
tunajšej rímskokatolíckej farnosti. V súčasnosti má spevácka skupina 8 členov, z nich dvaja zároveň hrajú na akordeón.
Spevácka skupina „STARJA- spevok Košický samosprávny kraj,
NI“, ako občianske združenie (za- aby sa zabezpečilo ušitie aspoň zátiaľ bez registrácie) je zamera- kladných prvkov folklórneho obná na folklórne spevy existujúcich lečenia, ktoré je finančne náročné.
piesní z regiónov Zemplína cez Ša- KSK vyhovel požiadavke čiastočne
riš až po Spiš. Piesne sú rôznorodé, (aj za to vďaka) a tak už v súčasale ľubozvučné a hlavne obľúbené. nosti sa speváci prezentujú pri vyAby sa spevácka skupina prezen- stúpeniach aspoň v parádnych lajtovala aj výzorovo, v spolupráci s blíkoch a klobúkoch. Ďalšie prvky
obecným úradom požiadala o prí- oblečenia sú rozpracované. Keďže

ZO ŽIVOTA MŠ OČAMI RODIČOV

KARNEVAL V MŠ

V našej malej MŠ v Zbudzi to žije. A to nielen preto, že po dlhšom
čase je škola plná kapacitne, ale je aj „plná“ akcií, na ktorých sa zúčastňujú nielen jej malí drobci, ale aj ich rodičia. V nemalej miere
k tomu prispela aj nová kultúrna miestnosť, ktorá dáva možnosti na
prezentovanie sa našich detičiek. Vo februári sa už tradične všade
konajú karnevaly. Tento rok karneval v MŠ učiteľky zorganizovali
nielen v rámci materskej školy, ale zapojili do tejto akcie aj rodičov
a aj iné deti, ktoré ešte školu nenavštevujú, resp. deti z iných dedín
napr. z Oreského, či príbuzných. V kultúrnej miestnosti sa tak zišlo
„detí ako smetí“ v nádherných maskách. Najprv sa predstavili naši
škôlkári krátkym programom, po ktorom nasledovali rôzne súťaže
pre deti. Potom sa už rozbehla zábava v plnom prúde, kde sa vyšantili nielen deti, ale zabavili sa aj rodičia. Pochutnávali sme si na sladkostiach, ktoré napiekli šikovné mamičky. Naozaj nechýbala výborná nálada. Už teraz sa tešíme na podobnú akciu na budúci rok.

VÝLET DO VYSOKÝCH TATIER
O tom, že akcie MŠ idú ruka v ruke s rodičmi je už známe. Rodičia tak spoznávajú nielen učiteľky, ale aj seba navzájom a detičky,
ktoré sú v školskom kolektíve s ich ratolesťami každý deň. Na konci školského roka sme sa vybrali na výlet do Vysokých Tatier. Krásu našich veľhôr si deti vychutnávali plnými dúškami, aj keď museli
absolvovať pomerne dlhú cestu. Veľkým zážitkom bolo cestovanie
v pozemnej lanovke na Hrebienok, ale hlavne vodopády, kde nám
všetkým ich krása vyrazila dych. Nádherné Tatry potom vystriedala ZOO v Spišskej Novej Vsi, kde už rodičia mleli z posledného,
ale deti chytili druhý dych. Príjemne unavení sme v dobrej nálade a
hlavne zdraví a celí prišli domov až v neskorých hodinách, čo svedčí o tom, že nám bolo super.
(SD)

Deti z MŠ Zbudza počas výletu v Tatrách.

Snímka: aMŠ

finančný príspevok od KSK v čiastke 800 € stačiť nebude, hľadajú sa
iné finančné zdroje, vrátane sponzorstva.
Nevyhnutnou súčasťou existencie folklórnej skupiny sú aj vhodné priestory na nacvičovanie, uloženie oblečenia a pod. Pri dobrej
spolupráci spevákov, miestnej
skupiny seniorov a obecného úradu v Starom sa podarilo zrealizovať stavebne aj finančne miestnosť,
ktorá je súčasťou novovybudovaného amfiteátra, kde je vyhovujúci
priestor pre takéto činnosti. Táto
miestnosť však poslúži aj pre iné
aktivity obecného úradu.
Z úspešných prezentácií folklórnej skupiny „Starjani“ hodno spomenúť:
II. Farský deň v Starom, oslavy 740. výročia písomnej zmienky o obci Staré, Vianočný koncert
vo farskom kostole v Starom, Deň
matiek v obci Jastrabie pri Michalovciach, narodeninové oslavy
v Michalovciach, Oreskom a Starom, Strážčanský jarmok, Deň matiek v obci Brekov, okr. Humenné,
Deň matiek v Oreskom, Deň matiek v reštaurácii „Aztéka“ v Strážskom či narodeninovú oslavu v
obci Víťazovce, okr. Humenné.
A čo čaká spevákov „Starjani“
v ďalšom období? Určite ďalšie a
ďalšie vystúpenia pri rôznych príležitostiach, kde chcú rozdávať radosť a veselosť, prezentovať nové
kroje a nové piesne zo svojho repertoáru a očakávať od obecenstva
tú najväčšiu odmenu – dlhotrvajúci potlesk.
Emil Balko

KRÁTKE SPRÁVY
 V Oreskom sa 1. februára uskutočnil Prvý farský ples RKC – Farnosť Staré. Zúčastnili sa ho desiatky farníkov z
farskej obc a z filiálok Oreské a Zbudza.
 Ani v tomto roku nechýbal v Materskej škole v Starom detský karneval.
Uskutočnil sa vo februári.
 Prvé sv. prijímanie v staranskej farnosti bolo v nedeľu 18. mája. Pristúpilo
k nemu 14 detí.

DEŇ DETÍ
V ZBUDZI

Dňa 30. mája sa v obci konalo krásne dopoludnie pre všetky deti z našej
obce pri príležitosti Medzinárodného dňa detí. Podujatie zorganizovalo
obecné zastupiteľstvo v spolupráci s
Materskou školou v Zbudzi.
Na svoje si prišli všetky vekové kategórie. Mladšie deti si pod vedením
riaditeľky MŠ zasúťažili v niekoľkých
športových disciplínach – hod na cieľ
loptičkou, skok vo vreci, obiehanie kuželiek, ťahanie lana a behy. Staršie deti
si užili trampolínu a šantenie na nafukovacom hrade. Všetky deti sa mohli
previezť po obecnom parku na koníku,
čo bol hlavne pre tých menších úžasný zážitok. Po ukončení súťažných
disciplín boli všetky deti odmenené
sladkým balíčkom a vecnými cenami.
V závere tohto krásneho podujatia si
všetky deti pochutili na chutných páročkoch a dobrom sladkom čajíku.
RNDr. J. Kučeravcová, poslankyňa OcZ

VÝROČIA • OSOBNOSTI • UDALOSTI
• Pred 700 rokmi (1314) sa obec Zbudza vyskytuje v písomnostiach ako Zubugya.
• V roku 1419 sa spomína Dolná Zbudza (Alsouzbugya, Olzubugya), ktorá splynula so Zbudzou.
• Už pred 565 rokmi (1449) sa spomínajú vinice v obci Staré.
Ďalšia správa pochádza z roku 1589.
• Pred 515 rokmi (1499) hospodárilo v Oreskom 31 poddanských
domácností, pričom polia po ďalších 5 rodinách boli opustené.
• Pred 250 rokmi (1764) sa v Zbudzi narodil Ľudovít Vicmándi,
ktorý pôsobil ako farár a prepošt v Novom Meste pod Šiatrom (Sátoráljaujhely).
• V roku 1774 (pred 240 rokmi) sa ako majitelia obce Oreské
spomínajú Ján Staraj a Ladislav Semere.
• Pred 210 rokmi (1804) bola rímskokatolícka farnosť Staré vyňatá z Jágerskej diecézy a včlenená do novozriadenej Košickej diecézy.
• V tom istom roku (1804) bola v Starom postavená sýpka, ktorá
počas výstavby kostola slúžila aj na sakrálne účely.
• Pred 175 rokmi (1739) sa grófovi Imrichovi Stárajovi a jeho
manželke Tereze narodil syn Ján Filip, krajinský hodnostár a zakladateľ staranskej vetvy rodu.
• Pred 90 rokmi (15. januára 1924) zomrel jednoruký klavirista a skladateľ Gejza Zichy, ktorý sa narodil v staranskom kaštieli 23. júla 1849.
• Pred 65 rokmi (1949) bol v miestnej cerkvi v Zbudzi bl. biskupom Pavlom P. Gojdičom posvätený nový oltár.
• Pred 50 rokmi (1964) strhla búrka strechu zo staranského
kaštieľa. Odvtedy bol viac než štvrťstoročie provizórne prekrytý.
• Pred 45 rokmi (1969) bol v rímskokatolíckom kostole v Zbudzi
postavený a posvätený obetný stôl.
(red)

Pod Bukovinou
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SPOLOČENSKÉ OKIENKO
V prvom polroku 2014 sa narodili:
Chloe KELEMEN, Viktória ZALUŽICKÁ (Oreské), Ema MAJOROŠOVÁ,
Timea GEREGÁČOVÁ (Staré), Max ŠPONTÁK, Matúš HIČO, Marko EBSKÝ (Zbudza).

Uzavreli manželstvo:
František KIŠ a Magdaléna OBŠANSKÁ, Jozef ZALUŽICKÝ a Zuzana ĽOCHOVÁ, Ing. Ján SABO a Ing. Zuzana VOJTKOVÁ (Oreské), Ján KOLIBÁŠ a Monika BLACHOVÁ, Stanislav SABO a Iveta HABAĽOVÁ (Staré),
Miroslav MOJCIK a Dominika HOLEJOVÁ, Ján ŠEBA a Martina ČINČÁROVÁ (Zbudza).

Oslávili životné výročia:
Ján CVOREŇ, Štefan KOSTOVČÍK, Gabriela ŠIMAĽOVÁ, Mária VOJTKOVÁ (Oreské), Marta KRÁĽOVÁ, Miroslav LEŠO, Jozef PĽUCHTA
(Staré), Marta ČMIĽOVÁ, Jozef POLTORÁK, Zdenko MANDŽÁK, Jozef KAKOŠ, Ján KOPAS, Dušan HIRJAK, Anna HEJNÍKOVÁ (Zbudza).
Magdaléna BAČOVČINOVÁ, Ján HARVAN, Hedviga MISÁROVÁ, Jozef HUDÁK, Helena TURCOVSKÁ, Irena LAZAROVÁ ŠIVAK, Ladislav
HRIC, Darina BANÍKOVÁ (Staré).
Irena PĽUCHTOVÁ, Apolónia FABIÁNOVÁ (Staré), Marta ŽUŽOVÁ,
Ľudmila ČOREJOVÁ (Zbudza).
Viliam BORKO, Silvia JAČISKOVÁ (Oreské), Hedviga LAZÁROVÁ, Ábel
MISÁR, Gabriela ADAMIKOVÁ, Jozef PĽUCHTA, Terézia DUNCOVÁ
(Staré), Ľudmila DZURJOVČÍNOVÁ, Václav PULÁK (Zbudza).
Valentín CHMELIAR (Oreské), Jozef KOSCELNÍK, Apolónia STARUCHOVÁ, Irena DELINGOVÁ (Staré)
Helena HUDÁKOVÁ, Jozefína HUDÁKOVÁ (Staré).
Jozefína OBLAŽNÁ, Jozef KOLIBAB, Irena PALOVČÁKOVÁ (Staré)
Ján ŠIMAĽ (Oreské), Arana ČERHYTOVÁ, Ján LICHOTA (Staré), Matilda FERKOVÁ, Juraj HAVRILA (Zbudza).
Genovéva ZALUŽICKÁ (Oreské), Anna HARDIKOVÁ, Anna LITUNOVÁ (Staré)
Jozefína DUNCOVÁ, Jolana FERENCOVÁ (Staré), Ján LICHOTA (Zbudza).
Paulína BEREŠOVÁ (Staré)
Anna GEREGÁČOVÁ (Staré)
Jozefína HARVILČÁKOVÁ (Oreské), Bernardína GALANDOVÁ (Staré).
Jozefína GEĽATKOVÁ (Zbudza).

Opustili naše rady:
Jozef ŠTIBER (nar. 1978), Magdaléna ZÁHORČÁKOVÁ, rod. Misárová
(1933), Irena SUCHÁ, rod. Bednariková (1921), Michal DUNCA (1923)
zo Starého, Ján PUĽAK ( 1937) zo Zbudze.
K 30.6. 2014 bolo k trvalému pobytu v Oreskom prihlásených 480
a k prechodnému 8 obyvateľov, v Starom 789 a v Zbudzi 538 osôb.

TANCOM

ZA KRAJŠÍM A
ZDRAVŠÍM TELOM

Kultúrny dom v Zbudzi zažíva po rekonštrukcii svoje znovuzrodenie. Okrem
rodinných osláv sa tu začalo aj cvičiť. Všetky cvičenia chtivé žienky si prišli prvýkrát
2. mája zacvičiť Zumbu so Zuzkou. Cvičiteľka Zuzana Šulová už precvičuje zumbu
niekoľko rokov a venuje tomu veľa voľného času. Veľmi rada chodí aj do Zbudze,
kde je stále plná sála nielen žien, ale aj
dobrej nálady a energie. Kto sa rozhodne
vymeniť seriál za zdravý pohyb, radi sa
stretneme každý štvrtok o 19.00 hod. Tešíme sa na každého, dokonca aj na nnaše
mužské polovičky a radi privítame aj občanov z obcí Staré a Oreské. Tak hurá do
zumbovania... PaedDr. Svetlana Dušková

KANONIER
Keď pred 8 rokmi skončil v Starom súťažný futbal, skončili s aktívnou činnosťou aj mnohí odchovanci miestneho OŠK. Ďalší
pokračovali, resp. pokračujú v
iných kluboch. Jedným z nich je aj
Marek Šalacha, ktorý momentálne
reprezentuje OFK Hatalov. A nie
hocijako. V minulej sezóne mu na
strelecký účet pribudlo 25 gólov z
24 možných zápasov. Mohlo ich
byť aj viac, nebyť odstúpenia Bežoviec zo súťaže. Tie dostali na jeseň v Hatalove 11-gólovú nádielku a sám Marek prispel k debaklu
hostí 7 gólmi! Ak by Bežovčania
súťaž dohrali, mal by na konte oficiálne najmenej 32 gólov. Okrem
tohto duelu sa zaskvel aj v zápase
s OŠK Pavlovce (9:0), v ktorom zaznamenal 4 góly.
(-rk-)

Na trati 9. ročníka MCB Laborecká desiatka.

Snímka: JPZ

NAJRÝCHLEJŠÍ BOL ŠARKAN

V tradičnom termíne – v poslednú júlovú nedeľu sa na trati Strážske (Park pub) – Staré uskutočnil 9. ročník medzinárodného cestného behu. Organizátori preteku urobili v tomto roku dve zmeny. Bežala sa iba desaťkilometrová trať a zvyčajný odpoludňajší štart sa
posunul na 10.00 hod.
Napriek tomu sa pretekári mu- rard Parilák (Triclub Michalovce)
seli popasovať s 30-stupňovou ho- 0:53:38 hod., 2. Eugen Pástor
rúčavou. Na štart sa ich postavi- (Metropol Košice) 54:44 hod., 3.
lo 102, z toho 5 boli zo zahraničia. Andrej Baran (MŠK Vranov n/T)
Z celkového počtu pretekárov bolo 1:00:29 hod.
19 žien. Súťažilo sa v deviatich kaF (ženy): 1. Katarína Berešotegóriách s týmito výsledkami:
vá (VŠC Banská Bystrica) 0:33:49
A (muži do 39 rokov): 1. Bra- hod., 2. Jana Martinská 0:40:19
nislav Šarkan (ZŤS Dubnica) hod., 3. Ivana Butoracová (obe STU
0:33:04 hod., 2. Jaroslav Szabo Košice) 0:40:40 hod.
(AC Stavbár Nitra) 0:34:10 hod.,
G (ženy): 1. Mahuliena Krišta3. Igor Vaktor (TJ Obalservis Koši- nová (CODE 2B) 0:42:16 hod., 2.
ce) 0:35:08 hod.
Erika Ondrijová (Prešov) 0:45:00
B (muži do 49 rokov): 1. Anatolij hod., 3. Alicia Walendziak (Grupa
Malyi (PSK Malyy team Transcarpa- Malbork) 0:48:02 hod.
tia) 0:34:18 hod., 2. Michal IvanH (ženy): 1. Alžbeta Tiszová (Tube
čo (ŠK Banské) 0:36:18 hod., 3. City IMS Košice) 0:47:25 hod., 2.
Vladislav Lipovský (MBO Strážske) Zlatica Semanová O5 BK Furča Košice) 0:47:46 hod., 3. Iveta Vas0:38:08 hod.
C (muži do 59 rokov): 1. Šte- tušková (Poprad) 0:50:12 hod.
fan Rácz (ŠKB Budimír) 0:37:37
JM (juniori): 1. Martin Gaňo
hod., 2. Peter Janovič (BK Šaca) (JM Demolex Bardejov) 0:40:41
0:38:49 hod., 3. Vladimír Balo- hod., 2. Michal Stričík (Michalovce)
gh (TJ Obalservis Košice) 0:38:58 0:49:37 hod.
JŽ (juniorky): 1. Michaela Habuhod.
D (muži do 69 rokov): 1. Karol rová (Tušická Nová Ves) 1:01:51
Labaš (Geoma Myslava) 0:41:39 hod.
Absolútne poradie: 1. B. Šarkan,
hod., 2. Pavol Madar (TJ Obalservis
Košice) 0:41:45 hod., 3. Ladislav 2. K. Berešová, 3. J. Szabo, 4. A.
Rada (MBO Strážske) 0:43:04 Malyi, 5. I. Vaktor, 6. Adrián Vavrek
hod.
(Dulová Ves) 0:35:26 hod.). Prete(JPZ)
E (muži nad 70 rokov): 1. Ge- ky dokončilo 101 bežcov.

VIZITKA NAJLEPŠEJ ŽENY

Medzi 102 účastníkmi medzinárodného cestného behu Strážske – Staré, ktorého trasa v tomto roku merala iba 10 kilometrov bolo aj 19 žien. Favoritkou medzi nežným pohlavím nebol
hocikto, ale slovenská reprezentantka a účastníčka OH v Londýne Katarína Berešová, 26-ročná rodáčka z Trebišova. Tá
nielenže suverénne dominovala medzi ženami, ale s výnimkou
víťazného Braňa Šarkana vyškolila aj všetkých mužov. Napriek náročnejšiemu profilu trate za svojím osobným rekordom na 10 000 m zaostala iba o necelých 38 stotín sekundy.
Pripomeňme, že v Londýne skončila na maratónskej trati na
99. mieste časom 2:48:11 hod., jej osobný rekord z roku 2011 je
však o rovných 9 minút lepší. K. Berešová je juniorskou majsterkou sveta v behu do vrchu, majsterkou Slovenska v polmaratóne a cezpoľnom behu a čerstvou víťazkou otvorených majstrovtiev Českej republiky v behu na 10 000 m. Je členkou VŠC
B. Bystrica.
(red.)

KRÁTKO ZO ŠPORTU

KRÁTKO ZO ŠPORTU

HALOVÝ FUTBAL

14. kolo (1.6.2014)
BEŠA – ZBUDZA 5:2 (3:1)
Góly: Hajtó 2, Mitera, Vojtko, J. Eszterhay
(11 m) – Minkanič, Mandžák. ŽK: Haraszty
– Mačovský, F. Petroc. Pred 40 divákmi rozhodoval Jn. Pivarník.

8. ročník
Turnaja ObFZ Michalovce mužov
(19.1.2014)
MOČARANY – ZBUDZA 6:1 (3:1)
Góly: Staroškovič 2, Mesaroš 2, Pavlov, Ondo
– M. Dudáš. Rozhodovali Matej a T. Škodi.
ZBUDZA – BUDKOVCE 0:3 (0:2)
Góly: Seman 2, Halás. Rozhodovali Matej a
T. Škodi.
KRÁSNOVCE – ZBUDZA 3:0 (2:0)
Góly: Mitník, Plutko, Kostovčík. Rozhodovali
Kurták a Kaffan.
ZBUDZA – HATALOV 0:7 (0:2)
Góly: J. Vajda 2, Baran, M. Vajda, Karafa,
Kaplár, Šaranič. Rozhodovali Joz. Pivarník
a Kolesár.
BEŽOVCE – ZBUDZA 2:1 (1:0)
Góly: Tutko, Hamšík – Mandžák. Rozhodovali Joz. Pivarník a Kolesár.

Konečná tabuľka turnaja:

1. Bežovce
2. Budkovce
3. Hatalov
4. Močarany
5. Krásnovce
6. Zbudza

5
5
5
5
5
5

4
3
3
2
2
0

0
1
0
1
0
0

1
1
2
2
3
5

12 : 7 12
14 : 6 10
15 : 8 9
13 : 12 7
11 : 13 6
2 : 21 0

FUTBAL
Prípravné zápasy (jar)
ZBUDZA – LESNÉ 3:4 (2:1)
ZBUDZA – VINNÉ dor. 2:4 (2:1)
ĽUBIŠA – ZBUDZA 8:1 (2:0)
LESNÉ – ZBUDZA 3:1 (3:1)

III.A trieda dospelých ObFZ Michalovce
Jarná časť 2013/2014
8. kolo (20.4.2014)
ZBUDZA – LEKÁROVCE 2:0 (1:0)
Góly: Tudja, Hudák. Pred 70 divákmi rozhodoval laik dom. J. Dudáš.
9. kolo (27.4.2014)
FKR TRHOVIŠTE – ZBUDZA 2:0 (2:0)
Góly: M. Bogár, Horváth (11 m). Pred 100 divákmi rozhodoval Dziad.
10. kolo (4.5.2014)
ZBUDZA – PTRUKŠA 0:3 (0:2)
Góly: Huszty 3. ŽK: P. Petroc (d). Pred 30 divákmi rozhodoval Kron.
11. kolo (11.5.2014)
ZBUDZA mala voľno
12. kolo (18.5.2014)
ZBUDZA – LOŽÍN 4:2 (1:0)
Góly: Mandžák, Ferko, Barna, Hudák – Figmík 2. Pred 30 divákmi rozhodoval Dziad.
13. kolo (25.5.2014)
ZBUDZA – MAŤ. VOJKOVCE 3:1 (2:0)
Góly: Belej, Minkanič, Mačovský – Mihók.
ŽK: Kocsis (h). Pred 50 divákmi rozhodoval
Čeklovský.

Konečná tabuľka 2013/2014

Z prípravného futbalu TJD Zbudza – dor. ŠK Strážske (3:5). Snímka: JPZ

PORAZILI POSTUPUJÚCICH

V uplynulej sezóne 2013/2014
sa z našich obcí hral súťažný futbal iba v Zbudzi. Zbudžania v nedávno skončenom ročníku odohrali dovedna 12 zápasov. Z poltucta
domácich duelov vyhrali 4, dvakrát prehrali a získali 12 bodov.
Dosiahli v nich aktívne skóre 11:8.
Vonku vyhrali prekvapujúco v
Ptrukši (2:1), ďalších 5 zápasov
prehrali a dosiahli pasívne skóre 8:21. Okrem Ptrukše porazili aj
ďalšie mužstvo z trojice postupujúcich – Lekárovce (doma 2:0). TJ
Družstevník Zbudza, ktorý po odpočítaní troch bodov skončil medzi siedmimi účastníkmi nakoniec
piaty, reprezentovali títo hráči: Michal Andrejov, Maroš Barna, Michal Belej, Jaroslav Dudaš,
Miroslav Dudaš, František Ferko,
Kamil Gajda, Marek Gažík, Andrej

FUTBALOVÝ ŽREB

Futbalisti TJ Družstevník Zbudza účinkovali v uplynulom ročníku v III.B triede ObFZ
Michalovce (skupina Západ). V novej sezóne 2014/2015 sa táto súťaž premenováva
na VIII. ligu. Zbudžania účinkujú tentoraz
v skupine Východ. Vzhľadom na nižší počet účastníkov (6) sa súťaž hrá štvorkolovo.
To znamená, že každý s každým sa stretne
dvakrát v jesennej a dvakrát v jarnej časti.
Vyžrebovanie zápasov TJ Družstevník
Zbudza je nasledovné: 1. kolo (24.8.2014
o 16.00 hod.): Zbudza – OFK Horňa, 2. kolo
(31.8.2014 o 16.00 hod.): TJ Družstevník
Úbrež – Zbudza, 3. kolo (7.9.2014 o 15.30
hod.): Zbudza – TJ Veľké Revištia B, 4. kolo
(14.9.2014 o 15.30): FC STAKO Nižná Rybnica – Zbudza, 5. kolo (21.9.2014 o 15.00
hod.): FK Vinohrady Choňkovce – Zbudza,
6. kolo (28.9.2014 o 15.00 hod.): Horňa – Zbudza, 7. kolo (5.10.2014 o 14.30
hod.): Zbudza – Úbrež, 8. kolo (12.10.2014
o 14.30 hod.): V. Revištia B – Zbudza, 9.
kolo (19.10.2014 o 14.00 hod.): Zbudza –
N. Rybnica, 10. kolo (26.10.2014 o 14.00
hod.): Zbudza – Choňkovce.
Začiatok jarnej časti súťaže je naplánovaný na 5. apríl 2015.
(-rk-)

Hostýnek, Miloš Hudák, Marek Janak, Ladislav Kočerha, Lukáš Mačovský, Dávid Mandžák, Ľuboš
Minkanič, František Petroc, Patrik Petroc, Rastislav Tekáč, Pavel
Tudja. Ako vedúci mužstva figurovali v zápisoch Ján Bezek a Jaro(nk)
slav Dudaš.

AKO STRIEĽALI
Futbalisti TJ Družstevník Zbudza strelili v nedávno skončenom
ročníku III.B triedy 19 gólov. Do
streleckej listiny sa zapísalo 11
hráčov. Poradie vyzerá nasledovne: 4 – Minkanič, 3 – Mandžák,
2 – M. Dudáš, Kužma, Hudák, 1
– Kočerha, Tudja, Ferko, Barna,
Belej a Mačovský.
(-jak-)

1. FKR Trhovište 12 10 1 1 48 : 10 31
2. Ptrukša
12 9 0 3 40 : 19 27
3. Lekárovce 12 8 1 3 31 : 18 25
4. Beša
12 4 1 7 35 : 44 13
5. Zbudza
12 5 0 7 19 : 29 12
6. M.Vojkovce 12 3 1 8 18 : 36 10
7. Ložín
12 1 0 11 16 : 51 3
ŠTK odrátala Zbudzi po skončení súťaže 3 body!
Tabuľka jarnej časti 2013/2014
1. FKR Trhovište
2. Ptrukša
3. Lekárovce
4. Zbudza
5. Beša
6. M. Vojkovce
7. Ložín

6
6
6
6
6
6
6

5
5
4
3
2
1
0

0
0
0
0
1
1
0

1
1
2
3
3
4
6

25 : 8
20 : 7
14 : 11
11 : 13
22 : 25
10 : 17
8 : 29

15
15
12
9
7
4
0

Prípravný zápas (13.7.2014)
ZBUDZA – STRÁŽSKE dor. 3:5 (3:0)

Domáci turnaj v Zbudzi – 20.7.2014
Konečné poradie:
1. Vyslúžilci, 2. Áčko, 3. Dorastenci.
Prípravný zápas (27.7.2014)
ZBUDZA – POZDIŠOVCE 2:4 (1:4)

HASIČI S POHÁRMI

Začiatkom mája sa v Bystrom uskutočnil 23. ročník hasičskej súťaže o Zemplínsky pohár, na ktorom sa predstavili najúspešnejšie
družstvá z jednotlivých zemplínskych okresov. Súťažilo sa v 5 kategóriách v disciplíne požiarny útok a na štart sa postavilo 28 družstiev.
Dobrovoľný hasičský zbor Staré mal zastúpenie v troch kategóriách – dorastenky, dorastenci a muži. Najúspešnejšie boli dievčatá,
ktoré vybojovali prvé miesto. Nedarilo sa dorastencom, ktorí nemali
platný ani jeden z dvoch pokusov. Muži len tesne zaostali za víťazným Slovenským Novým Mestom a vybojovali druhú priečku. Časy
sa nespočítavali, ale o konečnom poradí rozhodoval lepší pokus.
Výsledky jednotlivých disciplín – Dorastenky: 1. DHZ Staré 28,05
s., 2. DHZ Zboj 30,98 s., 3. DHZ Čierne nad Topľou 34,95 s. Štartovalo 5 družstiev. Ženy: 1. DHZ Porúbka (okr. HE) 28,03 s. Štartovalo
5 družstiev. Dorastenci: 1. DHZ Novosad 21,03 s., 2. DHZ Merník
25,16 s., 3. DHZ Dlhé nad Cirochou 35,31 s. Štartovalo 5 družstiev.
HaZZ: 1. OR HaZZ Vranov nad Topľou 20,07 s. Štartovalo 5 družstiev. Muži: 1. DHZ Slovenské Nové Mesto 18,81 s., 2. DHZ Staré
18,85 s., 3. DHZ Žbince 19,22 s. Štartovalo 8 družstiev.
(red.)
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Hasiči DHZ Staré počas spoločného nástupu v Bystrom.
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