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FAŠIANGY V STAROM
Obnoviť fašiangové tradície sa rozhodla nová obecná samospráva
v Starom. Podujatie, do ktorého sa zapojil značný počet obyvateľov
a sponzorov, pripravili na sobotu 5. marca. Kultúrny program spojený s tradičnou zemplínskou zabíjačkou sa odohrával na nádvorí a
improvizovanom pódiu pri obecnom úrade.
Už dopoludnia mohli desiat- a po sólistke Natálii Lazárovej
ky zvedavcov, vrátane detí a prítomným zaspievala DFSk So
mládeže, sledovať postup za- ľanka zo susednej Zbudze. Pre
bíjačkových prác v podaní Iva- zentovali sa taktiež deti z miestnovcov a ďalších pomocníkov. nej MŠ a žiaci ZŠ. Po vystúpení
Deti si mohli pochutnať na opá- speváckeho dua Eva Misárová –
lených bravčových uchách či Mária Kobulnická sa predstavila
chvostíku, dospelí dali v chlad- sólistka Mária Rimková, ktorú
nom počasí prednosť varenému doprevádzal Emil Balko na akortokajskému vínku. Hlavný pro deóne. Štvrťhodinku vtipov si
gram začal popoludní, keď sta- obecenstvo vypočulo v podaní
rostka Agáta Jesenková počas
slávnostného príhovoru predstavila prítomným novozvolených
poslancov obecného zastupiteľstva.
Kultúrny program uviedla a
moderovala Mária Koscelníková
ml. V úvode sa zborovým spe
vom prezentovali miestne ženy

júl 2011
Vladimíra Hlaváča st. Po ďalšom
vstupe Soľanky program ukončili domáci muži. V ich repertoári
nechýbala ani populárna pieseň
„Obľečem manteľ“.
Ako možno charakterizovať
toto fašiangové stretnutie? Pestrý kultúrny program, chutné
špeciality, dobré vínko, hudba a
výborná nálada. Prispeli k tomu
aj sponzori – Vladimír Koval –
ROZVOD MONT, s.r.o., Ing. Ján
Glova – Stravovacie služby Humenné, Jozef Palovčák – firma
ENERG, s.r.o., Mária Rimková –
Potraviny Staré, Martin Ferenc a
Anton Baník – Pohostinstvo Staré a Cyril Ferenc – Pneuservis
Staré.
(JPZ)

(NE)ZAMESTNANÍ

Od začiatku mája využívajú
v Oreskom služby 8 nezamest
naných, z toho 2 žien. Počas šies
tich mesiacov sa budú prevažne
podieľať na skrášľovaní a údržbe
verejných priestranstiev, čistení
obecného potoka, údržbe cintorí
na, kosení parčíka, školského are
álu a výrube nežiadúcich drevín a
krovín v okolí rybníka. Pomáha
li aj pri drobných stavbách, napr.
výstavbe detského ihriska a rekon
štrukcii kultúrneho domu. (-pk-)

POCTA MATKÁM
Tohtoročný Deň matiek si v
Oreskom pripomenuli s predstihom – už v prvú májovú nedeľu.
Hosťom nedeľného odpoludnia
bola Dedinská folklórna skupina
Bančan z Banského. V kultúrnom
programe sa prezentoval aj mladý
12-ročný Orešťan, tenorista Stanko Borko. Mamičky okrem darčekov dostali aj chutný zákusok s
kávou. O týždeň neskôr pripravili pre svoje mamičky príjemné popoludnie deti z Materskej školy v
Zbudzi, ktorú navštevuje 11 miestnych detí a 6 z Oreského. Pekný
darček „uvili“ z básní, piesní a tančekov. Program nacvičili pod vedením učiteliek Marty Galambošovej a Dariny Bálintovej.

Radosť z nového detského ihriska v Oreskom.
Snímka: JPM

Na fašiangovom podujatí v Starom sa predstavili aj domáci milovníci
folklóru.		
Snímka: O. Petričko

POSTAVILI MÁJ

Oživiť staré zvyky sa rozhodli
v Zbudzi. Z iniciatívy starostu Ing.
Mateja Havrilu tu pripravili v sobo
tu 30. apríla stavanie mája. Program začal slávnostným sprievodom
členov folklórnych skupín – DFSk
Harčare z Pozdišoviec pod vede
ním Ondreja Nováka a domácej
DFSk Soľanka vedenej Evou Hlo
dinkovou s pestro vyzdobenou bre
zou („májom“) k obecnému úradu.
V parčíku pred budovou obec
ného úradu členovia oboch skupín
zaspievali niekoľko zemplínskych
ľudových piesní. Po nich odznela
veršovačka v podaní folkloristu Mi
chala Drábika z Pozdišoviec o sta
vaní májov. M. Drábik zároveň po
žiadal starostu Ing. M. Havrilu o
pripnutie starej stužky na nový máj
a zvolenie na postavenie tohtoroč
ného mája. Po jeho postavení na
sledovali ďalšie ľudové pesničky v
podaní členov spomínaných sku
pín i mladých folkloristov z pozdi
šovského detského FS Harčarik. M.

Vážení občania!
Dostáva sa vám do rúk prvé
číslo obecných novín, ktoré sme
po dohode zástupcov všetkých
troch obcí nazvali Pod Bukovinou. Ich vydávanie vychádza z
potreby samospráv informovať
občanov o dianí v jednotlivých obciach, rozvojových programoch,
kultúrnych či športových aktivi
tách, pôsobení záujmových zdru
žení, ale taktiež o problémoch,
s ktorými sa boríme.
Chceme, aby sa naše spoločné
noviny dostali do každej domácnosti, preto ich budeme dvakrát
ročne bezplatne distribuovať do
vašich schránok. Veríme, že aj
touto cestou sa bude upevňovať
naša vzájomná dôvera i vzťah
k našim obciam.
Prečo Pod Bukovinou? Bukovina (158 m n. m.) sa totiž rozprestiera severne od križovatky ciest
troch smerov – na Staré, Zbudzu
a Oreské. Do všetkých troch obcí
je z tohto miesta približne rovnako blízko. Dúfam, že aspoň tak
blízko k sebe budeme mať aj cez
tieto noviny.
J. P. Zemplínsky,
zodpovedný redaktor

Havrila na záver poďakoval účinku
júcim za toto príjemne strávené po
poludnie.
Program zhliadlo niekoľko desia
tok občanov – milovníkov ľudových
tradícií, ktorí toto podujatie so zá
ujmom sledovali. Nechýbali ani do
máce koláče a menšie občerstve
nie.
(-jp-)

BOLI NA SKALKE
ŠOPK ChKO Východné Karpa
ty v Humennom uskutočnila kon
com mája revíziu Prírodnej rezer
vácie Chlmecká skalka, ktorej
takmer polovica rozlohy zasahuje
do katastrálneho územia obce Ores
ké. Revízia sa uskutočnila za účasti
zástupcov OŽP z Michaloviec a Hu
menného, Lesnej stráže Michalovce,
Poľnohospodárskeho družstva Chl
mec, Lesného spoločenstva Oreské a
chránenej krajinnej oblasti. Nechý
bal medzi nimi ani starosta obce
(rk)
Oreské Milan Havrilčák.

O postavenie mája v Zbudzi sa postarali spoločne členovia DFSk Harčare a Soľanka.		
Snímka: J. P. Zemplínsky
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PREDSTAVUJEME VÁM
Novozvolené orgány samospráv obcí

Obec ORESKÉ
Starosta obce:
Milan HAVRILČÁK (NEKA)
Poslanci OcZ:
Miroslav HARVILČÁK (NEKA)
Michal CHORCHOLIČ (NEKA)
Matúš ŠIMKO (NEKA)
Eva HAVRILČÁKOVÁ (NEKA)
Ján BÉREŠ (SaS)

Obec STARÉ

Tradičná zemplínska zabíjačka na nádvorí Obecného úradu v Starom
prilákala mladých i starších zvedavcov.
Snímka: J. P. Zemplínsky

Starostka obce:
Agáta JESENKOVÁ (KDH)

KOĽKO NÁS BOLO?

Poslanci OcZ:
Ing. Ján BAČOVČÍN (KDH)
Marián IVAN (Smer)
Ing. František DUPAĽ (KDH)
Ing. Marta PAVLÍKOVÁ (KDH)
Mgr. Mária RIMKOVÁ (KDH)
Emil BALKO (NEKA)
Vladimír HLAVÁČ (Smer)

Obec ZBUDZA
Starosta obce:
Ing. Matej HAVRILA (KDH, SNS, SZ)
Poslanci OcZ:
RNDr. Jana KUČERAVCOVÁ (KDH)
Peter MANDŽÁK (KDH)
Martina ČINČÁROVÁ (KDH)
Miloš FEDÁK (Smer)
PaedDr. Svetlana DUŠKOVÁ (Smer)
František FERKO (Smer)
Eduard ANDREJOV (Smer)

V STAROM PO NOVOM
Novozvolená obecná samo
správa v Starom na svojom pr
vom tohtoročnom rokovaní
schválila hneď niekoľko novi
niek. Na podporu mladých rodín
schválili jednorazový príspevok
pri sobáši 150 €. Podmienkou je
predošlý minimálne jednoroč
ný trvalý pobyt aspoň jedného z
novomanželov v obci. Príspevok
v takej istej sume patrí aj pri na
rodení dieťaťa. V rámci podpo
ry telovýchovy a športu poskyt
ne obec mládeži telocvičňu bez
poplatku. Samospráva po dlhom
čase znovu obnovila relácie pre
jubilantov v miestnom rozhla
se, stretnutia s jubilantmi a od
vysielanie smútočných oznámení
v obecnom rozhlase pri úmrtí
občana. Spomínané opatrenia
našli odozvu aj v printových či
elektronických regionálnych a
republikových médiách. Starost
ka obce Agáta Jesenková bola
napr. 18. marca hosťom v Regi
onálnom denníku košického štú
dia STV.
(-po-)

V dňoch 13. mája – 6. júna t.r. sa v Slovenskej republike uskutočnilo sčítanie obyvateľstva. V troch našich obciach pracovalo dovedna 7 sčítacích komisárov, ktorí mali na starosti distribúciu a zozbieranie sčítacích hárkov a v prípade potreby aj inštruktáž občanov. Keďže
sčítavanie obyvateľov obcí SŠÚ prebieha podľa abecedy, prvé výsledky budú postupne známe až v priebehu II. polroka t.r. Z tohto dôvodu ich zverejníme dodatočne.
Pre porovnanie uvediem, že pri 1 evanjelika a.v., 186 gréckokato
predošlom sčítaní (r. 2001) žilo líkov, 2 reformovaných kresťanov
v Oreskom 499 obyvateľov, z to (kalvíni), 1 pravoslávneho, 1 čle
ho 364 rímskokatolíkov, 5 evanje na NSJS (jehovista), 5 bez vyzna
likov augsburského vyznania (lu nia a v 2 prípadoch náboženská
teráni), 120 gréckokatolíkov, 1 príslušnosť nebola zistená. V po
pravoslávny, 3 bez vyznania a u rovnaní so sčítaním v roku 1991
6 vierovyznanie nebolo zistené. bol zaznamenaný úbytok obyva
V Starom bolo 816 obyvateľov – z teľov vo všetkých troch obciach
nich 791 sa hlásilo k rímskokato – Oreské -44, Staré -17 a Zbulíkom, 1 k evanjelikom a.v., 17 ku dza -16.
gréckokatolíkom, 2 k pravosláv
Aký bol stav k 21. máju 2011,
nym a u 5 vierovyznanie nebolo ktorý bol pre štatistiku rozhodu
zistené. Zbudza mala 541 obyva júcim dňom? Nedávne sčítanie
teľov, z toho 343 rímskokatolíkov, sprevádzala veľká medializácia a
s tým súvisiace problémy. Verí
me, že vám napriek tomu v naj
bližšom vydaní našich novín prinesieme čo najpresnejšie výsled
ky.
-jpz-

MAJÚ KOMISIE

Finančný príspevok na podporu mladých rodín pri sobáši a narodení
dieťaťa zaviedli aj v Zbudzi. Ako prvá sa z neho tešila mladá mamička
Katka Pavlová so svojou rodinkou. Sumu 100 € jej (hlavne však malej
Elle) odovzdáva starosta obce Ing. Matej Havrila.
Snímka: JPM

REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU

Obecná samospráva v Oreskom zabezpečila v uplynulom obdo
bí rekonštrukciu kultúrneho domu. Realizované bolo zníženie stropu,
zateplenie, maľby, výmena žalúzií a bežné interiérové práce. Náklady
si vyžiadali čiastku približne 2 800 €. Kultúrny dom s kapacitou 150
miest je často využívaný na spoločenské či rodinné podujatia.
(rik)

Po posledných komunálnych
voľbách pracuje pri Obecnom za
stupiteľstve v Oreskom šesť ko
misií. Ich predsedami a členmi
sú poslanci obecného zastupiteľ
stva. Sú to:
komisia stavebná a životného prostredia (predseda
M. Chorcholič),
komisia finančná (J. Béreš),
komisia pre šport, kultúru
a mládež (M. Šimko),
komisia pre riešenie sťažností a verejný poriadok
(M. Harvilčák),
komisia na ochranu verejného záujmu (E. Havrilčá
ková),
komisia pre inventarizáciu majetku (J. Béreš). -red-
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CHODNÍKY ČI ORECHY?
Otázkou výstavby obce Staré sa zaoberalo už predchádzajúce vedenie obce na čele so starostom Albertom Duncom. Poslanci obecného zastupiteľstva boli zato, aby sa začalo s rekonštrukciou chodníkov v obci,
ktoré sú vo veľmi zlom stave.
Vtedajší starosta oslovil projek rí, strešnej krytiny, nová fasáda) a
tantku, ktorá prešla celú obec a na Program 3.4.2 - „Rekonštrukcia ve
razila na veľký, a v dohľadnom čase rejných priestranstiev a zelene v obci
neriešiteľný problém – vysadené a Staré“. Obec bola úspešná v oboch
rozkošatené orechy v tesnej blízkosti týchto prípadoch. V tomto čase už
chodníkov, ktoré zdvíhajú asfalt a zá prebiehala aj rekonštrukcia a mo
roveň na mnohých miestach preká dernizácia hasičskej stanice, ktorá
žajú chodcom idúcim po chodníkoch. sa stala prioritou a v rekordne krát
Za takéhoto stavu nebola ochotná za kom čase, do konca roka 2010, bola
čať s prípravou projektov na ich re aj ukončená a odovzdaná. Dodáva
konštrukciu. Keďže čas na podanie teľom stavby bola firma CEZO, spol.
projektov v rámci „Programu rozvo s r. o., Humenné pod vedením Mgr.
ja vidieka SR 2007 – 2013“ bol veľmi Vladimíra Melka, ktorej vďačíme za
krátky a obec chcela za každú cenu v tak krásne dielo.
rámci možností využiť štátne dotá
Nové vedenie obce na čele so sta
cie, boli podané ďalšie dva projekty: rostkou začalo hneď, ako to len bolo
Program 3.4.1 - „Zateplenie obecné možné, s pokračovaním v začatých
ho úradu Staré“ (výmena okien, dve projektoch a výsledky stavebných

OSADILI ZNAČKY

Na žiadosť obecnej samosprá
vy v Starom bolo v polovici júna
v obci rozšírené dopravné zna
čenie pri štátnej ceste III. triedy.
Pracovníci michalovského stredi
ska Správy ciest Košického samo
správneho kraja pri všetkých troch
zastávkach zrealizovali vodorovné
a zvislé značenie IP 6 („Priechod
pre chodcov“). Pri obecnom úrade
navyše osadili vodorovnú doprav
nú značku A 13 („Pozor deti!“).
Veríme, že nebudú len na ozdo
bu, ale že ich budú rešpektovať aj
vodiči, ktorým doteraz päťdesiatka
v obci „nič nehovorila“!
(red.)

prác sú už teraz viditeľné. Obidva
projekty majú byť ukončené do konca
roku 2011 a značne skrášlia centrum
obce. Získané finančné prostriedky
sú účelové, preto nemôžu byť použi
té na nič iné, aj keď niektorí občania
kladú otázku: nebolo by radšej treba
za tie peniaze urobiť chodníky? Od
poveď je jednoznačná – nie! Nedá sa.
Výstavba chodníkov tak naďalej ťaží
aj nové vedenie obce.
V najbližších dňoch plánujeme
uskutočniť verejné zhromaždenie
občanov, na ktorom určite padne aj
otázka: „Chceme chodníky alebo ore
chy?“. Odpoveď nech si dá každý,
koho sa to týka, sám pre seba. Avšak
verejný záujem je jasný – chodní
ky! Podľa toho budeme pokračovať,
i keď sa to nie každému páči. Orechy
pri chodníkoch sú dávno prežitkom,
na výsadbu ovocných stromov máme
záhrady.
Agáta Jesenková, starostka obce

VÝMENA KŇAZOV

Z rozhodnutia košického arcibiskupa – metropolitu Mons. Bernarda Bobera došlo k výmene kňazov v staranskej farnosti. Doterajší ad
ministrátor Mgr. Vincent Pristaš, ktorý tu pôsobil 6 rokov, odchádza
do Čerhova. Koncom júna sa s ním veriaci rozlúčili v Starom i vo filiálkach. Originálna bola staranská mládež, ktorá odchádzajúcemu kňazovi venovala „košiar“ s pastierom. Mladí postupne prichádzali k oltáru
a do košiara dali papierovú ovečku so svojím menom. Novým správcom farnosti je od 1. júla Mgr. Ján Čech-Špirek. Predtým bol farárom
vo Veľkých Ozorovciach. Obom kňazom vyprosujeme na nových pôsobiskách hojnosť Božích milostí.		
-rk-

PROTI POVODNIAM

Časť finančných prostriedkov,
ktoré na protipovodňové opat
renia vyčlenila vláda Sloven
skej republiky, využívajú v Sta
rom i v Zbudzi. Starania zapojili
do projektu 5 občanov, ktorí sa
majú počas šiestich mesiacov po
dieľať na čistení koryta potokov
Starianka a Jakovec. Zbudžania
zase čistia Turský potok. Pracu
jú tam traja obyvatelia.
-pz-

STAROSTA ĎAKUJE

Z viacerých druhov volieb, ktoré na
Slovensku máme, najväčší záujem prejavujú voliči o komunálne voľby. Platí to zvlášť o menších sídlach, kde takpovediac každý každého pozná, naše
obce nevynímajúc. Ako ukázali výsledky posledných volieb starostov a poslancov, najväčšiu účasť voličov z trojice susedov mali v najmenšej obci – v Oreskom
(79,41%), kým v najväčšej obci Staré volilo starostu či poslancov 65,11% voličov.
V Zbudzi zaznamenali 72,01% účasť, čo
je tiež nad celoslovenským priemerom.
Novozvolený starosta Ing. Matej Havrila aj touto cestou ďakuje všetkým, ktorý
svoj záujem o veci verejné a tým i ďalšie
napredovanie obce prišli takouto formou
prejaviť.
(red.)

Snímky J. P. Zemplínskeho sú z odhalenia pamätnej tabule A. Lipkovi
v Tulčíku a rozlúčky s odchádzajúcim kňazom V. Pristašom v Starom.

SPOMÍNALI NA A. LIPKU

V nedeľu 13. marca sa v Tulčíku (okr. Prešov) uskutočnila spomienka pri príležitosti nedožitých 90. narodenín vdp. ThDr. Andreja Lipku, ktorý v rokoch 1957-1970 pôsobil ako farár v staranskej
farnosti. Na podujatí sa zúčastnilo približne päťdesiat veriacich z
farnosti Staré.
Po krátkej návšteve hrobu A. com arcibiskupom, na zhotovení
Lipku na tulčíckom cintoríne sa ktorej sa okrem domácich podiezúčastnili spomienkovej sv. om ľala aj Matica slovenská, zastúše v Kostole sv. Jakuba a Júdu, pená prof. Imrichom Sedlákom.
ktorú celebroval košický arcibi Obec Tulčík pri tejto príležitosskup – metropolita Mons. Ber ti udelila ThDr. A. Lipkovi čestné
nard Bober. Vo svojej homílii občianstvo in memoriam.
Pozvaní hostia, vrátane členov
vyzdvihol prínos tohto zbožného kňaza, literáta a prekladate rodiny A. Lipku a farníkov zo Sta
ľa. K prítomným sa v závere spo rého, sa zúčastnili na agapé (po
mienkovej sv. omše prihovorila hostení) v miestnom kultúrnom
aj starostka obce Staré Agáta dome, kde ich privítala starostJesenková a ďalší hostia. Súčasťou ka Ing. Janka Šoltésová. Ako
tejto spomienky bolo tiež odhale- spomienku na toto podujatie si
nie a požehnanie pamätnej tabule odniesli perníkové srdcia s porna priečelí tamojšieho chrámu ot- trétom vdp. Andreja Lipku. -jpz-
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KRÁTKE SPRÁVY
 Prelom rokov v Oreskom už tradične vítajú spoločne v kultúrnom dome.
Ani posledné striedanie rokov nebolo
výnimkou. Nechýbal ohňostroj či novoročná kapustnica. O zábavu pre približne stovku ľudí sa postaral DJ Michal.
 Miestna samospráva v Zbudzi pripravila v noci z 31. decembra na 1. januára
v areáli obecného úradu vatru s posedením pri dobrom vínku. Zbudžania veria,
že týmto podujatím založili v obci novú
tradíciu.
 Dňa 24. februára sa v Starom uskutočnilo kolaudačné konanie hasičskej
zbrojnice. Závažnejšie nedostatky sa
nevyskytli.
 S príchodom jari prileteli do našich
končín opäť bociany. V Starom už piaty
rok hniezdia na novom mieste v blízkosti
obecného úradu, v susednej Zbudzi majú
dokonca dve hniezda. Jeden bocianí párik
sa vrátil aj do Oreského.
 V prvej polovici apríla doslúžili v
Starom dve plechové a jedna zasklená
čakáreň na autobusových zastávkach.
Miestna samospráva ich vymenila za
nové, odlievané z betónu.
 Novou kontrolórkou v Oreskom sa na
základe výberového konania stala Marta
Tkáčová. Nahradila Bertu Berešovú, ktorá
túto funkciu vykonávala 6 rokov. V Starom Ing. Alena Holubová nahradila Ing.
Gustáva Jozefa a v Zbudzi Iveta Andrejková Mgr. Martu Žužovú.
 Tohtoročná odpustová slávnosť k
sviatku sv. Jozefa Robotníka v Oreskom
sa uskutočnila v nedeľu 8. mája. Hlavným celebrantom a kazateľom bol sečovský dekan Mgr. Jozef Treščák.
 V nedeľu 22. mája bolo vo farskom
kostole v Starom prvé sv. prijímanie.
Z rúk vdp. Vincenta Pristaša prijalo prvýkrát Eucharistiu šesť detí, z toho štyri
zo Starého a dve z Oreského.
 Členovia poľovníckeho združenia
Javorina, ktoré združuje poľovníkov z
Oreského, Starého a Krivoštian sa činia. Okrem pravidelnej starostlivosti o
zver v uplynulých týždňoch revitalizovali studničku pri poľovníckej chate Ivanoška.
 Obecná knižnica v Oreskom eviduje
v súčasnosti 1 825 titulov. Miestna samospráva vyčleňuje ročne na nákup kníh približne 200 €. Od júna knižnicu spravuje
Eva Havrilčáková, ktorá vystriedala Darinu Hirjakovú. Stránkové hodiny sú v stredu od 15. do 17. hod.
 Blízkosť salaša v susednej Porúbke využili nedávno samosprávy
a niekoľkí záujemcovia z Oreského. Po náročnej túre im dobre padla
ochutnávka ovčiarskych produktov
– syra, žinčice či bryndze.
 Vo farskom kostole v Starom pribudol
obraz Ján Pavla II., ktorý bol blahorečený 1. mája tohto roka. Obraz kostolu daroval a posvätil 29. júna vdp. Vincent Pristaš.
(red.)
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Pod týmto názvom sa v poslednú májovú nedeľu po druhýkrát v bývalom
kaštieli Stárajovcov v Starom uskutočnil koncert vážnej hudby. Početnému
publiku sa v bohatom programe predstavili pedagógovia a žiaci Základnej
umeleckej školy z Michaloviec.
Pod taktovkou dirigentky Valérie Mgr. Mileny Bančejovej (soprán) a
Hochmanovej sa v úvode predstavil Ivany Solianikovej (alt). Na klavíri ich
sláčikový súbor menuetom od Wolf doprevádzala Jarmila Šimková. Mgr.
ganga Amadea Mozarta, ktorý sa ne Art. Eduard Tokár sa prezentoval pr
skôr prezentoval aj skladbou Zvon vou časťou Vivaldiho koncertu A-mol
ček z opery Čarovná flauta od toho a Paganiniho Variáciami A 9. I. So
istého autora. Päť častí Pergoesiho Sa lianiková sa ešte predstavila piesňou
bat Mater zaznelo v podaní sólistiek Ave Maria od Giulia Cacciniho, M.
Bančejová piesňami Bell nume od
Domenica Cimarosu a Caro mio ben
od Giuseppa Giordaniho.
Začiatkom júna pripravil Klub dôTromi vstupmi sa predstavil žiak M.
chodcov ZO Staré na Furmanovej zá- Bančejovej Peter Tocik, ktorý zaspie

STRETNUTIE SENIOROV

hrade v poradí druhé stretnutie dôchodcov, ktorého sa zúčastnilo 36 seniorov.
Predzvesťou vydarenej akcie bolo priaznivejšie počasie s polooblačnou oblohou
a miernym vetrom.
Atmosféru podujatia dotváral široko-ďaleko rozvoniavajúci guľáš, namiešaný z bravčového mäsa a diviny.
Rozhovory medzi súčasnými a bývalými Staranmi – rodákmi, spomienky, a
v tomto veku nepochybne aj informácie o zdravotnom stave, nemali koncakraja. Celodenný pobyt v prírode si vyžiadal obohatenie jedálneho lístka aj o
vlastné zásoby účastníkov. Niekto ich
opekal, iný konzumoval v surovom stave. Toto všetko v kombinácii s harmonikou a spevom prispelo k dobrej atmosfére stretnutia.
Snahu organizátorov vyzdvihli najmä rodáci, ktorí už dlhšie nežijú v našej obci. Na ďalšie stretnutie sa však tešia všetci.
(bal)

val barokovú áriu Sebben Crudele od
D. Cimarosu, taliansku pieseň Senza
la mabile a Zpívejte Hospodinu z cyk
lu Bilické písně od popredného čes
kého skladateľa Antonína Dvořáka.
V programe zaznel aj Koncertný val
čík Jaroslava Dedeka v podaní Tatia
ny Havrilovej a Michaely Borošovej.
Sprievodnou akciou večera bola ver
nisáž výstavy obrazov PaedDr. Mar
tiny Michalovovej. Iniciátorkou toh
to podujatia bola riaditeľka materskej
školy Mária Litunová.
Účinkujúcim i M. Litunovej za
krásny umelecký zážitok poďakovala
starostka obce Agáta Jesenková. Jed
notlivé vystúpenia umelcov oceňova
lo publikum zaslúženým potleskom.
J. P. Zemplínsky

DETI SLÁVILI

Pekný darček v podobe otvorenia detského ihriska dostali deti v Oreskom. Je
ho slávnostné otvorenie sa uskutočnilo
v prvú júnovú nedeľu pri miestnom kultúrnom dome. Deťúrence si počas nedeľného odpoludnia užívali šplhacie áčko,
šmýkalku, šmýkaciu stenu, hojdačku či
pružinového koníka. Ihrisko, ktoré je deťom k dispozícii kedykoľvek, si vyžiadalo celkové náklady 3 900 €. Pri premiére nechýbala hudba, občerstvenie a
sladkosti.
Iným spôsobom v ten istý deň šantili
mladí Zbudžania. Pripravené pre nich boli
rôzne súťaže. Všetci súťažiaci škôlkári
(bez určenia poradia) boli odmenení sladkosťami. Medzi školákmi si najlepšie počínali Dominika Čorejová, Marek Jacko,
Natália Poltoráková, Cyril Roman, Erik
Čorej, Filip Barna (1. až 4. ročník), Karin
Jacková, Erik Havrila, Samuel Dzurjovčin,
Veronika Jacková a Emma Pavlová (5. až
9. ročník). Atrakciou tohtoročných osláv
v Zbudzi bola kompletná „konská“ rodinka. Deti si vyskúšali jazdu na koni,
najmenších najviac lákalo žriebätko. (rk)

ZASLÚŽILÝ KRONIKÁR

Z vystúpenia umelcov na II. Staranskej hudobnej jari.

Snímka: JPZ

pripomíname si...
... 710 rokov od písomnej
zmienky o dôležitej starej komunikácii, tzv. veľkej ceste
(magna via), ktorá o.i. viedla z Michaloviec do Starého.

Zmienka vznikla v súvislosti s
označením staranského chotára.
... 290 rokov od obnovenia
rímskokatolíckej farnosti v
Starom s filiálkami Nacina
Ves, Vybuchanec, Voľa, Stankovce, Oreské, Zbudza a Hendžeľovce. Farárom bol Štefan
Kalus (Kalas).
... 130 rokov od pričlenenia
spojenej užskej a zemplínskej
časti Zbudze k Zemplínskej
župe.

Dokázali by ste jednu činnosť
vykonávať viac než štyri desať
ročia bez toho, aby vás to omr
zelo? Je to možno neuveriteľné,
ale v prípade donedávna činné
ho kronikára Jána Lichotu to
tak bolo. Dnes už 84- ročný pán
sa tejto zaujímavej a prospešnej
aktivite s výnimkou dvoch ro
kov venoval od roku 1967. Zhá
ňal, zaznamenával a do obecnej
kroniky zapisoval všetky dôleži
té a zaujímavé informácie o dia
ní v Zbudzi. Posledný zápis za
rok 2010 urobil v tomto roku.
Život v obci zdokumentoval aj
priloženými fotografiami.
Pánovi Jánovi Lichotovi za
dlhoročnú odvedenú prácu
úprimne ďakujeme a do ďalších
rokov prajeme, aby sa v kru
hu najbližších i medzi svojimi
Zbudžanmi ešte dlho tešil pev
nému zdraviu!
Starosta obce a poslanci OcZ

VÝROČIA • OSOBNOSTI • UDALOSTI
ThDr. Andrej LIPKA (1921-1970)

Mamičkám v Oreskom zaspievala k ich sviatku DFSk Bančan z Banského.		
Snímka: ISOO

AKTÍVNA SOĽANKA

Dedinská folklórna skupina Soľanka zo Zbudze, ktorá je na folklór
nej scéne už 14 rokov, absolvovala od začiatku roka niekoľko vystú
pení. Napr. v marci jej členovia vystúpili na fašiangovom podujatí v
Starom, 30. apríla sa zúčastnili stavania mája v Zbudzi a v Pozdišov
ciach. Koncom júna sa zúčastnili na prvom ročníku prehliadky dedin
ských folklórnych skupín Zemplína „O Petrovský kľúč“ v Petrovciach
nad Laborcom. Skupinu vedie Eva Hlodinková.
-pz-

Narodil sa 12. marca 1921 v Tulčíku. Ľudovú školu navštevoval v rodisku.
Ako nadaný piatak odišiel študovať na gymnázium do Prešova. Po maturite
študoval teológiu v Bratislave. Dňa 31. marca 1945 prijal sviatosť kňazstva
od biskupa Michala Buzalku.
Ako kaplán nastúpil do Raslavíc, neskôr pôsobil v Bardejove, Stropkove,
Zborove a Lipovciach. Po skončení dvojročnej vojenskej služby účinkoval
v Hažlíne a od roku 1957 až do svojej smrti v Starom. Okrem pastoračnej
činnosti sa zaslúžil aj o zveľadenie kostolného spevu, ochotne radil, pomáhal. Venoval sa taktiež farníkom vo filiálkach Oreské a Krivošťany. Ovládal
sedem cudzích jazykov a prekladal diela zahraničných autorov do slovenčiny. Mnohé z nich publikoval v rôznych časopisoch.
V posledných rokoch ho trápili zdravotné ťažkosti. Po prepustení z nemocnice sa pýtal medzi „svojich“ do Starého, kde na Bielu sobotu 28. marca
1970 zomrel. Pohrebné obrady boli v Starom a vykonal ich pápežský prelát
Ján Onderúv z Košíc. Pochovaný je na obecnom cintoríne v Tulčíku.
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Zamestnanci škôl a samospráv relaxovali

ŠPORT NÁS SPÁJA
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SPOLOČENSKÉ OKIENKO
V prvom polroku 2011 sa narodili:

Záujem o rekreačný šport a príjemné stretnutie neklesol ani na VI. ročníElla PAVLOVÁ, Jozef NADZAM, Lara BÁLINTOVÁ.
ku športového podujatia „Šport nás spája“ zamestnancov škôl a samospráv
Uzavreli manželstvo:
zmluvných obcí SOcÚ Vinné. Spoluorganizátormi tentoraz boli Materská
Piotr Zdisław PECKA a Slavomíra KRIGEROVÁ, Peter KOŠICKÝ a Lucia
škola Staré a Obecný úrad Staré. V krásnom prírodnom prostredí Furmanova
MELKOVÁ, Mgr. Tomáš KIŠ a Mgr. Janka MAJERSKÁ, Dávid HRUBOŠ
na „Ranči u deda Janka“ pripravili spolu s odbornými zamestnancami škola Eva BEREŠOVÁ, Marián LEŠO a Jana KNEŽOVÁ.
ského úradu pre súťažiace družstvá príjemné športové dopoludnie.
126 súťažiacich z 22 obcí (Bud- mi prejsť úsek k posedu, prasknúť baOslávili životné výročia:
kovce, Dúbravka, Hatalov, Kaluža, lón, v ktorom ich čakalo vylúštenie
50 rokov – Viliam HITRA, Jarmila ŠALACHOVÁ, Viera JANČUŠOKrásnovce, Krčava, Lesné, Lastomír, tajničky a na záver spoločne vypitie
VÁ, Marta GALAMBOŠOVÁ, Jozef BLACH, Mária PALOVČÁKOVÁ,
Nacina Ves, Petrovce n/L, Poruba elixíru života, spoločne celé družstvo
Cyril KOSCELNÍK, Eduard ZALUŽICKÝ, Daniel PALOVČÁK, Cyril ŠAp/V, Staré, Strážske, Slavkovce, Sliep- cez slamky. Najlepšie boli BudkovLACHA, Jozef BEREŠ, Ján ONUŠKA, Pavol VOJTKO, Eva VRÁBEĽOkovce, Úbrež, Veľké Revištia, Vinné, ce, Strážske a Žbince.
VÁ, Cyril CIGANOC, Ján SVÄTOJÁNSKY.
Zalužice, Závadka, Zbudza, Žbince)
Aj na pílení dreva bolo prekvapivo
60 rokov – Eva FERKOVÁ, Monika GARBEĽOVÁ, Angela KLOČANsi prišlo zašportovať. Bolo medzi ni dosť súťažiacich. Pílili nielen chlapi,
KOVÁ, Michal ŠTIBER, Viera HIRJAKOVÁ, Valéria DLUŽANINIVÁ, Aumi aj 17 starostov z celkového počtu ale aj ženy. Najlepší boli: Lastomír,
gustína BEHUNOVÁ, Rudolf BOŠKO, Jozef PETRUŠKA, Anton ŠA26. Vstúpiť na ranč mohlo iba druž- Strážske, Sliepkovce.
LACHA, Hedviga KRÁĽOVÁ, Apolónia IVANOVÁ, Mária JENČOVÁ,
stvo, ktoré splnilo špeciálnu úlohu –
Obratnosť a stabilitu si mohli súťaMargita HRICÍKOVÁ, Darina DZURJANINOVÁ, Antónia BARANIKOsadnúť na balón, prasknúť ho a vybrať žiaci overiť v lezení po lane. Vyhrali
VÁ.
si číslo tomboly.
Zalužice, pred Strážskym a Vinným.
70 rokov – Ján BLICHA, Jozef JENČO, Germunda KUCHÁROVÁ,
V úvode vystúpila riaditeľka ma Umiestnenia v ďalších disciplínach:
Magdaléna MANDŽÁKOVÁ, Ema ŠAMUĽÁKOVÁ, Viliam MIHALKO.
terskej školy Mária Litunová, ktorá priHod na cieľ muži: 1. K. Minda
75 rokov – Melánia ŽUŽOVÁ, Magdaléna UHAĽOVÁ, Anna KLOČAN
vítala hostí – štatutára SOcÚ Ing. Jo(Sliepkovce), 2. T. Kostovčík (KrásKOVÁ, Mária SISÁKOVÁ, Božena ŠTACHYROVÁ, Jozef BEREŠ, Gustáv
zefa Kráľa, odborných zamestnancov
novce), 3. Mgr. M. Charitún (StrážHOLEJ, Filoména KLOČANKOVÁ, Juliana HARVILČÁKOVÁ.
PaedDr. Zdenku Hlaváčovú, PhD.,
ske).
80 rokov – Mária SOTÁKOVÁ, Margita BEHUNOVÁ, Anna TIMUĽÁPaedDr. Evu Matuchovú, starostku
Hod na cieľ ženy: 1. Mgr. A. Veľa
KOVÁ, Katarína ZALUŽICKÁ, Hilár BORKO, Jozefína TIRPÁKOVÁ, Juobce Staré Agátu Jesenkovú, majiteľa
sová (Vinné), 2. Budišová (Krásnovraj POLTORÁK.
ranča Jána Ivana a ďalších účastníkov.
ce), 3. L. Babičová (Úbrež).
Po úvodných príhovoroch A. Jesen85 rokov – Juraj HARVILČÁK.
Triafanie kamienkov: 1. Vinné, 2.
kovej a Ing. J. Kráľa si všetci súťažia
86 rokov – Ambróz MISÁR, Jozef ŽUŽOV, Paulína BEREŠOVÁ.
Lesné, 3. Dúbravka.
ci zaspievali za doprovodu ľudovej
88 rokov – Anna GEREGÁČOVÁ, Michal DUNCA.
Odmenou za výkony bola chuthudby ZUŠ Michalovce pieseň „Išli
ná klobáska, guľáš, zákusky, čapova89 rokov – Jozefína HARVILČÁKOVÁ, Bernardína GALANDOVÁ.
furmani...“ Po sľuboch rozhodcov,
né pivo. Na záver čakalo účastníkov
90 rokov – Jozefína GEĽATKOVÁ, Helena SABOVÁ.
súťažiacich a organizačných pokyvyhodnotenie disciplín a zaujímavá
noch si každé družstvo mohlo vybrať
Opustili naše rady:
tombola pre každé družstvo. Nechýsúťažnú disciplínu. Jednotlivci si
6.1. – Margita TURCOVSKÁ, rod. Kováčová (nar. 1942), 7.1. – Janka
bal ani spev ľudových piesní, ktoré
mohli svoje športové zručnosti zmeBEZEGOVÁ, rod. Kozáková (1938), 12.1. – Ján PIVOVARNÍK (1930),
na harmonike doprevádzal Emil Balrať v hode „klacikom“ na diaľku, v ho6.2. – Helena FRENDÁKOVÁ, rod. Jusková (1928), 12.2. – Gabriel
ko. Súťažili učitelia, starostovia, kude na cieľ a v kosení. Dvojice súťažili
JANČISKO (1939), Alžbeta JACKOVÁ, rod. Ondová (1915), 18.3. – Má
chári, školníci, úradníci a všetci v suv pílení dreva a lezení po lane. Pre
ria HRICÍKOVÁ, rod. Dzurjovčinová (1926), 21.3. – Mária KRÁĽOVÁ,
per kondícii.
družstvá boli pripravené stanovištia:
Čo dodať na záver? Spokojnosť a
rod. Harakaľová (1924), 24.3. – Helena SABOVÁ, rod. Paloučáková
triafanie kamienkov do fľaše, plnedobrý pocit vyjadrený slovami vďa(1921), 29.3. – Mária JANČISKOVÁ, rod. Lastovková (1948), 13.4. –
nie úlohy v posede, prenášanie vody
ky za pekne pripravenú akciu, ktorá
Agnesa HIRJAKOVÁ, rod. Maskaľová (1933), 26.4. – Sabina CHMELIA
v špeciálnom náradí a štafeta. Najzapodnietila všetkých urobiť niečo pre
ROVÁ, rod. Berešová (1937), 17.5. – Jolana PALOVČÁKOVÁ, rod. Preujímavejšou disciplínou bola štafeta
svoje zdravie a relax. Je potešujúpiorová (1924).
s podávaním fľaše naplnenej vodou,
ce, že obce svojou bohatou účasťou
v ktorej po ťažkom súboji získala zlapodporili hlavnú myšlienku „Šport
to Poruba p/V, striebro Nacina Ves a
nás spája“ a že si našli čas nielen
bronz Sliepkovce.
učitelia, zamestnanci obecných úraNa prelome apríla a mája bolo zrealizované čiastočné zrovna
Zaujímavé bolo kosenie, do ktodov, ale aj starostovia a prišli si za- nie futbalového ihriska TJ Družstevník Zbudza s výsevom nové
rého sa zapojili aj ženy. Na prvom
športovať. Už teraz sa tešíme na ďal- ho trávnika. Na úprave sa podieľali Martin Havrilík z Kusína a
mieste sa umiestnil V. Kováč z Hašie športové stretnutie.
Agro družstvo Staré so sídlom v Zbudzi. Poďakovanie patrí aj
talova, na druhom P. Ivan z Nacinej
Vsi a na treťom mieste A. Mesaroš
PaedDr. Zdenka Hlaváčová, PhD., Ing. Ladislavovi Kočerhovi a Slavomírovi Maskaľovi za ochotu a
zo Žbiniec.
PaedDr. Eva Matuchová, promptný prístup pri riešení vyskytnutých problémov. Počas re
Náročný bol hod klacikom na
odborní zamestnanci SOcÚ Vinné konštrukčných prác ochotne pomáhali aj futbalisti.	-mahdiaľku. Najlepšie výsledky v kategórií žien dosiahli E. Kinčovská (Nacina Ves), A. Kušnírová (Dúbravka) a
Futbalisti TJ Družstevník Zbu
M. Babejová (Kaluža). U mužov prdza skončili v uplynulom roční
venstvo získal M. Makeľ (Vinné), druku III.B triedy na 6. mieste. Keď
hý bol M. Hreha (Lastomír) a tretí P.
že vzhľadom na priaznivú situáciu
Müller (Strážske).
vo vyšších súťažiach postupova
Netradičnou, na prvý pohľad ľahli zo skupiny do „dvojky“ až tri
kou, ale náročnou disciplínou bolo
mužstvá, istý čas sa medzi fanúšik
prenášanie vody v špeciálnom nára
mi hovorilo aj o postupových am
dí, v ktorej družstvo muselo naplniť
bíciách. Tie môžu hráči naplniť v
vodou z potôčika náradie, zdolať prenovom ročníku 2011/2012. Ich
kážky a naplniť určenú nádobu. Verkonkurentmi budú: FK Veľké Slete, neverte, tí sa ale nabehali. Čím ich
mence, MFK Veľké Kapušany C, TJ
bolo v družstve menej tým viac muDružstevník Markovce, FC Ruská,
seli zabehnúť určenú trasu. Vyhrali
FK Beša a OFK Hatalov B. Táto
Veľké Revíšia pred Hatalovom a Zaskupina sa bude hrať štvorkolovo,
lužicami.
tzn., že jednotlivé dvojice sa stret
Najviac obáv mali družstvá z disciplíny plnenie špeciálnej úlohy v
nú po 2-krát v jesennej a 2-krát v
posede. Tu nielen museli prekonájarnej časti. Štart je 7. augusta, jar
vať prekážky, ale aj vlastnými fúrik- Aj takto sa športovalo na Furmanovom.
Snímka J. P. Zemplínsky ná časť začína 25. marca 2012. (p)

REKONŠTUOVALI IHRISKO

POZNAJÚ SÚPEROV

VYHRALO ORESKÉ

KRÁTKO ZO ŠPORTU
III. trieda dospelých ObFZ Michalovce
Ročník 2010/2011
Tabuľka po jesennej časti:
1. Čičarovce B 9 6 2 1 23 : 12 20
2. Ptrukša
9 6 1 2 22 : 17 19
3. Močarianska 9 5 3 1 28 : 10 18
4. R. Trhovište 9 5 1 3 21 : 19 16
5. Hatalov B
9 4 1 4 17 : 12 13
6. FK Drahňov 9 4 1 4 13 : 15 13
7. Zbudza
9 3 2 4 18 : 14 11
8. Ložín
9 2 3 4 15 : 19 9
9. R. Hrabovec 9 2 0 7 16 : 35 6
10. Markovce
9 0 2 7 9 : 29 2
Strelci po jeseni: 5 – M. Barna, 3 – M.
Mandžák, 2 – M. Prepilka, Ľ. Minkanič, M.
Barkai, 1 – M. Fedák, J. Dudáš, E. Kučeravec
a vlastný (Markovce).
Žlté karty: 1 – M. Barkai, L. Kočerha.

Jarná časť
10. kolo (3.4.2011)
RUS. HRABOVEC – ZBUDZA 2:1 (1:1)
Góly: Demjan, Cinkanič – Mačovský. ŽK: Polák (d). Pred 60 divákmi rozhodovala Kovaľová.
11. kolo (10.4.2011)
MARKOVCE – ZBUDZA 2:0 (1:0)
Góly: Makula, Kináč. ŽK: Dudaš, Kočerha (h).
Pred 50 divákmi rozhodoval Parihuz.
12. kolo (17.4.2011)
Roma TRHOVIŠTE – ZBUDZA 3:0 (1:0)
Góly: Kapura 2, Bogár. Pred 100 divákmi
rozhodoval Bogár.
13. kolo (24.4.2011)
PTRUKŠA – ZBUDZA 9:0 (5:0)
Góly: Huszty 6, Tirpák 2 (z 11 m) a Kish (z 11
m). Pred 40 divákmi rozhodoval Makula.
14. kolo (1.5.2011)
ZBUDZA – ČIČAROVCE B 4:1 (1:1)
Góly: Mačovský, Činčár (z 11 m), Fedák, Dudaš – Moravčík. ŽK: Barna – Ma Brutovský,
Kasa, Moravčík, Mi Brutovský. ČK: Mi Brutovský, Racska, Ma Brutovský (h). Pred 30 divákmi rozhodoval Štugner.
15. kolo (8.5.2011)
LOŽÍN – ZBUDZA 0:15 (0:6)
Góly: Hudák 7, Dudaš 4, Činčár 2, Ferko, Mandžák. Pred 20 divákmi rozhodoval
Dziad. Výsledok bol nakoniec kvôli vylúčeniu
Ložína anulovaný.
16. kolo (15.5.2011)
ZBUDZA – HATALOV B 5:1 (1:1)
Góly: Kráľ 2, Mandžák, Hudák, Barna – M.
Leško. ŽK: Kočerha (d). Pred 50 divákmi rozhodoval Moroz.
17. kolo (22.5.2011)
MOČARIANSKA – ZBUDZA 4:2 (2:0)
Góly: Garguľák a Džubanský po 2 – Mačovský, Minkanič. ŽK: Kočerha, Minkanič (h).
Pred 60 divákmi rozhodoval Čurma.
18. kolo (29.5.2011)
ZBUDZA – FC DRAHŇOV nehrali
Hostia boli vylúčení zo súťaže po 11. kole.
Konečná tabuľka 2010/2011
1. Močarany 14 10 2 2 53 : 23 32
2. R. Trhovište 14 8 3 3 35 : 21 27
3. Čičarovce B 14 7 3 4 28 : 23 24
4. Ptrukša
14 7 1 6 37 : 36 22
5. R. Hrabovec 14 6 0 8 20 : 38 18
6. Zbudza
14 5 1 8 29 : 33 16
7. Hatalov B 14 4 2 8 23 : 29 14
8. Markovce 14 2 2 10 15 : 37 12
Drahňov bol zo súťaže vylúčený po 11. kole a
Ložín po 17. kole!

Na ihrisku v Oreskom privítali Zbudžania rezervu Hatalova. Po
vyrovnanom prvom polčase „domáci“ nakoniec deklasovali svojho
súpera vysoko 5:1.

HASIČI SÚŤAŽILI

Za účasti 23 družstiev zo 6 zemplínskych okresov sa v sobotu 7. mája
v Sečovciach uskutočnil jubilejný 20. ročník hasičskej súťaže o Zemplínsky
pohár. DHZ Staré reprezentovali muži a ženy. Obe družstvá skončili zhodne
na druhom mieste. Začiatkom júna bolo v Trhovišti Obvodové kolo previerok
pripravenosti DHZ. Na stupeň víťazov sa opäť postavili dve naše družstvá, keď
muži skončili tretí a dorastenci svoju kategóriu vyhrali.
-rk-

Hodnotíme uplynulý ročník III.B triedy

MUSELI SA POPASOVAŤ

Na sklonku uplynulého roka (29.
decembra) sa v miestnej telocvič
ni v Starom uskutočnil turnaj o Po
hár starostky obce v minifutbale. O
prvenstvo bojovalo 6 družstiev. Naj
viac sa darilo Blejzy teamu z Ores
kého, posilneného T. Lazorom, druhí
skončili Betľehemci zo Starého a
tretí Drviči z Oreského. V druhej po
lovici skončili Parobci z Vole, Medzvedziky a michalovskí Veľčaci, po
silnení Marekom Šalachom. Turnaj
pripravil organizačný výbor v zlože
ní: Tomáš Perexta, Marián Hardik a
Anna Jesenková. Okrem dobrej špor
tovej atmosféry nechýbalo ani občer
stvenie – guľáš, pivo a kofola. (ajk)

FUTBALOVÝ ŽREB

Futbalisti TJ Družstevník Zbudza majú
v jesennej časti nového ročníka III.B triedy dospelých nasledovné vyžrebovanie:
1. kolo (7.8. - 16.30) Zbudza – Hatalov
B, 2. kolo (14.8.) voľno, 3. kolo (21.8.
- 16.00) V. Slemence – Zbudza, 4. kolo
(28.8. 16.00) Zbudza – V. Kapušany C,
5. kolo (4.9. - 15.30) Markovce – Zbudza,
6. kolo (11.9. - 15.30) Zbudza – Ruská,
14. kolo (15.9. - 15.30) Zbudza – Beša,
7. kolo (18.9. - 15.00) Beša – Zbudza,
8. kolo (25.9. - 15.00) Hatalov B – Zbudza, 9. kolo (2.10.) voľno, 10. kolo (9.10.
- 14.30) Zbudza – V. Slemence, 11. kolo
(16.10. - 14.00) V. Kapušany C – Zbudza,
12. kolo (23.10. - 14.00) Zbudza – Markovce, 13. kolo (30.10. - 14.00) Ruská –
Zbudza. Začiatok jarnej časti je naplánovaný na 25.3.2012 o 15.00.

Nie je tomu tak dávno, čo v súťažiach michalovského ObFZ mali
naše obce dovedna šesťnásobné zastúpenie (tri mužstvá a tri dorastenecké družstvá). V súčasnosti, žiaľ, súťažne hrajú iba muži Družstevníka Zbudza, ktorí štartovali v III.B triede.
Kvôli plánovanej rekonštrukcii Mandžák, Štefan Mandžák, Ľuboš
hracej plochy mali Zbudžania nezvy- Minkanič, Matúš Prepilka, Miročajný žreb, keď prvé štyri zápasy roč- slav Tekáč a Rastislav Tekáč. Tréneníka 2010/2011 hrali doma a von- rom bol Ján Bezek. Paradoxom je,
ku museli absolvovať sériu deviatich že hráči boli zároveň aj funkcionárstretnutí. V jesennej časti dosiahli mi. Výbor totiž pracoval v zložení: L.
tieto výsledky: Ruský Hrabovec 6:0 Mačovský (predseda), F. Ferko (pod(doma), Markovce 5:1 (d), Roma Tr- predseda), M. Fedák (tajomník), L.
hovište 2:2 (d), Ptrukša (d), Čičarov- Kočerha (hospodár) a M. Mandžák
ce B 0:2 (v), Ložín 1:1 (d), Hatalov (člen). Pripravil: J. P. Zemplínsky.
B 0:4 (v), Močarianska 1:2 (d) a FC
Drahňov 0:2 (v). Posledný výsledok
bol po vylúčení Drahňova anulovaný. Žiaľ, ešte jednu cestu absolvovaPred niekoľkými rokmi vo všetkých troch našich obciach – Starom, Zbu
li hráči zbytočne – do Ložína. Vyhrali dzi i Oreskom – chlapci či chlapi minimálne nedeľu čo nedeľu naháňali po
tu síce vysoko 15:0, ale keďže domáci ihriskách futbalovú loptu. Športovci mali pohyb, diváci zábavu. Žiaľ, v sú
neboli schopní odohrať ešte dve kolá časnosti vyvíja činnosť futbalový klub iba v Zbudzi, aj to len futbalový od
do konca súťaže, vylúčili ich a výsle- diel dospelých, keďže klub pôsobiaci v najnižšej súťaži ObFZ mládežnícke
dok bol taktiež anulovaný.
družstvo nemusí mať.
Okrem vylúčenia dvoch mužstiev
Mlaď, až na malé výnimky, keďže nešportuje, nachádza si iné zábavky.
mala súťaž aj iné negatíva. Napr. za- Pritom nepochybujem, že v Starom, Zbudzi i Oreskom sa nájde zopár chlap
radenie mužstiev do skupín, keď cov, ktorí majú na viac, než tretiu triedu. Organizovaný futbal je zvlášť pre
Zbudžania cestovali nielen cez celý menšie obce drahý špás, navyše keď nieto sponzorov alebo dostatok vlast
okres (Ptrukša, Čičarovce), ale do- ných hráčov. Existuje však aj iné riešenie. Čo tak zorganizovať súťaž hoci len
konca cez dva okresy (Ruský Hra- v malom futbale? Každá obec by usporiadala jeden turnaj, výsledky by sa sčí
bovec), pričom súperov mohli mať tali. Navyše v zimnom období by sa dala využiť staranská telocvičňa.
aj oveľa bližšie (Vrbovec, Klokočov,
Čo vy na to, futbaloví priaznivci? Nič nové, veď podobný projekt tu už so
Kusín, Jastrabie či Stretava). Pre zapojením žiakov pred niekoľkými rokmi fungoval.
(jpz)
malé kluby to nie je nezanedbateľná položka.
Nielen so súpermi, ale aj s takýmito podmienkami sa musel počas
sezóny popasovať tento hráčsky káder: Ladislav Kočerha – Michal Barkai, Maroš Barna, Marek Činčár, Jaroslav Dudaš, Miroslav Dudaš, Miloš
Fedák, František Ferko, Erik Hricík,
Miloš Hudák, Slavomír Ivanov, Samuel Kráľ, Eduard Kučeravec, Lukáš
Mačovský, Martin Mandžák, Peter

ČO S FUTBALOM?
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Program osláv Dňa detí v Zbudzi bol pestrý. Najviac však priťahovali
koníky.		
Snímky: JPM

