Pod Bukovinou

Noviny občanov obcí Staré, Zbudza a Oreské

V. ročník

číslo 1

REFERENDUM BOLO NEPLATNÉ
Referendum o ochrane rodiny je neplatné. Rozhodla o tom nízka
účasť voličov, ktorá v rámci Slovenska dosiahla úroveň iba 21,4% a nedosiahla tak potrebnú 50% hranicu. V rámci Košického samosprávneho kraja predstavovala len 19,08% a vo Volebnom obvode Michalovce,
kam patria aj naše obce 22,3%.
Voliči v sobotu 7. februára mali nie (adopcia) detí a ich následná
odpovedať na tieto tri referendové výchova?
otázky:
Otázka číslo 3 (sexuál. výchova):
Otázka číslo 1 (manželstvo):
Súhlasíte s tým, aby školy neSúhlasíte s tým, aby sa manžel- mohli vyžadovať účasť detí na vystvom nemohlo nazývať žiadne iné učovaní v oblasti sexuálneho spráspolužitie osôb okrem zväzku me- vania či eutanázie, ak ich rodičia
dzi jedným mužom a jednou že- alebo deti samé nesúhlasia s obsanou?
hom vyučovania?
Otázka číslo 2 (adopcie):
Ako dopadli výsledky v jedSúhlasíte s tým, aby párom ale- notlivých obciach?
bo skupinám osôb rovnakého po- Oreské: Podobne ako v komunálhlavia nebolo umožnené osvoje- nych voľbách 2014 malo aj tentoraz najvyššiu účasť. Vyjadriť sa prišlo 49,2% oprávnených voličov. Na

DETSKÝ

júl 2015
prvú referendovú otázku (manželstvo) kladne odpovedalo 91,7%, na
druhú (adopcie) 90,7% a na tretiu (sexuálna výchova či eutanázia) 89,7%.
Staré: Účasť voličov na referende
v Starom dosiahla 45,4%. Na prvú
otázku kladne odpovedalo 98,3%,
na druhú a na tretiu otázku zhodne
97,3% zúčastnených voličov.
Zbudza: Najnižšia účasť v rámci tohto mikroregiónu bola v Zbudzi, kde prišlo 40,6% oprávnených
voličov. Z nich 96,7% kladne odpovedalo na prvú, 97,8% na druhú a
96,7% na tretiu otázku.
Na záver treba dodať, že v rámci michalovského volebného obvodu (okresy Michalovce a Sobrance)
zo 125 obcí potrebnú 50% hranicu
dosiahli len štyri. Naopak, v siedmich obciach voličská účasť nedosiahla ani desať percent.
-RK-

Už po niekoľkýkrát sa zišli Zbudžania všetkých vekových kategórií pri
stavaní mája. Každá pomoc pri stavaní mája je vítaná. Tento sa postavil rýchlo, pretože vonku počasie nebolo príliš prajné.
Program sa konal v kultúrnej miestnosti a začal vystúpením folklórnejskupiny Zbudzanská Soľanka s doprovodom harmoniky. Boli skvelí a podarilo
sa im vytvoriť vynikajúcu atmosféru.
Následne deti svojím vystúpením získali obdiv a potlesk prítomných, za
čo patrí vďaka paní učiteľkám, ktoré program nacvičili. Atmosféra bola
naozaj výborná.
O občerstvenie pre všetkých sa postaral pán starosta, aj keď sa nemohol
osobne zúčastniť z dôvodu účasti na
sneme Združenia miest a obci Slovenska (ZMOS) v Bratislave. Každému,
kto mal chuť, naliali vínko a symbolicky
po štamperlíku „ostrého“ ponúkol zástupca starostu Eduard Andrejov členov Zbudzanskej Soľanky.
Po kultúrnom programe si detičky
užívali zdobenie mája farebnými stužkami. Potom sa všetci odobrali „pokrstiť“ máj fľašou a postaviť na tradičné miesto pri obecnom úrade.
Veríme, že táto ozdoba nebude v
Zbudzi nikdy chýbať a naďalej prinášať v duchu tradície symbol života a
lásky.
-monžu-

MATURITA
V STAROM

KARNEVAL

Nakoľko v Oreskom už dlhšiu
dobu nefungujú základná ani materská škola, akcie pre menšie deti boli
organizované len sporadicky. Preto
novozvolené obecné zastupiteľstvo
prišlo s návrhom zorganizovať pre tieto detičky karneval.
V nedeľu, v prvý februárový deň,
popoludní nastala tá chvíľa, ktorá
potešila nielen deti, ale aj rodičov.
Spoločenská miestnosť vyzdobená
detskými motívmi a množstvom balónov, stoly plné zákuskov, domácich
šišiek, slaného pečiva a čaju privítali všetkých zúčastnených – a bolo ich
veľmi veľa.
Nedali sa zahanbiť ani poslanci,
ktorí si obliekli karnevalové masky,
aby lepšie splynuli s deťmi, ktoré
predstavovali množstvo postavičiek.
Poslankyňa Mgr. Marienka Ciganocová všetkých privítala, následne sa
deti predstavili menom i akú masku
predstavujú. O hudbu sa postaral Matúš Šimko krásnymi detskými pesničkami, o súťažné disciplíny a výzdobu
Mgr. Marianna Chorcholičová. Deti
si za prítomnosti poslancov zasúťažili
aj zatancovali, pochutnali si na sladkých koláčoch, dostali obložené chlebíčky, čokoládový puding, čokoládky, čaj a džús.
Nezabudlo sa ani na rodičov a starých rodičov či ostatných občanov.
Boli ponuknutí kávou, čajom a sladkosťami. Vyhodnotené boli všetky
detské masky ako jedinečné a krásne.
Všetky detičky boli odmenené balíčkom ovocia a sladkostí.
Radosť detí bola veľká a myslíme
si, že táto akcia splnila svoj účel na
sto percent. Ak Boh dá, možno sa tieto deti stretnú zasa o rok na detskom
karnevale 2016.
(dh)

POSTAVILI MÁJ

Orešťania na Jasenovskom hrade.

Snímka: ISO

Starosta obce a obecné zastupiteľstvo v Zbudzi

vás pozývajú
na oslavy 780. výročia
písomnej zmienky o obci,
ktoré sa uskutočnia v nedeľu 9. augusta
na obecnom ihrisku Polaty.
Program:
10:30 – Slávnostná liturgia v Chráme Premenenia Pána
14:30 – Kultúrny program
• príhovor starostu obce
• vystúpenie detí materskej školy
• vystúpenie FS Zbudzanská Soľanka
• vystúpenie Kladzanského ľudového divadla "KĽUD"
• vystúpenie FS Zemplín z Michaloviec
16.00 – Občerstvenie
18.00 – Zábava so skupinou Solivare zo Zbudze
Sprievodné akcie osláv:
nafukovací hrad, trampolína, zmrzlinár, balónikár, maľovanie
na tvár a cukrová vata.

Nezvyčajné podujatie ako praktickú maturitnú skúšku pripravili učitelia pre maturantov michalovskej strednej odbornej školy obchodu a služieb.
Tú predviedli v dobových kostýmoch.
V piatok 17. apríla vykonalo podujatie Po stopách Irmy Stárajovej ako
praktickú maturitnú skúšku 22 žiakov
odboru "Služby cestovného ruchu".
Štvorčlennej odbornej maturitnej komisii, ktorej predsedníčkou bola učiteľka Obchodnej akadémie v Michalovciach Lenka Vass a pozvaným hosťom
z oblasti cestovného ruchu predstavili miesta, ktoré spájali Irmu Stárajovú
s jej životom. Skúsili si tak novodobý
trend školstva. Spoločne ho pripravili
učitelia odborných predmetov a schválil riaditeľ školy Miroslav Sivý.
Prečo zorganizovali takúto neobvyklú maturitnú skúšku, nám priblížila
učiteľka odborných predmetov cvičná
firma, manažment a marketing cestovného ruchu Nadežda Jurková. „Vytvorili sme si tematickú trasu, ktorá je
spojená s emóciami a príbehom. Irmu
Stárajovú ovplyvnil tragický osud cisárovnej Alžbety Habsburskej, prezývanej Sissi. Tá zomrela v náručí Irmy.
Práve preto sme sa rozhodli vytvoriť
takúto tematickú trasu po jej stopách
a spojiť to s európskou históriou, čiže
so Sissi.“

PREDVIEDLI SCÉNKY

Žiaci si vybrali podujatie na troch
miestach – Michalovce, obec Staré a
Senné. Všetky miesta sú spojené s Ir(Dokončenie na str. 3)
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ČO NOVÉHO V ŽIVOTE ŠKOLY
Základná škola v Starom má za sebou jeden z najúspešnejších
školských rokov, bohatý na zaujímavé aktivity. Po polročnom vysvedčení začalo obdobie súťaží a kultúrnych akcií. Naša žiačka
Anetka Žužová získala 1. miesto na obvodnom kole speváckej súťaže Talentárium s populárnou piesňou Popoluška. Zúčastnila sa
aj okresných a obvodných súťaží Slávik Slovenska a Ej Zalužicky
poľo, kde výborne reprezentovala školu s ľudovými piesňami. Na
akordeóne ju sprevádzali náš bývalý žiak Anton Dermek a Emil
Balko, ale aj mamka Lucia Žužová, ktorým aj touto cestou srdečne ďakujeme.
Ďalšia žiačka Adelka Šaffová v marci vzorne reprezentovala školu na okresnom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Šikovní školskí športovci – štvrtáci Jakub Demčák, Lukáš Gubík, Hanka Bodnárová a Anetka Žužová získali viaceré ocenenia
na obvodnej športovej olympiáde žiakov v Žbinciach. Radosť nám
urobila žiačka Hanka Bodnárová aj tretím miestom na obvodnej
súťaži Fugova domovina v časti literatúra. Michaela Ferencová
nás reprezentovala na okresnom kole matematickej pytagoriády.
Všetci žiaci našej školy sa prezentovali v pestrom kultúrnom
programe venovanom všetkým mamám, ktorý pripravili pani
učiteľky Bc. Klára Mauerová a zastupujúca Mgr. Katarína Šlinská. Program bol spojený aj s odovzdaním vlastnoručne vyrobených darčekov a spoločným príjemným posedením.
Vo februári sme navštívili filmové predstavenie v kine v Humennom, v máji zase cirkusové predstavenie v ZŠ Strážske, naopak, k nám prišiel na besedu člen Policajného zboru pán Varga a
ZUŠ zo Strážskeho s výborným výchovným koncertom. Naši žiaci
usporiadali pravidelné čítanie a tohto roku aj divadielko pre škôlkárov. Realizovali aj rôzne environmentálne aktivity. Malé mamy
súťažili, ktorá sa stane Miss bábika a šikovní stavitelia v LEGO súťaži. Deň detí sme oslávili v michalovských kasárňach, kde vojaci pripravili prehliadku vojenskej techniky, ukážky bojového umenia a iné atrakcie.
V závere školského roka sme spoločne s rodičmi absolvovali výlet do Bábkového divadla a ZOO v Košiciach. Stihli sme navštíviť aj naše obľúbené miesto Furmanovo a pravidlá bezpečnosti sa
učili žiaci na dopravnom ihrisku v Sobranciach.
V tomto školskom roku sme boli zapojení do troch projektov, cez
ktoré sme získali pre školu dve interaktívne tabule, notebooky a
moderné športové náradia. Prihlásení sme už do ďalšieho projektu. Na škole pracovala aj pani asistentka Hana Soročinová, ktorá
pomáhala deťom v učení.
Všetci sa už tešíme na zaslúžený prázdninový oddych a dovolenky, aby sme mohli načerpať sily do ďalšej práce. Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí podporili činnosť školy a prajeme im pekné
Mgr. Tatiana Dutková, riaditeľka školy
a vydarené leto.

MAJÚ KOMISIE

V tomto volebnom období pracujú
pri OcZ v Zbudzi 4 komisie – povodňová komisia (1), komisia finančná,
správa obecného majetku a sociálna (2), komisia životného prostredia,
ochrany verejného záujmu a regionálneho rozvoja (3) a komisia športu, kultúry a školstva (4).
Zloženie jednotlivých komisií je
nasledovné:
(1): Ing. Matej Havrila – predseda,
František Ferko – podpredseda a Miloš Fedák – člen.
(2): RNDr. Janka Kučeravcová –
predsedníčka, PaedDr. Svetlana Dušková a Marek Činčár – členovia.
(3): Miloš Fedák – predseda, Eduard
Andrejov a Marek Činčár – členovia.
(4): František Ferko – predseda,
PaedDr. Svetlana Dušková a Ladislav
(red.)
Kočerha – členovia.

Deň Matiek v Oreskom spríjemnili svojim vystúpením aj najmenší.
Snímka: OO

MATKY OSLAVOVALI

V druhú májovú nedľu (10.5.) sa matky z Oreského zišli osláviť
svoj sviatok na pozvanie novej obecnej samosprávy do spoločenskej miestnosti. Pred vstupom bola každá matka obdarovaná malým darčekom, v tomto roku to bola osuška. Ženy mali možnosť
vybrať si svoju farbu i vzor.
V sále sa zaplnili všetky mies- spevkom. Za doprovodu Helenky
ta a o 15. hod. začala oslava. Anička zaspievala pesničky rôzProgramom sprevádzala JUDr. neho žánru. Aj Stanko Borko,
Jana Cvoreňová, ktorá privítala ďalší študent spevu, sa pripoprítomných a popriala im príjem- jil so svojím hudobným vystúpené posedenie. V mene obce, ako ním. Nakoľko sa títo mladí ľudia
aj starostky, sa k ženám prihovo- venujú štúdiu spevu, ich krásne
ril jej zástupca Ing. Pavol Senti- hlasy oslovili každú ženu. Sme
váni. Poďakoval im za za ich sta- radi, že máme v našej obci tarostlivosť, lásku a poprial veľa kých talentovaných ľudí.
zdravia a šťastia do ďalšieho žiPočas krátkej prestávky bolo
vota.
podávané občerstvenie, šľahačDeti z našej obce svojím mam- kový zákusok, káva, čaj, voda a
kám pripravili milé prekvape- slané pečivo. Potom vystúpila
nie. Pod vedením p. Melkovej a DFSk Hatalovčan. Svojím vystúL. Zalužickej zarecitovali krás- pením pripomenuli časy, keď sa
ne básničky a dievčatká v červe- stavali na dedinách máje. Hovoných sukničkách s veľkým srd- rené slovo aj pekné piesne nás
com na tričkách zatancovali milý potešili. Nedali sa zahanbiť ani
tanček. Anička Ciganocová spo- ženy, ktoré v pekných krojoch zalu so sestrou Helenkou sa zapo- spievali, zatancovali a rozveselili
jili do programu hudobným prí- všetkých prítomných.
Ani tento rok obec na mamičky nezabudla. Za dôstojnú oslavu srdečne ďakujeme.
(-DH-)-

REKONŠTRUOVALI

V Zbudzi zateplili budovu Kultúrneho domu.

ZBUŠOK PRE DETI

Snímka: OZ

Občianske združenie Zbušok v spolupráci s obcou Zbudza pripravilo pre miestne deti tohtoročné oslavy ich sviatku. Oslavy sa uskutočnili v
sobotu 30. mája na miestnom futbalovom ihrisku Polaty. Na najmladších
Zbudžanov čakali rôzne súťaže, nafukovací hrad, trampolína, stánky, ale
aj koníky. Nechýbalo občerstvenie – párky, kofola a balíčky so sladkosťami.
(-ham-)

V mesiacoch marec – júl 2015 sa
v Zbudzi uskutočnila rekonštrukcia
verejného osvetlenia, ktorá bola realizovaná z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja za
spolufinancovania obce. Nové ledkové osvetlenie nielenže zníži spotrebu elektrickej energie, ale zaručí
aj spoľahlivosť verejného osvetlenia. Táto investičná akcia si vyžiadala celkové náklady v sume 60
977,60 €. Z toho výška NFP predstavuje čiastku 57 928,72 € a spolufinacovanie (5%) zo strany obce
3 048,88 €.
-rk-
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ROZMÝŠĽAJME DOPREDU

Na Slovensku existuje veľa obcí, kde nikto nechce prísť bývať. Starí dožívajú, mladí nemajú záujem o takéto obce z rôznych dôvodov.
Ďaleko je do práce (ak vôbec nejaká existuje v blízkosti), do školy,
na poštu, do obchodu, mnohokrát aj do kostola.
Práve naopak je to u nás, v na- vateľov stúpal, nie klesal. Za posledšej krásnej obci, v Starom. Na dve- né roky počet obyvateľov klesol mierre obecného úradu častokrát zaklopú ne pod 800. Klesol aj počet žiakov v
mladí ľudia, mladé manželské či part- škole, niekedy sa zamýšľame nad tým,
nerské páry s tou istou otázkou: „Nie čo bude ďalej. Zo strany obce robíme
je vo vašej obci na predaj nejaký ro- maximum preto, aby sa situácia zmedinný domček, prípadne pozemok?“. nila k lepšiemu. Vyplácame príspevky
Aj keď nevieme na počkanie dať od- pri uzatvorení sobáša tým mladomanpoveď, poteší nás už to, že o našu želom, ktorí zostávajú v obci, vypláobec je stále záujem, že mladí ľudia came príspevky pri narodení dieťaťa,
chcú žiť práve v našej obci, chcú si ak sa dieťa narodí do riadne fungujúzakladať rodiny práve u nás. Všade je cej rodiny – otec, matka. V obidvoch
blízko, či už do Michaloviec, Humen- prípadoch je výška príspevku 150 €.
ného, Strážskeho, všade vedú dobré Zamýšľame sa nad ďalšími vážnymi
asfaltové cesty, v obci máme takmer možnosťami ako zvýhodniť mladé rovšetko čo potrebujeme – vybave- diny – individuálna bytová výstavba,
nosť, obchod, školu, škôlku, školskú nájomné byty, a pod., toto sa musí riejedáleň, ktorá rieši aj obedy pre osa- šiť postupne, nie je to jednoduché.
melých dôchodcov, poštu, nádherný
V prvom rade sa chcem obrátiť na
kostol, kultúrne pamiatky, domy, vo tých občanov, ktorí majú na predaj
väčšine, sú ďaleko od cesty, krásnu už neobývaný rodinný dom, prípadne
prírodu, skrátka máme peknú obec.
stavebný pozemok v intraviláne obce,
Boli by sme radi, keby počet oby- aby to dali vedieť obecnému úradu. Aj
keď máme dosť dobrý prehľad o neobývaných domoch či pozemkoch, nemôžeme vedieť, ktorá nehnuteľnosť je
na predaj, kto má záujem predať rodinný dom alebo pozemok, získať
kontakty.
Obecné oslavy Medzinárodného
Neudržiavané pozemky a hlavne
dňa detí spojené s juniálesom sa v Sta- neobývané domy chátrajú, strácajú na
rom uskutočnili v poslednú júnovú so- hodnote. Mladí majú budúcnosť pred
botu (28.6.) na miestnom amfiteátri pri sebou, rôzne finančné možnosti, do-

kážu si aj starý domček opraviť podľa svojich predstáv, prísť bývať, založiť
si rodinu. Len mladí ľudia môžu zvýšiť populáciu, omladiť obec, dávať deti
do škôlky, potom do školy, veď boj o
každého žiaka je obrovský.
Tu chcem osloviť rodičov žiakov,
aj keď každý má právo slobodného
výberu školy, aby boli hrdí na svoju
nádhernú novú školu v Starom a dávali deti do našej školy, nie na iné
školy. Každý z nás „vychodil“ školu v
Starom, boli iné, sťažené podmienky
výučby, bolo nás okolo 20 detí v jednom ročníku (dnes je toľko v štyroch
ročníkoch) a koľkí z obce ukončili vysoké školy, stredné školy a uplatnili sa
v živote.
Mládež je naša budúcnosť, myslime viac dopredu, lebo čas uteká veľmi rýchlo. Využime príležitosť „teraz“, zajtra môže byť už neskoro.
Agáta Jesenková, starostka obce Staré
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KRÁTKE SPRÁVY
 V posledný januárový deň sa v Zbudzi uskutočnil 2. Zbudzanský ples. Podujatie pre takmer štyri desiatky mladých ľudí
pripravilo občianske združenie Zbušok.
 Zbudza opeknela. Stalo sa tak zásluhou rekonštrukcie fasády kultúrneho
domu, ktorú po predchádzajúcom zateplení v uplynulom období zabezpečila obecná samospráva. Miestne akcie sa tak budú
usporadúvať v dôstojnejšom prostredí.
 Vplyvom vysokých teplôt a nízkej
zrážkovej činnosti, ktoré trvali už dlhšiu dobu, sa znížila výdatnosť prameňa,
ktorý zásobuje obec Staré. Z tohto dôvodu VVS, a. s., závod Michalovce s okamžitou platnosťou vydal až do odvolania
používať pitnú vodu na plnenie bazénov,
prípadne polievanie záhrad a trávnikov.

JUNIÁLES
V STAROM

obecnom úrade. Deti a ostatných prítomných privítala starostka obce Agáta Jesenková.
Hneď na úvod sa tunajším deťom i
starším účastníkom osláv predstavili
michalovskí policajti s ukážkou cvičeného služobného psa (na snímke dole).
Podujatie moderovala uč. Anna Soročinová, ktorá zároveň na pódiu riadila súťaže malých i väčších Staranov v
zručnosti jazdy na kolobežkách, plastových trojkolkách či presnosti v zhadzovaní kolkov. Úspešní i menej úspešní si za svoje výkony vyslúžili sladkosti.
Program potom pokračoval ďalšími
atraktívnymi disciplínami na nádvorí.
O ozvučenie a hudbu sa staral Vlado
Hlaváč. Nechýbali ani stánky s občerstvením a hračkami (tzv. šatriky). -rk-

Juniáles v Starom ponúkol aj ukážku výcviku psov.
Snímka: JPZ

Maturitná skúška v Starom.

Snímka: Mgr. Martina Králiková

DETI NA HRADE MATURITA
V STAROM

Ako osláviť Medzinárodný deň detí? S nápadom a realizáciou
prišlo Obecné zastupiteľstvo v Oreskom a v spolupráci s Poľovníckym združením Javorina pozvali všetky deti a občanov na výstup
na Jasenovský hrad.
V nedeľu 14. júna dopoludnia ločné foto a išlo sa dole. Kuchári
sa zišli detičky pred obecným už čakali s guľášom a občerstveúradom spolu s rodičmi, ako aj ním, na ohni si niektorí poopeostatní domáci turisti a spoločne kali klobásku či slaninku. Po vývystúpili až k poľovníckej chate, datnej túre chutilo všetkým.
Pre deti boli pripravené súkde ich čakalo milé prekvapenie.
Poľovníci pekne vyzdobili chat- ťažné disciplíny – hod loptičkou
ku obrázkami, balónikmi a zvie- na cieľ, streľba zo vzduchovky,
racími motívmi. Ohnisko a veľký skok vo vreci a preťahovanie lakotol hovorili za všetko – guľáš nom. Radosť detí bola veľká,
sa už varil za asistencie hlavných pretekali ako odušu. Za odmenu
kuchárov Michala Chorcholi- dostali balíček sladkostí, odznača, Igora Melka a ostatných po- ky MDD 2015, fixky a farbičky,
ľovníkov. Detí bolo približne tri- ktoré zakúpila obecná samodsať a dospelí doplnili skupinu správa. Poľovníci ich pre zmenu
obdarovali medailami a džúsikna dvojnásobok.
Chvíľu si posedeli a takmer mi. Čo-to sa ušlo aj dospelým,
všetci sa pobrali na túru k Ja- veď máme aj dospelé deti.
V tom najlepšom zahrmelo
senovskému hradu. Išlo sa dobre, detičky postupovali rýchlo. a prišla búrka. Približne okolo
Horšie to bolo s dospelákmi, ale tretej popoludní sa akcia skondo cieľa prišli všetci. Hrad bol čila a všetci sa v zdraví vrátipre všetkých veľkým zážitkom, li domov. Deti budú spomínať,
vyfotografovali si ho zo všet- veriac tomu, že podobnú oslakých strán. Úžasný výhľad oča- vu svojho sviatku zažijú aj o rok.
ril všetkých, nasledovalo spo(D.H.)

(Dokončenie zo str. 1)
minym životom. Maturitnú skúšku zahájili v škole v Michalovciach a pokračovali v obci Staré. Na každom
cieľovom mieste mali maturanti pripravený pre komisiu odborný výklad v
dobových kostýmoch. Začali prehliadkou sýpky, ďalšou zastávkou bol kostol Nanebovzatia Panny Márie a nakoniec kaštieľ rodu Stárajovcov. „V
kaštieli predviedli animačné aktivity,
kde bola scénka o rode Stáraj, príbehy o láske, hudobný koncert základnej
umeleckej školy a výstava fotografií,“
povedala Jurková. Výstavu pripravil
žiak Ondrej Tkáč: „Sú to fotky z tohto prostredia, a to z kaštieľa, obce a
miest, na ktorých sa Irma pohybovala,“ uviedol. Následne sa po skončení
prezentácií presunuli do obce Senné,
kde boli pripravené ďalšie animačné a
sprievodcovské aktivity. V poslednom
rade prichystali gastronomické pohostenie. „Chlapci urobili na pahrebe ryby
a zároveň boli prichystané kačky, ktoré Stárajovci radi pripravovali,“ uzavrela Nadežda Jurková.
Text a foto: Martina Králiková
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V poslednú májovú nedeľu kaštieľ v Starom zažiaril svetlom
lámp, aby privítal umelcov, priateľov a sympatizantov vážnej
hudby. Piatykrát michalovskí umelci prišli oživiť jeho múry hudbou, spevom a výtvarným umením.
Koncert otvorila Mária Li- lovce Mgr. Mileny Bančejovej.
tunová, ktorá privítala starost- V programe vystúpili hudobní
ku obce Staré Agátu Jesenko- hostia Anaid Akopjanová, Peter
vú, duchovného otca – správcu Tocík, Alena Seilerová a ďalstaranskej farnosti Mgr. Jána ší michalovskí umelci. SláčikoČecha-Špireka, starostku obce vý orchester hral pod taktovkou
Oreské Agnesu Stričkovú, zá- Valérie Hocmanovej.
Vystúpil aj spevácky zbor
stupcu riaditeľa Základnej
umeleckej školy v Michalov- Lusticus pod vedením J. Čeciach Jozefa Kolesára a správ- cha-Špireka, ktorý dirigovala
cu gréckokatolíckej farnosti v Ing. Oľga Bereznaninová. Zbor
Rakovci nad Ondavou o. Mgr. uviedla M. Bančejová, ktorá
Slavomíra Juska. Zakladateľka vysvetlila súvislosť názvu zbotradície koncert venovala ako ru s grófom G. Zichym, stapoďakovanie za život v mieri, ranským rodákom. Vyzdvihla
oslave Boha a jeho stvorenstva. taktiež prínos a mecenášstvo
Koncertnú sieň zaplnilo vyše Stárajovcov pre farnosť a Zem120 hostí. Vypočuli si operný plínsku župu. Z pozície roderecitál speváčky, vedúcej spe- nej Staranky je hrdá na históriu
váckeho oddelenia ZUŠ Micha- rodnej obce. Podľa organizá-

VÝROČIA • OSOBNOSTI • UDALOSTI
• Najstaršia písomná správa o
Zbudzi je v listine kráľa Bela IV.
z rokov 1235 – 1270 (nezachovala sa).
• Pred 680 rokmi (1335) sa v
Starom spomína kamenný kostol sv. Anny. V tom istom roku
sa obec delila na Horné Staré a
Kostolné Staré.
• Pred 415 rokmi (1600) stálo v Oreskom 13 obývaných poddanských domov.
• Pred 300 rokmi (1715) hospodárilo v Oreskom len 8 poddanských domácností.
• Od roku 1725 (290 rokov) nesie farský kostol v Starom patrocínium Nanebovzatia Panny
Márie.
• Pred 200 rokmi (1815) zomrel
gróf Ján Filip Stáraj, ktorý sa zaslúžil o rozvoj Starého.
• Podľa schematizmu Mukačevskej eparchie spred 150 rokov
(1865) patrili gréckokatolíci zo
Starého a Oreského do farnosti Voľa (Volya-Laborcz). V Starom žilo 168 a v Oreskom 211
gréckokatolíkov. Zbudza patrila do Farnosti Trnava pri Laborci (vtedy Tarna, Tarnava) a žilo v
nej 181 gréckokatolíkov.
• Podľa schematizmu Mukačevskej eparchie spred 100 rokov
(1915) žilo v Starom 779 rímskokatolíkov, 168 gréckokatolíkov, 2 luteráni, 2 kalvíni a 28
židov. V Oreskom žilo 281 rím-

skokatolíkov, 188 gréckokatolíkov a 4 židia. V Zbudzi uvádza
len 227 gréckokatolíkov (v rámci
trnavskej farnosti patrili do Vinianskeho dištriktu a Užského
(užhorodského) arcidekanátu.
• Pred 45 rokmi (1970) zomrel
v Starom ThDr. Andrej Lipka,
kňaz a prekladateľ. Farárom
staranskej farnosti bol v rokoch
1957 – 1970. Zaslúžil sa aj o výstavbu novej farskej budovy a
povznesenie cirkevného spevu.
(red)

torky podujatia M. Bančejovej
je cieľom hudobného večera
nielen hudba umocnená historickým priestorom spoločenskej sály kaštieľa, ale aj odovzdávanie informácií mladším
generáciám.
Pohľad na Stárajovcov z
umelecko-kultúrnej
úrovne:
Gróf Michal Stáraj bol hlavný mecén výstavby historickej
budovy divadla v Košiciach.
Taktiež bol hudobným skladateľom a jeho tvorbu Milena študovala na vysokej škole.
Vernisáž obrazov bola z
dielne PaedDr. Martiny Michalovovej. Koncertnú sieň vyzdobili Martina Demčáková a
Svetlana Šivecká. Celým večerom sa niesla vôňa ruží z našich záhrad. O recepciu sa postarala starostka A. Jesenková.
Vďaka patrí všetkým, ktorí prijali pozvanie ako aj tým,
ktorí akýmkoľvek spôsobom
pomohli pri príprave a realizácii tohto skvelého projektu.
Mária Litunová

PRIPRAVUJEME

V najbližšom období sa uskutočnia
tieto podujatia:
• 7. august 2015 – Čaj o piatej. Stretnutie bývalých mládežníkov z obce Zbudza
nad 50 rokov!
• 9. august 2015 – Oslavy 780. výročia písomnej zmienky o Zbudzi.
• 22. august – Výlet do Červeného
Kláštora na 6. ročník stretnutia Goralov v Pieninách s bohatým duchovným
a kultúrnym programom – organizuje
Obec Oreské.
• 23. august 2015 – 4. farský deň staranskej farnosti (Staré, Oreské a Zbudza) v Starom s bohatým duchovným a
kultúrnym programom.
• 28. august 2015 – "Šport nás spája"
– športový deň SŠÚ Vinné na ihrisku v
Starom so začiatkom o 8.30 hod.
• 29. august 2015 – Nočná hasičská súťaž Memoriál Víťazoslava Szõllõšiho na
ihrisku v Starom so začiatkom o 21.00 hod.
• 15. september 2015 – Stretnutie obyvateľov Starého a Jasenova pri Vojtkovom kríži.
• 18. október 2015 – Úcta k starším v
Zbudzi. Pravidelné podujatie s kultúrnym programom pre seniorov z obce.

Z vystúpenia M. Bančejovej na Hudobnej jari.

Snímka: MaK

VYBRALI SME: Z KRONIKY OBCE STARÉ
Pred 70 rokmi skončila 2. svetová vojna – najstrašnejšia vojna v dejinách ľudstva, ktorá poznačila osudy ľudí aj
v našom regióne. Dňa 20. marca 1980 bol za obecného kronikára menovaný František Janák, učiteľ z Oreského. Preto aj zápisy v staranskej kronike z vojnového obdobia sú len sprostredkované a skromné. Napriek tomu
sa čo-to o vojnových udalostiach v obci i blízkom okolí dozvedáme.
1944 – Dňa 23. októbra prišlo vojenské nariadenie, aby
všetci obyvatelia Michalovského okresu evakuovali. Ľud
bol ochotný prežiť aj front, len aby nemusel opustiť svoj
domov. Front sa však blížil a preto obyvatelia dňa 1. novembra zo Starého mali evakuovať.
Dňa 23. novembra ruské lietadlá bombardovali Michalovce a urobili nálet aj na obec Staré, no strieľali len z guľometov.
Dňa 26. novembra, v nedeľu poobede, objavili sa v našej obci prvé ruské hliadky. V noci postupovalo ruské vojsko cez našu obec smerom na Vinné, Zbudzu a Vranov.
Keď sa ruské vojsko zastavilo pred riekou Laborec, Nemci
z vrchu, ktorý bol neďaleko, začalo ostreľovať našu obec.
Ostreľovanie trvalo tri dni. V obci bolo poškodených päť
domov. Frontové vojsko bolo v obci od 27. novembra do
6. decembra. Mravný a spoločenský život bol na nízkom
stupni.

1945 – Dňa 9. mája sa skončila vojna, keď po dobytí Berlína ruským vojskom Nemecko kapitulovalo. Následkom vojny sa ľud naučil kradnúť a túžiť po bohatstve iných. Život
ľudu bol na nízkej úrovni a cieľom a hlavnou úlohou politických strán bolo v nasledujúcich rokoch slobody pozdvihnúť
náš slovenský a český národ.
1946 – V obci bolo 13 hrobov príslušníkov ČA (Červenej armády). Z toho dôstojníci traja, poddôstojníci piati a
radoví vojaci trinásti. Exhumácia bola vykonaná v dňoch
2.5.1946 – 3.5.1946. Pracovalo pri tom 10 chlapov.
V jarných mesiacoch sa na Hrádku v Michalovciach
zriadil jeden z najväčších cintorínov padlým hrdinom ČA.
Je tam pochovaných 20 tisíc vojakov, ktorí zahynuli na východnom Slovensku. Sú tam aj vojaci, ktorí zahynuli pri
oslobodzovaní obce Staré.
Dodajme, že pred prechodom frontu boli z obce
Nemcami odvlečení viacerí chlapi. Nie všetci z nich sa vrátili späť.
Prechod frontu a oslobodenie obce pripomínal malý pamätník s pamätnou tabuľou na nádvorí obecného úradu,
ktorý bol zhotovený v roku 1969 pri príležitosti 25. výročia týchto udalostí. Pomníček bol po štyroch desaťročiach
značne poškodený a po rekonštrukcii nádvoria obecného
úradu už na pôvodné miesto nebol osadený.
(red.)

Pod Bukovinou
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SPOLOČENSKÉ OKIENKO
V prvom polroku 2015 sa narodili:
Jakub ZALUŽICKÝ (Oreské), Sára ŠMIGOVÁ, Sabína SABOVÁ (obe Staré), Ivo LAJČÁK (Zbudza).

Uzavreli manželstvo:
Jaroslav VASIĽ a Slavomíra KIŠŠOVÁ, Ing. Peter ŽIFČÁK a Martina BAČOVÁ (Oreské), Ing. Ján BLACH a Kamila CMÁROVÁ, Marián PALOVČÁK a Ing. Martina ZAHUMENSKÁ, Ľubomír HARVAN a Darina KRIŠTANOVÁ, Ján HABŽANSKÝ a Mgr. Eva BLACHOVÁ, Jakub SABO a
Mária KMECOVÁ (Staré).

Oslávili životné výročia:
Mária HAVRILČÁKOVÁ, Jozef ASVERUS (obaja z Oreského), Slavomír
MASKAĽ, Marián PREPILKA, Ján JURO, Igor KOZÁR, Jaroslav KOPÁS
(všetci Zbudza).
Ing. Pavol SENTIVÁNI, Marta ŠIMKOVÁ (obaja z Oreského), Mária RIMKOVÁ, Helena BLACHOVÁ, Ján GLOVA, Mária GEREGÁČOVÁ, Valéria MISÁROVÁ, Anna HLINKOVÁ, Michal DUNCA, Anna SABOVÁ,
Jozef DERMEK, Mária DŽADOVÁ, Ján HARVAN (všetci Staré), Agáta
ČINČÁROVÁ, Jaroslav PROKOP, Jaroslav BARKAI, Ladislav BÁN (všetci Zbudza).
Pavlína KIŠŠOVÁ, Katarína MIHALKOVÁ (obe z Oreského), Mária BARTOVÁ (Staré).
Agáta KUŽMOVÁ, Sidónia VOJTKOVÁ, Kvetoslava BEREŠOVÁ, Anton
HIRJAK (všetci z Oreské), Irena ČAUDEROVÁ, Silvia KOLIBABOVÁ (obe
Staré), Mgr. Adolf ŽUŽO, Terézia ŠIMAĽOVÁ (obaja Zbudza).
Katarína SVÄTOJANSKÁ, Jolana VOJTKOVÁ (obe z Oreského), Bernardína STRIČKOVÁ, Helena LICHOTOVÁ (obe Staré).
Valentín CHMELIAR (Oreské), Apolónia STARUCHOVÁ, Irena DELINGOVÁ (obe Staré).
Mária ŠIMAĽOVÁ, Katarína HAVRILČÁKOVÁ (obaja Zbudza), Helena
HUDÁKOVÁ (Staré).
Jozefa ZALUŽICKÁ, Ján HARAKAĽ, Pavol BARAN (všetci Oreské).
Jozefína TIRPÁKOVÁ, Katarína ZALUŽICKÁ (obe Oreské).
Margita PROKOPOVÁ, Margita SOKOLSKÁ, Margita MIŽOVÁ (všetky
Zbudza).
Aranka ČERHITOVÁ, Ján LICHOTA (obaja Staré), Matilda FERKOVÁ,
Juraj HAVRILA (obaja Zbudza).
Genoveva ZALUŽICKÁ (Oreské), Anna HARDIKOVÁ, Anna LITUNOVÁ
(obe Staré).
Jozefína DUNCOVÁ, Jolana FERNCOVÁ (obe Staré), Ján LICHOTA
(Zbudza).
Anna GEREGÁČOVÁ (Staré).
Jozefína HARVILČÁKOVÁ (Oreské), Bernardína GALANDOVÁ (Staré).

Opustili naše rady:
Igor MELKO, Ján ZALUŽICKÝ, Zuzana PETROCOVÁ, Helena LADIKOVÁ všetci z Oreského, Mária GARBEĽOVÁ, rod. Tkáčová (1935), Irena
ŠTIBEROVÁ, rod. Duncová (1932), Milan BARTA (1942), Jozef KOSCELNÍK (1934) všetci zo Starého, Mária SISÁKOVÁ (nar. 1936), Jozef TKÁČIK (1932), Eduard BAŠKOVSKÝ (1942), Marta ONDILOVÁ (1955),
Margita HAVRILOVÁ (1932) všetci zo Zbudze.

REPREZENTOVALI

V uplynulom ročníku FO Zbudza v VIII.
lige Východ reprezentovali: František FERKO – Štefan ADAMIK, Michal ANDREJOV,
Michal BERKAI, Maroš BARNA, Jaroslav
DUDAŠ, Miroslav DUDAŠ, Lukáš FRENDÁK, Kamil GAJDA, Marek GAŽÍK, Andrej
HOSTÝNEK, Peter HUJDIČ, Marek JANAK, Mário KALEJA, Ladislav KOČERHA,
Peter KUŽMA, Lukáš MAČOVSKÝ, Dávid
MANDŽÁK, Peter MINARČÍK, František
PETROC, Patrik PETROC, Matúš PREPILKA, Martin REŠOVSKÝ, Miroslav TEKÁČ,
Rastislav TEKÁČ, Pavel TUDJA.
Vedúci mužstva Ján BEZEK a Jaroslav
DUDAŠ.
(-nk-)

MDD V Zbudzi.

Snímka: OZ

K Laboreckej desiatke pridali organizátori prvýkrát aj preteky horských bicyklov.
Snímka: JPZ

NULTÁ LABORECKÁ MTB

V rámci jubilejnej Laboreckej desiatky organizátori pripravili aj nultý ročník Laboreckej MTB – preteky horských bicyklov. Pre cyklistov
bola pripravená trať Strážske (park) – Staré – Oreské – Strážske v
dĺžke 25 kilometrov, ktorú najrýchlejšie absolvoval jediný zahraničný účastník.
chal Ivančo (Kriwo team Jantex).
VÝSLEDKY V KATEGÓRII MUŽOV:
1. Olexij Ždanovyc (Užhorod) VÝSLEDKY V KATEGÓRII ŽIEN:
0:54:38 h., 2. Matúš Hajník
1. Miroslava Molčányivá (Svid0:55:11 h., 3. Daniel Well (oba- ník) 1:08:20 h., 2. Simona Sijkoja Kriwo team Jantex) 0:58:09 vá (Brestov) 1:26:39 h., 3. Denih., 4. Martin Olenič (Košice) sa Kuzmová (Kriwo team Jantex)
0:58:10 h., 5. Michal Čverha 1:55:08 h. V celkovom poradí
(Raslavice) 0:59:20 h., 6. Tomáš skončili spomínané ženy na 24.,
Justinič (Sobrance) 1:00:31 h. 54. a 64. mieste.
Najlepšiu desiatku uzatvárali: 7.
Klasifikovaných bolo 65 preteRadoslav Brehový (Zamutov), 8. károv, z toho 62 mužov a 3 ženy.
Tomáš Orság (Košice), 9. Patrik Posledný pretekár dosiahol čas
Šepeľa (Kamenica n/C) a 10. Mi- 1:55:48 h.
(JPZ)

VYŽREBOVANIE

VIII. ligy ObFZ Michalovce 2015/2016
Na rozdiel od uplynulých ročníkov sa tohtoročná najnižšia súťaž ObFZ Michalovce bude hrať
iba v jednej skupine. Futbalisti Zbudze hrajú v tejto sezóne
pod hlavičkou ŠK Strážske B. Ich
priaznici z obce však o domáce
zápasy neprídu, pretože sa odohrajú na zbudžanskom ihrisku.
Vyžrebovanie zápasov ŠK
Strážske B (Zbudza) v jesennej časti je nasledovné:
1. kolo (6.9.2015 o 15.30 hod.):
OFK Horňa – ŠK Strážske B
2. kolo (13.9.2015 o 15.30 hod.):
ŠK Strážske B – TJ Družstevník Oborín
3. kolo (20.9.2015 o 15.00 hod.):
TJ Družstevník Ložín – ŠK
Strážske B
4. kolo (27.9.2015 o 15.00 hod.):
ŠK Strážske B – OFK Úbrež
5. kolo (4.10.2015 o 14.30 hod.):
OŠK Stretava – ŠK Strážske B
6. kolo (11.10.2015 o 14.30 hod.):
ŠK Strážske B – TJ Družstevník Lekárovce
7. kolo (18.10.2015 o 14.00 hod.):
TJ Jastrabie pri MI – ŠK

Strážske B
8. kolo (25.10.2015 o 14.00 hod.):
ŠK Strážske B – MFK Sobrance B
9. kolo (1.11.2015 o 13.30 hod.):
FK Vinohrady Choňkovce –
ŠK Strážske B.
(red.)

KRÁTKO ZO ŠPORTU
FUTBAL
VIII. liga - Východ ObFZ Michalovce
Ročník 2014/2015 – Jarná časť
11. kolo (5.4.2015)
ZBUDZA – HORŇA 2:1 (1:0)
Góly: Tudja, Kočerha – L. Krajňák. Pred 100
divákmi rozhodoval J. Dudaš.
12. kolo (12.4.2015)
ÚBREŽ– ZBUDZA 2:2 (1:1)
Góly: Ondejka, Murgač – Tudja, Gažík. Pred
40 divákmi rozhodoval Kopas.
13. kolo (19.4.2015)
ZBUDZA – V. REVIŠTIA B 2:2 (0:2)
Góly: Gažík, Mandžák – Dobek, Ragan. Pred
50 divákmi rozhodoval Mazár.
(Dokončenie na str. 6)

KRÁTKO ZO ŠPORTU

KRÁTKO ZO ŠPORTU

(Dokončenie zo str. 5)
14. kolo (26.4.2015)
ZBUDZA – N. RYBNICA 3:5 (2:1)
Góly: Tudja 2, Mačovský – Rusnák 2, Demeter, Mihalčin, Murgač. Pred 50 divákmi rozhodoval Kaffan.

ŽBINCE – ZBUDZA 2:1 (1:0)
Jurčo, Serdy – M. Dudaš. R: M. Čeklovský a
D. Čeklovský.
ZBUDZA – HATALOV 1:2 (0:1)
Kočerha – Vajda, Madaras. Rozhodovali Stretavský a Koščo.
Konečná tabuľka turnaja:
1. Hatalov
6 4 2 0 10 : 5 14
2. Žbince
6 4 1 1 11 : 12 13
3. Trhovište
6 3 2 1 15 : 6 11
4. Budkovce
6 3 0 3 14 : 13 9
5. Krásnovce
6 2 0 4 9 : 12 6
6. Rakovec
6 0 3 3 4:8 3
7. Zbudza
6 0 2 4 9 : 16 2

15. kolo (3.5.2015):
CHOŇKOVCE – ZBUDZA 2:7 (2:1)
Góly: Pokrivňák, Geľatko – Kočerha 2, Mandžák 2, M. Dudaš, Mačovský, Kužma. Pred
30 divákmi rozhodoval Kopas.
16. kolo (10.5.2015):
HORŇA – ZBUDZA 1:3 (0:1)
Góly: Ovád – Kočerha 2, Minarčík. Pred 50
divákmi rohodoval Dziad.
17. kolo (17.5.2015)
ZBUDZA – ÚBREŽ 2:0 (0:0)
Góly: Mačovský, Tudja. ŽK: Kočerha, M. Dudaš. Pred 30 divákmi rozhodoval Škodi.
18. kolo (24.5.2015)
V. REVIŠTIA B – ZBUDZA 3:1 (1:1)
Góly: Mandela, Apiari, Hrunka – Tudja. Pred
20 divákmi rozhodoval Matej.
19. kolo (31.5.2015):
N. RYBNICA – ZBUDZA 4:0 (3:0)
Góly: D. Demeter 2, J. Murgač 2. Pred 60 divákmi rozhodoval Ondrík.
20. kolo (7.6.2015)
ZBUDZA – CHOŇKOVCE 5:0 (2:0)
Góly: Kočerha 2, Tekáč, F. Petroc, Hujdič.
Pred 50 divákmi rozhodoval Stretavský.
Konečná tabuľka 2014/2015
1. V. Revištia B 20 15 1 4 61 : 24 43
2. N. Rybnica 20 9 4 7 43 : 52 31
3. Zbudza
20 8 3 9 43 : 43 27
4. Horňa
20 6 5 9 42 : 45 23
5. Choňkovce 20 10 0 10 50 : 48 21
6. Úbrež
20 4 3 13 29 : 56 15
Choňkovciam odrátali 9 a V. Revištiam B 3 body!
Tabuľka jarnej časti 2014/2015
1. V. Revištia B 10 6 1 3 25 : 13 19
2. N. Rybnica 10 5 3 2 26 : 19 18
3. Zbudza
10 4 2 4 24 : 22 14
4. Horňa
10 3 3 4 17 : 18 12
5. Choňkovce 10 4 0 6 17 : 29 12
6. Úbrež
10 2 3 5 14 : 21 9

HALOVÝ FUTBAL
9. ročník Turnaja ObFZ Michalovce
v halovom futbale (Pohár Multi športu)
(24.1.2015)
RAKOVEC n/O – ZBUDZA 1:1 (0:1)
Bakajsa – Gažik. R: Kaffan a Pivarník.
ZBUDZA – BUDKOVCE 2:5 (1:3)
Mačovský z pok. kopu, Adamík – Guzej 2,
Zalužicý 2, Mika. R: Kaffan a Pivarník.
KRÁSNOVCE – ZBUDZA 4:2 (1:2)
L. Plutko, Moser, M. Plutko, Doboš – Adamik,
Gažik. R: Stretavský a Hamadej.
TJD TRHOVIŠTE – ZBUDZA 2:2 (2:2)
Šoltés, Treščo – Kočerha, Gažik. R: M. Čeklovský a D. Čeklovský.

Laborecká desiatka sa stala pevnou súčasťou bežeckého kalendára, tohto roku oslávila svoje 10. jubileum.
Snímka: JPZ

PADALI REKORDY

Jubilejný desiaty ročník medzinárodného cestného behu
Laborecká desiatka, ktorý sa
uskutočnil v nedeľu 26. júla v dopoludňajších hodinách, prilákal do
Strážskeho rekordný počet účastníkov. Na štart pri Park pube v
mestskom parku sa ich postavilo
115, celú trasu absolvovalo 114
bežcov. Počasie (zamračené) tentoraz pretekárom prialo, čo sa
prejavilo aj na dosiahnutých časoch najrýchlejšej dvojice Sahajda
– Raschupkin, ktorá prekonala minuloročný základný rekord víťazného Šarkana na desaťkilometrovej trati. Oveľa pomalšia už bola
víťazka ženskej kategórie Malaia,
ktorá značne zaostala za minuloročným časom slovenskej reprezentantky Berešovej.
Najúspešnejší v jednotlivých
kategóriach:
MUŽI – A: 1. Tibor Sahajda (TJ
Obal servis Košice) 0:32:09 h.,
2. Sergii Raschupkin (ŠK Banské)
0:32:30 h., 3. Filip Džubara (TJ
Obal servis Košice) 0:34:52 h.
MUŽI – B: 1. Anatolij Malyy (Goral maraton) 0:34:21 h., 2. Michal Ivančo (ŠK Banské) 0:35:46
h., 3. Miloš Popovič (BK Steel Košice) 0:35:57 h.
MUŽI – C: 1. Jaroslav Tomeček (Tulčík) 0:37:21 h., 2. Miroslav Smetana (MŠK Medzilaborce)
0:39:48 h., 3. Vladimír Balogh
(TJ Obal servis Košice) 0:39:57 h.
MUŽI – D: 1. Bartolomej Ficzere
(Sopka Seňa) 0:41:29 h., 2. Karol
Labaš (Geoma Myslava) 0:42:01
h., 3. Gejza Vargaeštok (MBK Veľké Kapušany) 0:42:15 h.
MUŽI – E: 1: Gerard Parilák (AC
Michalovce) 0:55:34 h., 2. Andrej
Baran (MŠK Vranov) 0:59:26 h.
ŽENY – F: 1. Natalia Malaya (Goral maraton) 0:41:11 h., 2. Lucia
Jurašeková (Teriakovce) 0:46:20
h., 3. Dominika Juhošová (AC Mi-
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chalovce) 0:47:47 h.
ŽENY – G: 1. Lenka Královská
(Michalovce) 0:47:58 h., 2. Daša
Frivalská (Košice) 0:48:40 h., 3.
Štefánia Balogová (Michalovce)
0:50:28 h.
ŽENY – H: 1. Alžbeta Tiszová
(Tube City IMS Košice) 0:49:56
h., 2. Erika Billá (BK Steel Košice)
0:49:00 h., 3. Zlaťa Semanová
(05 BK Furča Košice) 0:49:32 h.
JUNIORI – JM: 1. Martin Gaňo
(Obal servis Košice) 0:37:09 h.,
2. Michal Stričík (Michalovce)
0:50:13 h.
JUNIORKY – JŽ: 1. Lucia Linkeschová (Košice) 0:51:14 h., 2.
Mária Gurská (Bardejov) 0:51:23
h., 3. Michaela Haburová (Michalovce) 0:53:26 h.
Medzi štartujúcimi bol aj Tomáš Lazor (Staré), ktorý v absolútnom poradí skončil na 100.
mieste časom 0:51:39. V mužskej kategórii A bol 38. z celkového počtu 40 bežcov.
(JPZ)

TURNAJ "ADV"

V sobotu 11. júla popoludní sa na
futbalovom ihrisku v Zbudzi uskutočnil v poradí druhý ročník futbalového
turnaja ADV (áčko, dorast, vyslúžilci).
O úvodný výkop sa postaral bývalý dlhoročný futbalový funkcionár FO Zbudza František Ferko. Pekné slnečné
počasie prilákalo na ihrisko Polaty približne 150 divákov vrátane samotných
aktérov.
Výsledky jednotlivých stretnutí:
DORAST – VYSLÚŽILCI 2:2 (0:0),
L. Minkanič, D. Minkanič – Balog,
Demčák. DORAST – ÁČKO 0:6
(0:4), Tudja 2, Kočerha 2, M. Dudaš,
Mačovský. ÁČKO – VYSLÚŽILCI
6:4 (2:2), M. Dudaš, P. Rohaľ, Tudja,
Mačovský, Kužma, Grigeľ – Demčák 2,
Balog, Dzurjovčin.
Konečné poradie: 1. Áčko 6 b., 2.
Vyslúžilci 1 b. (skóre 6:8), 3. Dorast 1 b. (skóre 2:8). Za najlepšieho
hráča bol vyhlásený Lukáš Mačovský, najlepším brankárom bol František Ferko ml. a najlepšími strelcami Demčák a Tudja. Obaja strelili po
3 góly.
(M. H.)

HASIČSKÝ ŠPORT
24. ročník Zemplínskeho pohára
(Jasenov, 2. máj 2015)
Dorastenci – PÚ: 2. miesto DHZ Staré 26,72 s.
Dorastenky – PÚ: 1. miesto DHZ Staré 25,84 s.
Muži – PÚ: 1. miesto DHZ Staré 17,03 s.

Pohár starostu obce Žbince
(Žbince, 9. máj 2015)
Ženy – PÚ (počítali sa 2 pokusy): 1. miesto
DHZ Staré 47,05 s (23,72 + 23,33).
Muži – PÚ (počítali sa 2 pokusy): 1. miesto
DHZ Staré 33,49 s (17,19 + 16,30).

Obvodové kolo v hasičskom športe
(Ložín, 31. máj 2015)
Ženy: 1. miesto DHZ Staré 121,43 s (štafeta 93,89 + požiarny útok 27,54).
Muži: 2. miesto DHZ Staré 91,34 s (štafeta
75,57 + požiarny útok 15,77).

Pohárová súťaž – Hraň (6. jún 2015)
Muži: 1. miesto DHZ Staré 15,61 s. (rekord
na hrubé hadice). Ako najlepší prúdar bol vyhodnotený Peter Ivan (DHZ Staré).
Ženy: 3. miesto DHZ Staré 24,75 s.

Pohárová súťaž/Putovný pohár
(Havaj, 7. jún 2015)
Ženy: 2. miesto DHZ Staré 26,12 s.
Dorastenci: 4. miesto DHZ Staré.
Muži: 1. miesto DHZ Staré 15,38 s (čas
prvého prúdu bol dokonca 14,84 s.).

Územné kolo PP
(Bánovce n/O, 14. jún 2015)
Muži: 1. miesto DHZ Staré.
Ženy: 1. miesto DHZ Staré.

Krajské kolo PP (Poproč, 20. jún 2015)
Muži: 3. miesto DHZ Staré.
Ženy: 4. miesto DHZ Staré.

Pohárová súťaž (Modra n/C, 28. jún 2015)
Muži: 1. miesto DHZ Staré 15.00 s – najlepší čas v tejto sezóne na hrubé hadice.

3. nočná súťaž (Bánovce n/O, 4.7.2015)
Muži – naberačka: 3. miesto DHZ Staré.
Ženy – naberačka: 2. miesto DHZ Staré.
Muži – požiarny útok: 4. miesto DHZ Staré.
Ženy – požiarny útok: 3. miesto DHZ Staré.

1. nočná súťaž (Kuková, 11.7.2015)
Muži: 3. miesto DHZ Staré v kategórii PS nad
1500 m3. Súťažilo sa na športové hadice.

Pohárová súťaž (Čelovce, okr. Prešov)
Muži: 12. miesto DHZ Staré.

37. Pohár Stráža (Hubošovce, 19.7.2015)
Muži: 2. miesto DHZ Staré.

Pohárová súťaž (Nová Kelča, 25.7.2015)
Muži: 2. miesto DHZ Staré.
Ženy: 1. miesto DHZ Staré 22,60 s – najlepší čas družstva.

