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PERIFÉRNE CENTRUM
Začiatkom októbra (3.-9.) sa Staré vďaka občianskemu združeniu ARTTODAY a desiatim umelcom zviditeľnilo a zmenilo na nepoznanie. Uličky malebnej dedinky, po ktorej sa v minulosti prechádzala aj dvorná dáma Márie Terézie grófka Anna Stárajová,
ožili medzinárodnou kultúrou. O tú sa postarali nadaní a šikovní
slovenskí umelci a zahraničný hosť z ďalekého Mexika.
Mnohí domáci boli z netradič- cov, boli svedkami nezvyčajných
ného podujatia trocha v pomy- prác – koláži z farebného papiekove. Zo začiatku nevedeli o čo ra a zároveň sa zoznámili s detu presne ide, čo chcú touto ak- siatkou umelcov – Andrej Poliak,
ciou organizátori povedať. Všet- Peter Králik, Carlos Carmonako sa však dozvedeli v pravý čas. medina, Milan Ladyka, Patrícia
Do obrazu sa dostali na vernisáži Koyšová, Matej Ivan, Ján Kostoautora Milana Ladyku, ktorou sa lanský, Kubriel, Stanislav Piatrik,
otvorilo kultúrne podujatie Peri- a Daniela Krajčová. Práca každéférne centrum Staré, organizova- ho z nich bola obdivuhodná a niené pod hlavičkou ARTTODAY s fi- čim výnimočná.
nančnou podporou Ministerstva
Nápady čerpali priamo z dedikultúry Slovenskej republiky. V ny, čo nám potvrdila P. Koyšová.
kaštieli grófskej rodiny Stárajov- Výtvarníčka sa tentokrát neprezentovala maľbou, ale vybrala si
písanie rozprávok, inšpirované
Mesiac október už tradične udalosťami z obce Staré. Vzťahovali sa na veci, ktoré videla v depatrí úcte k starším. Pri tejto prí- dine, či už išlo o pštrosiu farmu,
ležitosti pripravila miestna sa- alebo rybník. „Rozprávka vznikamospráva v Oreskom v kultúr- la vždy priamo na mieste, ku ktonom dome spoločné posedenie rému sa viazala určitá udalosť. A

PRE SENIOROV

pre seniorov. V nedeľu 9. októbra sa v sále KD zišli asi štyri desiatky starších obyvateľov,
kde ich privítala poslankyňa
Eva Havrilčáková. Peknými pesničkami prítomných rozveselila
Folklórna skupina Klubovianka
z Michaloviec. Po jej vystúpení nasledoval príhovor starostu
obce Milana Havrilčáka a o zábavu sa postaral známy ľudový
rozprávač Jozef Varga, alias Jožko Jožka z Hanušoviec nad Topľou. Okrem dobrej zábavy čakalo na seniorov aj občerstvenie,
ktoré pripravili členovia miest(E. H.)
nej samosprávy.

tak vznikla rozprávka o Pštrosovi africkom, Smutnom boxerovi,
ktorý chodí každý deň boxovať
do kašieľa a Dievča zo záhrady. Tá sa viaže k fotografii, ktorú
tam nainštaloval Andrej“, uviedla Koyšová. Staranov prekvapila prerozprávaním rozprávok
do obecného rozhlasu počas dňa
a vo večerných hodinách.
P. Králik a M. Ivan pracova(Pokračovanie na str. 4)

Dôchodcov z Oreského pobavil
svojim vystúpením svojrázny Jožko-Jožka.
Snímka: M. Šimko

SOĽANKA VOLÁ MLADÝCH

Dedinská folklórna skupina Soľanka vznikla v roku 1997 a pôsobí pri
Základnej organizácii Slovenského
zväzu zdravotne postihnutých v Zbudzi. Počas doterajšieho účinkovania
sa prezentovala piesňami z rodného
Zemplína i tradíciami, ako sú napr.
„Lupaňe kenderici“, „Vareňe ľekvaru“, „Zbudzanska viľija“ a pod.
V roku 2011 Soľanka absolvovala viaceré vystúpenia. Okrem tých,
ktoré boli uvedené v predošlom čísle našich novín, spomeniem vystúpenie v maďarskom Sátoraljaúhelyi,
Lúčkach, Laškovciach, Ptrukši, Lekárovciach, Podhorodi či Michalov-

ciach. Za zmienku stojí aj spolupráca
s miestnym obecným úradom pri príprave októbrového podujatia „Mesiac úcty k starším“, na ktorom sme
spríjemnili chvíle našim starším spoluobčanom. V spolupráci s obecnou
samosprávou chceme pokračovať aj
v roku 2012. Z konkrétnych podujatí by to malo byť stavanie mája, vatra
k SNP a úcta k starším.
DFSk Soľanka tvorí 8-členná ženská zložka a 6-členná mužská zložka.
Organizačnou vedúcou je Eva Hlodinková, umeleckým vedúcim harmonikár Ondrej Novák. Členovia kolektívu by medzi sebou radi privítali
aj príslušníkov mladšej generácie,
ktorí by náš folklór ďalej rozširovali
nielen v zemplínskom regióne, ale i
za jeho hranicami.
E. Hlodinková, vedúca DFSk

OBEC STARŠÍM

Mesiac úcty v Zbudzi...

Snímka: MH

Obecná samospráva v Zbudzi
pripravila v rámci Mesiaca úcty
k starším stretnutie občanov
nad 60 rokov. Hodnotným kultúrnym programom ich pozdravili členovia DFSk Soľanka. Nechýbalo ani občerstvenie s tortou
a pre jubilantov zabezpečili kytičku a čokoládu. Akcia sa vydarila a nebola posledná... (M. H.)

TRADÍCIA POKRAČUJE

Zo stretnutia obyvateľov Starého a Jasenova.

Snímka: JPZ

Tradícia pokračuje. Aj preto sa
už po ôsmykrát uskutočnilo stretnutie obyvateľov susedných obcí
Staré a Jasenov. Stalo sa tak na
sviatok Sedembolestnej Panny
Márie – Patrónky Slovenska.
Vo štvrtok 15. septembra napoludnie putovali k Vojtkovmu krížu v Staranskej doline z južnej i
severnej strany západného výbežku Vihorlatských vrchov desiatky obyvateľov spomínaných obcí.
Pri kríži sa ich zhromaždili približne dve stovky. V úvode si vypočuli príhovor Ing. Jána Katkovčina,
starostu obce Jasenov. K prítomným, medzi ktorými boli aj býva-

lí starostovia Anna Ihnátová, Ing.
Jozef Čurilla, Albert Dunca a kňazi
Mgr. Ján Čech-Špirek zo Starého a
Mgr. Martin Murajský, sa prihovorila aj staranská starostka Agáta
Jesenková. Po krátkej pobožnosti
nasledovali stretnutia obyvateľov
oboch obcí v užšom kruhu. Nechýbala dobrá nálada, občerstvenie,
ani rezké pesničky s doprovodom
harmonikára Emila Balka.
Pripomeňme si, že tieto stretnutia sa uskutočňujú nepretržite
od roku 2004. Atmosféru aktuálne posledného stretnutia umocnilo navyše aj pekné slnečné počasie.
(rk)

2

Pod Bukovinou

TKO a separovaný odpad
V rámci vypracovaných harmonogramov sú vývozy TKO (tuhý komunálny odpad) a separovaný zber v obciach Oreské, Staré a Zbudza v roku 2012 zabezpečované nasledovne:

Obec ORESKÉ
TKO: 3., 17. a 31. január, 14. a 28. február, 13. a 27. marec,
10. a 24. apríl, 8. a 22. máj, 5. a 19. jún, 3., 17. a 31. júl, 14. a
28. august, 11. a 25. september, 9. a 23. október, 6. a 20. november, 4. a 12. december.
Papier: 23. február a 22. november.
Sklo: 26. január, 19. apríl, 19. júl, 27. september a 20. december.
PET-fľaše: 9. február, 8. marec, 3. máj, 7. jún, 2. august, 13.
september, 8. november, 6. december.
Zmiešané plasty: 12. január, 5. apríl, 5. júl, 11. október.
Tetrapaky a kovové obaly: 22. marec, 21. jún, 25. október.
Elektroodpad a pneumatiky: 29. máj, 16. august.

Obec STARÉ
TKO: 4. a 18. január, 1. a 29. február, 14 a 28. marec, 11. a
25. apríl, 9. a 23. máj, 6. a 20. jún, 4. a 30. júl, 13. a 27. august, 12. a 26. september, 10. a 24. október, 7. a 21. november, 5. a 19. december.
Separovaný zber: 26. január, 9. február, 9. marec, 12. apríl, 7.
máj, 4. jún, 4. júl, 2. august, 7. september, 10. október, 8. november, 7. december.

Obec ZBUDZA
TKO: 11. a 25. január, 8. a 22. február, 7. a 21. marec, 4. a 18.
apríl, 2., 16. a 30. máj, 13. a 27. jún, 11. a 25. júl, 8. a 22. august, 5. a 19. september, 3., 17. a 31. október, 14. a 28. november, 12. a 26. december.
Separovaný zber: 17. január, 14. február, 13. marec, 17. apríl,
22. máj, 19. jún, 24. júl, 21. august, 18. september, 16. október, 13. november, 11. december.

OBNOVILI CINTORÍN
Na Slovensku evidujeme v súčasnosti 693 židovských cintorínov. Jeden z nich sa nachádza aj v južnej časti chotára obce
Zbudza. Títo „kamenní svedkovia“ sú dôkazom toho, že v minulosti aj v našom regióne žili príslušníci tejto komunity.
Keďže cintorín nebol v poslednom období pravidelne udržiavaný, požiadal starosta Ing. Matej Havrila o spoluprácu Ústredie Zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku o spoluprácu. Zásluhou Ing. Juraja Turčana zo ŽNO Banská Bystrica
boli obci poskytnuté finančné prostriedky na jeho údržbu. Zámer bol realizovaný v auguste 2011. Podieľali sa tom aktivační
pracovníci, ktorí tu odpracovali niekoľko dní. Vyčistili a vykosili priestranstvo, opravili oplotenie a natreli stĺpiky.
Zo zvyšných prostriedkov chce obec ešte zabezpečiť postrek
proti burine a nežiaducim krovinám. Okrem toho plánuje aj
úpravu pomníkov a výsadbu okrasných stromčekov.
(red)

Obnovený židovský cintorín v Zbudzi.

Snímka: Ing. M. Havrila

Netradičnú podobu mal 6. decembra príchod Mikuláša do obce
Staré. Mikuláš spoločne so starostkou obce sa previezli obcou na
koči ťahanom koňmi a naloženom darčekmi. Cieľom ich cesty bolo
nakoniec nádvorie obecného úradu, kde ich čakali desiatky detí a
ďalší zvedavci. K prítomným sa prihovorila starostka Agáta Jesenková
a Mikuláš. Deti materskej školy a žiaci základnej školy sa prezentovali individuálnymi vystúpeniami. Potom nasledoval dlho očakávaný
bod programu tohto decembrového večera – odovzdávanie balíčkov,
ktorým sa drobizg nesmierne potešil. Mnohé decká využili možnosť
pohladkať koníky či vysadnúť na ich chrbáty. Súčasťou podujatia,
ktoré pripravila obecná samospráva v spolupráci s tunajším farským
úradom a školami bolo aj rozsvietenie vianočného stromčeka. Sponzorsky prispeli aj miestny ružencový spolok a starostka obce.
Text a snímka: JPZ

CHCEME (NE)ZDRAVO ŽIŤ (?)

Určite mi dáte za pravdu, že väčšina obyvateľov našich obcí chce
žiť zdravo. Nemám teraz na mysli zdravú, racionálnu výživu, ale
zdravé životné prostredie. Sú však medzi nami i takí, ktorí si myslia,
že na svojom si môžu robiť, čo sa im zachce. A tak sa aj správajú. Nedávne leto i jeseň (ale nielen tieto ročné obdobia) to potvrdzujú.
Iste máte v pamäti extrém- v znení neskorších predpisov (obne horúčavy. Možnože mno- čiansky zákonník) deklaruje, že:
hí ste chceli v dome vetrať, sušiť „Nikto nesmie nad mieru príprádlo, robiť niečo v záhrade či pustnú pomerom obťažovať suvyjsť s potomkom na prechádzku sedov hlukom, prachom, popolalebo pri vážnych zdravotných čekom, dymom a parami.“ Podľa
problémoch sa len jednoducho ďalšieho zákona (zákon NR SR
nadýchnuť čerstvého vzduchu. č. 314/2001 Z. z.) sa previnilec
Namiesto toho ste narýchlo za- vystavuje pokute 331 €.
tvárali okná, sťahovali nevysuNa záver ešte jedna poznámšené prádlo zo šnúry..., pretože ka. Niektoré samosprávy zaviedakýsi „dobráčisko“ potreboval li finančné príspevky na podpospáliť nedávno pokosenú trávu, ru mladých rodín, okrem iného
mokré lístie, zlikvidovať polyety- aj pri narodení dieťaťa. Pýtam sa:
lénové fľaše, zvyšky fólií, plastov „V akom prostredí chceme stáa pod. a zamoriť tým časť oko- le klesajúci počet novorodencov
lia. Jedno príslovie hovorí, že privítať a ďalej vychovávať?!“
kto chce s vlkmi žiť, musí s vlkmi
-NKvyť. A tak sa často stáva, že takéto maniere niektorých našich
občanov so zaťatými zubami trPotravinovú pomoc, ktorú poskytupíme, aby sme im nebodaj „neublížili“. V skutočnosti je to prá- je Európska únia občanom SR, využili
ve naopak.
aj viacerí obyvatelia Zbudze. Dvadsať
Pri pálení rôznych domácich kilogramov múky a rovnaké množstvo
odpadov vzniká množstvo škodlivín a jedov, ktoré spôsobu- cestovín dostalo 17 poberateľov sociáljú mnohé zdravotné problémy. nych dávok a 61 dôchodcov s nižším
Najviac škodia astmatikom a de- mesačným príjmom, ktorí splnili uveťom, no aj ďalšie skupiny obyva- denú podmienku. Distribúciu v našej
teľstva by sa mali vyhýbať vdy- obci zabezpečila Filantropia, účelové
chovaniu takýchto splodín.
charitatívne zariadenie MichalovskoČo hovorí zákon? Slovenská
republika má v tejto oblasti pri- košickej pravoslávnej eparchie, ktoré
jatých viacero zákonov. Jeden je partnerom Potravinovej banky Sloz nich, zákon č. 40/1964 Zb. venska.
(red)

VYUŽILI POMOC
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VEREJNÉ ZHROMAŽDENIE

Približne po 7 rokoch sa v Starom 7. septembra uskutočnilo verejné
zhromaždenie občanov obce. Zúčastnili sa ho predstavitelia miestnej
samosprávy a 17 občanov. Na úvod si prítomní uctili pamiatku obetí
leteckého nešťastia pri Jaroslavli, medzi ktorými bol aj slovenský hokejista Pavol Demitra.
Starostka obce A. Jesenková taktiež informovala o pripravovazhodnotila aktivity od začiatku ných akciách do konca roka. Obfunkčného obdobia (21.12.2010) čania poďakovali za doterajšie aknovej samosprávy. Prítomných tivity, riaditeľka MŠ M. Litunová
konkrétne za altánok, ktorý slúži nielen škôlkárom, ale aj žiakom ZŠ. Okrem toho poďakovaV posledný septembrový deň do- la aj J. Pľuchtovi za dodanie el.
razila potravinová pomoc aj do obce energie pri organizovaní podujaStaré. Požiadalo o ňu 84 občanov, tia Hudobná jar v kaštieli, J. Ivanoz ktorých 15 boli v hmotnej núdzi a vi s rodinou za poskytnutie ranča
69 dôchodcovia. Pomoc pri vydávaní na športové podujatie a M. Rim20 kg hladkej múky a 20 kg cestovín kovej – Potraviny za sponzorovana osobu zabezpečovali Mgr. Marta nie tejto akcie.
Janová, Emil Balko, Ján Dunca a praE. Bazsó navrhoval zmenu placovníci menších obecných služieb. (r)

POMOHLI

CHRÁMOVÉ SVIATKY
Sviatok Nanebovzatia Panny
Márie v Starom slávili veriaci v
polovici augusta. Program (12.15. augusta) pozostával zo svätých omší, adorácie, pobožností
a vyvrcholil v nedeľu 14. augusta. Slávnostnú sv. omšu slúžil a
homíliu kázal farár Mgr. Ján
Čech-Špirek. Liturgický spev
viedol spevácky zbor z farnosti
Veľké Ozorovce pod taktovkou
Mgr. M. Lehončákovej a domáca kantorka M. Sklenčárová.
V sobotu 20. augusta si veriaci
pripomenuli sv. omšou a sprievodným podujatím (cyklokros)
výročie konsekrácie chrámu.

ĎALŠIA REKONŠTRUKCIA

Po nedávnej rekonštrukcii kultúrneho domu v Oreskom pokračuje miestna
samospráva v ďalších rekonštrukčných
prácach. V druhom polroku 2011 to
bola pre zmenu rekonštrukcia budovy
obecného úradu a priľahlých priestranstiev. V samotnej budove bola realizovaná výmena okien a podláh, renovácia dverí, maliarske, natieračské a iné
nevyhnutné práce. Tie si vyžiadali náklady 3 377 €. Okrem toho prebiehali
aj parkové úpravy v okolí budovy a výstavba parkoviska (3 646 €). Vybudovanie provizórneho parkoviska pri cintoríne (prekrytie rigolu a nevyhnutné
(nk)
úpravy stáli 2 367 €.

tenia za TKO na základe skutočne
odvezeného množstva. Zo strany
občanov boli sťažnosti k neudržiavanému prístupovému chodníku k ihrisku i k priľahlému pozemku (pozn.: majitelia sú dlhodobo v
zahraničí). Pripomienka zo strany
A. Fedorišinovej odznela k písaniu
priezviska na etiketách pohárov
pre hasičskú súťaž. Zástupca DHZ
sľúbil tento problém odstrániť.
Na pretrase bol neutešený stav
bývalej budovy školy. Starostka
prisľúbila opätovne osloviť Arcibiskupský úrad Košice. Prítomní navrhli spísať petíciu a zabezpečiť, aby obe strany (AbÚ a obec)
riešili problém na tvári miesta.
Taktiež navrhli poslednú starú autobusovú čakáreň predať prostredníctvom internetu. Ďalšie pripomienky a návrhy zo strany M. Rimka sa týkali zmeny periodicity vydávania obecných novín, možnosti oživenia futbalu a vrátení kovového valca na úpravu terénu zo
Zbudze. Hovorilo sa aj o založení
folklórnej skupiny v obci.
Žiaľ, mnohé aktivity brzdí či obmedzuje značný výpadok na podielových daniach zo strany štátu,
ktorý sa pravidelne opakuje hlavne v mesiacoch máj a jún. (red)

UKONČILI ČISTENIE
V rámci protipovodňových
opatrení zabezpečovala obec Zbudza čistenie neregulovanej časti
Turského potoka. Na čistení približne dvojkilometrového úseku
sa podieľali štyria dlhodobo nezamestnaní občania.
(r)
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KRÁTKE SPRÁVY
 Rímskokatolícky farský úrad Staré
pripravil počas letných prázdnin pobyt
detí a mládeže v Mníchovskom potoku.
Letný tábor absolvovali mladí ešte pod
vedením Mgr. V. Pristaša.
 V nedeľu 7. augusta bola v gréckokatolíckom chráme v Zbudzi odpustová slávnosť k sviatku Premenenia Pána.
 Obec Zbudza v spolupráci s TaZS
mesta Michalovce zabezpečila v lete
zber elektroodpadu. Zlikvidovalo sa
značné množstvo odpadu, ktorý často
zaťažuje naše životné prostredie.
 Z iniciatívy farského úradu v Starom
sa v prvý septembrový deň uskutočnila
v miestnej telocvični diskotéka. Medzi
viac než dvoma stovkami účastníkov boli
zastúpené všetky vekové kategórie.
 Dňa 14. októbra sa v našich obciach
uskutočnil zber obnoseného šatstva,
ktorý zabezpečovala nezisková organizácia „Dobrý anjel“. Okrem šatstva
mohli obyvatelia venovať aj periny a
obliečky, záclony, deky, tkané koberce
či uteráky. V Starom sa takto nazbieralo vyše 100 a v Zbudzi 20 vriec vecí,
ktoré sa dajú ešte využiť.
 8. novembra sa v staranskej farnosti
konali kňazské rekolekcie. Zúčastnilo sa
ich 19 kňazov Michalovského dekanátu.
 Na výročnej členskej schôdzi FO TJ
Družstevník Zbudza bol zvolený nový
9-členný výbor. Doterajšieho predsedu
L. Mačovského nahradil J. Dudáš. Funkciu podpredsedu vykonáva M. Tekáč a
tajomníkom je F. Ferko.
 Vo farskom kostole v Starom sa uskutočnila vianočná akadémia. Okrem detí a
mládeže vystúpil aj novozaložený miešaný chrámový zbor.
 Na prelome rokov bola časť Orešťanov opäť na nohách. Starý rok ukončili silvestrovskou diskotékou v kultúrnom dome, nový privítali ohňostrojom.
Ani tentoraz nechýbalo občerstvenie.
 Príchod nového roka čakali desiatky
Zbudžanov pri obecnom úrade. Hodinu
pred koncom starého roka bola zapálená
vatra. Nechýbalo primerané občerstvenie
pre mladších a starších. Organizačne pomohli poslanci OcZ, sponzorsky prispela
firma LEMAN – Pavol Bača.
 Časť veriacich v Starom sa rozhodla
stráviť prelom rokov 2011/2012 pri
adorácii vo farskom kostole. Tunajší farár Mgr. Ján Čech Špirek udelil každému z prítomných osobitné požehnanie.
 Finančných prostriedkov, hlavne v
malých obciach, nie je nikdy nazvyš. Preto aj zbudžanská samospráva sa ich snaží na realizáciu svojich zámerov získať
z rôznych zdrojov. Ak uspeje, mali by
byť investované do zlepšenia životného
prostredia a kultúrnych objektov.
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Pod Bukovinou

PERIFÉRNEVCENTRUM
(Dokončenie zo str. 1)
exteriéri dediny, ale i na iných
li tvrdo až do zotmenia na spoločnej soche nazvanej „V Starom
klíči niečo nové“. V záhrade, kde
pred mnohými rokmi žila rodina
Husárova, stojí dvojmetrová fotografia s niektorými jej členmi.
„Inšpirovala ma tá záhrada, kde
bol kedysi dom a takisto archív
starých fotografií Martiny Králikovej. Vybral som si práve jednu,
ktorá sa vzťahovala na túto záhradu. Sú tam zobrazení obyvatelia bývalého domu a teraz tam
budú na večné veky“, vysvetlil Poliak.
Výtvarníčku D. Krajčovú nadchla storočná škola, v ktorej vyrastali viaceré generácie detí. Na
jej zadnej stene vznikla maľba.
„Zaujal ma názov dedinky Staré, pretože mi evokoval situáciu
na dedinách, kde často zostávajú len starší ľudia. Preložila som
názov Staré do angličtiny („Old“),
pretože v tomto jazyku sa stráca
rozdiel medzi rodmi. Tieto tri písmená, O, L a D som nafotila pri
troch najdôležitejších bodoch dediny akoby filmovým pohybom
v smere písania týchto troch písmen. Jednotlivé fotografie pohybu okolo týchto troch budov som
prekreslila v jednoduchých líniách na stenu starej škôlky, pričom som nechala viditeľný jej pôvodný vzhľad“.
Mexičan C. Carmonamedina
veľmi rád fotografuje, a práve
z jeho fotografií, na ktorých zachytil rôzne zaujímavosti z obce,
vznikli viaceré umelecké diela.

BOHATŠIA KNIŽNICA
Obecná knižnica v Oreskom
sa opäť rozrástla. V priebehu roka sa obohatila o ďalších 28 nových titulov z rôznych žánrov
pre všetky vekové skupiny – deti, mládež i dospelých. Ich nákup si vyžiadal náklady za 130 €
z obecnej pokladnice. Pripomíname, že knižnica je otvorená
každú stredu od 15. do 17. hod.
-rk-

miestach zase maľoval a vyrobil rôzne masky z dreva. Neobišiel ani pštrosiu farmu. Tá naňho
zapôsobila najviac. Vďaka nemu,
bude túto farmu po novom zdobiť
maska so pštrosou hlavou. Domácimi zvieratami sa inšpiroval
aj Ladyka. Vytvoril z nich obrovskú pestrofarebnú koláž.
„Meteorit turista“ - takto nazval svoju prácu dokumentarista
J. Kostolanský. Netradičné die-

lo spočívalo v prítomnosti jeho
samotného vo verejnom priestore. Skladalo sa z dvoch koncepcií
„Presuny a pohyby“, v ktorom sa
zaoberal významovým tvarovaním a definovaním pojmov centrum a periféria.
24-hodinová „Adorácia – prosba a modlitba za kultúru na Slovensku“. Takýmto netradičným
darčekom mnohých obyvateľov
prekvapil a zároveň potešil správou farár, Ján Čech–Špirek. S
nápadom prišiel Stano Piatrik,
grafik.

Piatrik vyjadril svoje poďakovanie najmä farárovi, ktorý mu
umožnil zrealizovať túto nezvyčajne dlhú adoráciu, taktiež veriacim z farnosti a všetkým účastníkom Periférneho centra.
Na leto si zaspomínali nielen
umelci, ale i viacerí domáci obyvatelia vďaka Kubrielovi. Tomu
sa podarilo v kaštieli nainštalovať pozoruhodnú prácu. Zvnútra
i zvonku si okoloidúci mohli všimnúť na okne kaštieľa plávajúce
aquabely...
Periférne centrum zavŕšili umelci v sobotu večer. V jednotlivých miestnostiach kaštieľa
si obyvatelia obce mohli vypočuť
rozprávky, obdivovať diela a vidieť prezentáciu fotografií, zdokumentovaných počas týždňa.
Kultúrne podujatie ukončila a
prítomných zabavila ľudovým
spevom Dedinská folklórna skupina Rokica z Petroviec nad Laborcom.
Mgr. Martina Králiková

MLADÍ SÚŤAŽILI
Z vystúpenia DFSk Rokica z Petroviec n/L.

Snímka: JPZ

pripomíname si...
... 200 rokov od začatia výstavby farského kostola Nanebovzatia Panny Márie v Starom. Stavať sa začalo v auguste
1811 počas pôsobenia farára
Jána Sovenského (Slovenského). Chrám bol dokončený roku
1842.
... 180 rokov od cholerovej epidémie na východnom Slovensku. V jej dôsledku zomrelo roku 1831 v Starom 60 (od 15.7.
do 3.9.), v Zbudzi 31 (27.7.7.9.) a v Oreskom 25 rímskokatolíkov (29.7.-4.9.). Chýbajú
však údaje o gréckokatolíkoch,
židoch a protestantoch. V staranskej r.k. fíliálke Krivošťany
zomrelo 32 rímskokatolíkov,
okrem nich aj 3 gréckokatolíci
(15.7.-3.9.).

... 10 rokov od veľkej povodne
v Starom, ktorá postihla obec
26. júla 2001 a zaplavila niekoľko dvorov, stavieb a záhrad
v blízkosti vodných tokov Starianka a Jakovec.

Dňa 20. augusta sa v Starom
uskutočnili preteky v cyklokrose.
Pripravil ich rím. kat. farský úrad
v spolupráci s OcÚ. Súťažilo 22
mladých pretekárov v 3 vekových
kategóriách. Výsledky – starší žiaci: 1. M. Demčák, 2. A. Dermek
(obaja Staré), 3. S. Borko (Oreské).
Dievčatá: 1. B. Šalachová (Staré),
2. E. Hutníková, 3. M. Hutníková
(obe Oreské). Mladší žiaci: 1. D.
Voznyj, 2. S. Dermek (obaja Staré), 3. D. Jančisko (Oreské). (red)

VÝROČIA • OSOBNOSTI • UDALOSTI
Mikuláš ČOLLÁK (1906-1965)
Narodil sa 9. decembra 1906 v učiteľskej rodine v Oreskom. Základnú školu vychodil v rodisku. Študoval na učiteľskom ústave v Košiciach,
na gymnáziách v Užhorode a Košiciach. Vysokoškolské štúdiá absolvoval
na Prírodovedeckej a Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne.
Od roku 1932 pôsobil ako stredoškolský profesor, neskôr ako riaditeľ škôl
v Spišskej Novej Vsi, Humennom, Michalovciach a nakoniec SPŠ drevárskej vo Zvolene. Je autorom učebníc organickej a anorganickej chémie
pre stredné školy. V roku 1941 sa podieľal na založení gréckokatolíckeho
spolku Jednota sv. Cyrila a Metoda so sídlom v Michalovciach a bol členom
výboru. Ako pedagóg sa zaoberal metodológiou vyučovacieho procesu. Venoval sa aj prekladaniu diel zo slovinskej literatúry. Publikoval literárne a
kultúrnohistorické príspevky, poviedky a črty. V rukopise zanechal niekoľko poviedok a rozprávok, napr. Svetlo v tmách, Tibavský poklad, Prvé svetielko a i. Zomrel 14. januára 1965 v Michalovciach.

Dezider TINK (1916-1984)

Obecná knižnica v Oreskom má čitateľom stále čo ponúknuť.
Snímka: JPZ

Narodil sa 3. septembra 1916 v rodine gréckokatolíckeho kňaza v Bilkách na Podkarpatskej Rusi. Povinnú školskú dochádzku absolvoval v Laškovciach. Maturoval na gymnáziu v Užhorode, kde začal študovať aj teológiu. Kvôli vojnovým udalostiam pokračoval v Olomouci a štúdium ukončil
v Prešove. Za kňaza ho vysvätil blahoslavený biskup Pavol P. Gojdič 6. októbra 1940. Rok pôsobil v Rakovci nad Ondavou ako kaplán pri svojom otcovi Antonovi, generálnom vikárovi Mukačevskej apoštolskej administratúry na Slovensku, od r. 1941 ako farár vo farnosti Voľa. Do roku 1950
slúžieval aj vo filiálkach v Oreskom a Starom (v rím. kat. kostole). Po zákaze
Gréckokatolíckej cirkvi (1950) musel opustiť svoju farnosť a do roku 1968
bol mimo pastorácie. Dlhoročný pobyt vo vyhnanstve v Čechách, predčasná smrť manželky, starostlivosť o 3 nezaopatrené deti a časté vypočúvania
zo strany štátnych orgánov boli príčinou jeho podlomeného zdravia. Zomrel 23. februára 1984 pri slúžení sv. liturgie vo Voli.
(red)

Pod Bukovinou

CHLMECKÁ SKALKA

Na rozhraní dvoch krajov, dvoch okresov a dvoch obcí – Oreské a Chlmec sa nachádza Chránené územie Prírodná rezervácia Chlmecká skalka
so 4. stupňom ochrany. Rozprestiera sa na rozlohe 1,0008 ha, z toho pol
hektára leží v katastri obce Oreské.
Toto maloplošné chránené úze- napr. anexový druh poniklec veľmie leží v geomorfologickom cel- kokvetý (Pulsatilla grandis), veterku Vihorlatské vrchy (podjednotka nica lesná (Anemone sylvestris),
Humenské vrchy, masív Krivoš- drieň obyčajný (Cornus mas), dráč
tianka) v nadmorskej výške 452 m. obyčajný (Berberis vulgaris), sezel
Predstavuje samostatnú vyvýšeninu sivý (Seseli osseum), kostrava tvrdá
s prevažujúcou južnou expozíciou. (Festuca pallens), klinček kartuziGeologický podklad tvoria druho- ánsky (Dianthus carthusianorum),
snežienka jarná (Galanthus nivalis) a iné.
Na rastlinné spoločenstvá sa viažu teplomilné živočíšne druhy.
Značne je tu zastúpená trieda hmyzu. Bol tu pozorovaný napr. výskyt
koníka červenokrídleho a modlivky
zelenej. Z pavúkov tu zaznamenali
druh Heliophanus dubius, ktorého
výskyt je na Slovensku vzácny. Plocha tejto prírodnej rezervácie je v
súčasnosti občas využívaná na pasenie oviec. Územím prechádza aj
turistický chodník. Je však málo
frekventovaný, preto nepredstavuje
hrozbu pre biologické územia.
Lokalita bola za chránené územie vyhlásená v júni 1988 výnosom MK SSR č. 1161/1988-32.
Užívateľmi sú Roľnícke družstvo
horné horniny – svetlé vápence a Ptava Chlmec a Lesné spoločenstvo Oreské. Prírodná rezervácia,
dolomity stredného triasu.
Lokalita predstavuje v tejto čas- ktorá v súčasnosti patrí do komti východného Slovenska zriedkavé petencie Správy CHKO Východné
teplomilné stepné vápencové rast- Karpaty, je pravidelne sledovaná.
linné spoločenstvá. V spoločenstve Revízie sa tu uskutočnili v rokoch
kostravy sivej sú zastúpené chrá- 1992, 1996, 2001, 2006 a 2011.
(rk)
nené a ohrozené druhy rastlín,

ŠPORTOVÝ VEČER

V pondelok 15. augusta sa v staranskej telocvični z iniciatívy farského úradu uskutočnil „odpustový“ futbalový večer. V prvom zápase si v
malom futbale zmerali sily chlapci z
Horného konca a Huštáka. Horňania
trikrát viedli, no súperovi sa trikrát
podarilo vyrovnať. Posledný gól strelili v záverečných sekundách zápasu.
O víťazovi preto rozhodoval penaltový rozstrel. Hrdinom duelu bol nakoniec Lukáš Bereznanin, ktorý ako jediný zo šestice exekútorov skóroval.
V ďalšom stretnutí si svoje futbalové
schopnosti overili miestne dievčatá a
v poslednom zápase Starania nedali šancu výberu rímskokatolíckej farnosti Veľké Ozorovce. Svojho súpera
porazili rozdielom triedy v pomere
4:1. Aktéri sviatočného večera boli
odmenení tortou a inými sladkosťami.
(red)

SPOLOČENSKÉ OKIENKO
V druhom polroku 2011 sa narodili:

Peter ONDILA z Oreského, Alex RIMKO, Sebastián PALOVČÁK, Tobias MALEJČÍK, Peter KEIL zo Starého, Daniel LAJČAK, Tobiáš VAHILA zo Zbudze.

Uzavreli manželstvo:

Matúš ZALUŽICKÝ a Anna HUTNÍKOVÁ z Oreského, Ing. Stanislav KAŇUCH a Kristína JESENKOVÁ, Marián GLOVA a Veronika BARANOVÁ, Martin BERDÁK a Monika PALOVČÁKOVÁ, Dominik HUDÁK a
Lucia HURČÍKOVÁ zo Starého, Radovan DURAJ a Martina HRICIKOVÁ, Pavol IVANOV a Marcela HLUBEŇOVÁ, Marek ČINČÁR a Eva LUKÁČOVÁ, Mgr. Miloš TKÁČ a Ing. Andrea FRENDÁKOVÁ zo Zbudze.

Oslávili životné výročia:

50 rokov – Marta BORKOVÁ, Monika HARAKAĽOVÁ, Jozef TALNAGI z Oreského, Pavol VOROŇÁK, Terézia TRACHTOVÁ, Ján KRIGER,
Ján ŠMIGA zo Starého, Štefan GALAMBOŠ, Jozef SOTÁK zo Zbudze.
60 rokov – Matilda BALKOVÁ, Ján NEDZBALA, Tereza POPOVIČOVÁ
z Oreského, Cyril HUDÁK, Mária FERENCOVÁ, Ladislav ČORNEJ, Jozefína PAVLOVČÁKOVÁ, Milena GUBÍKOVÁ, Andrej JURÍK, Mária BAZSÓOVÁ, Jozef VOJTKO zo Starého, Gustáv SOTÁK zo Zbudze.
70 rokov – Severina BEREŠOVÁ, Pavol PASTIRÁK, Angela PASTIRÁKOVÁ, Magdaléna TIRPÁKOVÁ, Štefan TUTKO z Oreského, Regina JOZEFOVÁ zo Starého, Cyril HUĎO, Terézia HUĎOVÁ, Jaromír ŽUŽO zo
Zbudze.
75 rokov – Michal BIĽUŠČÁK z Oreského, Anna DZIVÁKOVÁ zo Zbudze.
80 rokov – Margita KIŠOVÁ ml. z Oreského, Jozef ADAMIK, Štefan MACEJKO zo Starého.
85 rokov – Margita KIŠOVÁ st. z Oreského, Víťazoslav SOTÁK, Mária
HRICIKOVÁ zo Zbudze.
86 rokov – Pavlína HRICIKOVÁ, Rozália MINKANIČOVÁ zo Zbudze.
87 rokov – Pavlína MISÁROVÁ zo Starého.
88 rokov – Ján ZALUŽICKÝ z Oreského, Irena BARNOVÁ, Andrej
MIŽO zo Zbudze.
90 rokov – Irena SUCHÁ zo Starého.
91 rokov – Pavlína JENČÍKOVÁ, Ján BARKAJ zo Zbudze.

Opustili naše rady:

18.8. - Andrej KIŠ z Oreského, 3.7. - Mária KOBULNICKÁ, rod. Staruchová (nar. 1927), 14.7. - Mária DUNCOVÁ, rod. Dzurová (1933),
25.7. - Viktor BEREŠ (1939), 4.8. - Cyril REGENA (1947), 28.8. Anna TIMUĽÁKOVÁ, rod. Petrocová (1931), 7.10. - František MELKO
(1950), 9.12. - Benedikt RUJAK (1937) zo Starého.

K 31. decembru 2011 žilo v Oreskom 483, v Starom 785 a v Zbudzi 535 obyvateľov.

BOLI NA HRADE
Celý mesiac júl bol upršaný a
tak trocha aj nudný. Lenže ľudí
z Oreského to neodradilo a po sv.
omši v predposlednú nedeľu v
mesiaci sa vybrali na túru – na
Jasenovský hrad, ktorého zvyšky ležia na hradnom vŕšku (392
m n.m.) východne od obce Jasenov .
Hrad bol vybudovaný na prelome 13. a 14. storočia. Patril
prevažne Drugetovcom a svojmu účelu slúžil ešte v polovici
16. storočia, o čom svedčia dobové doklady. Zbúraný bol v roku
1644, koncom 19. a začiatkom
20. storočia bol konzervovaný.
V roku 2008 bola v jeho blízkosti
umiestnená informačná tabuľa,
ktorú zebezpečili skauti v rámci
projektov „Odklínanie východoslovenských hradov“. Ďalšou zaujímavosťou je chodba vytesaná
do skaly pod hradom, dlhá pri-
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bližne 15 metrov.
Po obhliadke hradu sme sa zastavili pri Borkovom kríži. Občerstvenie sme si pripravili pri
poľovníckej chate Ivanoška. Bolo

Výletníci pod hradnými múrmi.

to príjemné posedenie plné pekných spomienok. Chlapi opekali – pri speve žien a ich vtipoch
to bola príjemne strávená nedeľa. Navyše aj počasie bolo ako
na objednávku. Lepšie sme si ani
nemohli priať.
Eva Havrilčáková

Snímka: J. Borko

KRÁTKO ZO ŠPORTU

KRÁTKO ZO ŠPORTU

FUTBAL

6. Beša
7. Zbudza

III. trieda dospelých ObFZ Michalovce
Jesenná časť 2011/2012
1. kolo (7.8.2011)
ZBUDZA – HATALOV B 1:1 (1:0)
Góly: Dudáš – Šaranič. Pred 80 divákmi rozhodoval Maskaľ.
2. kolo (14.8.2011)
ZBUDZA mala voľno.
3. kolo (21.8.2011)
VEĽKÉ SLEMENCE – ZBUDZA 3:2 (1:1)
Góly: E. Fedák 3 – Dudáš, Josai. Pred 70 divákmi rozhodoval Kopasz.
4. kolo (28.8.2011)
ZBUDZA – VEĽKÉ KAPUŠANY C 0:1 (0:1)
Gól: Tóth. ŽK: Kučeravec – Szabalos. Pred 60
divákmi rozhodoval Tušek st.
5. kolo (4.9.2011)
MARKOVCE – ZBUDZA 3:1 (1:1)
Góly: Ma. Tancoš, Mik. Tancoš, Šipoš – Minkanič. Pred 60 divákmi rozhodoval Dziad.
6. kolo (11.9.2011)
ZBUDZA – RUSKÁ 4:0 (1:0)
Góly: Dudáš, Hudák, Tekáč, Kučeravec. ŽK:
Horňák, Estefan (h). Pred 50 divákmi rozhodoval Moroz.
14. kolo (15.9.2011)
ZBUDZA – BEŠA 3:3 (1:1)
Góly: Dudáš, Mačovský, Kučeravec – Csizmádia 2, Dobrovský. Pred 50 divákmi rozhodoval Kopasz.
7. kolo (18.9.2011)
BEŠA – ZBUDZA 3:1 (2:1)
Góly: Eszterhay 2 (1 z 11 m), Dobrovský –
Ivanov. ŽK: Haraszti (d). Pred 40 divákmi
rozhodoval Matyi.
8. kolo (25.9.2011)
HATALOV B – ZBUDZA 3:0 kont.
Hostia neprišli.
9. kolo (2.10.2011)
ZBUDZA mala voľno.

MINIFUTBAL

Turnaj o Pohár starostky obce Staré
(28.12.2011)

V telocvični v Starom sa v závere roka stretli futbalisti na turnaji o
Pohár starostky obce. Snímka je zo zápasu skupiny B medzi družstvami Gambáčik Staré a Drviči Oreské.
Snímka: JPZ

LABORECKÁ PÄTNÁSTKA

V poslednú júlovú nedeľu sa uskutočnil 6. ročník cestného behu Laborecká
pätnástka. Organizátormi boli MBO Strážske, Park pub Strážske, Mesto Strážske a Obec Staré. Trať viedla z mestského parku v Strážskom cez Krivošťany,
Staré, kde bola aj stanica občerstvenia, k rázcestiu Oreské a späť.
Na štart sa postavilo dovedna 73 molex Bardejov) 1:03:57 hod., 2. Eripretekárov, z nich 66 absolvovalo ma- ka Bíla (BK Steel Košice) 1:11:54 hod.,
ximálnu dĺžku trate (15 km) a 7 skrá- 3. Ľudmila Falisová (AC Michalovce)
tenú 10-kilometrovú trať. Absolútnym 1:38:57 hod.
víťazom sa stal člen JM Demolex Bar- Kategória JM (juniori-juniorky – 10 km):
dejov J. Burghardt. Darilo sa aj zahra1. Pavol Chomanič (Kolonica) 0:40:
ničným pretekárom, keď 6 sa zmesti- 35 hod., 2. Jozef Veľas (Sedliská) 0:44:
li do najlepšej desiatky, z nich piati 41 hod., 3. Patrik Kopčo (Vranov) 0:
skončili hneď za víťazom. Najlepšej z 45:58 hod.).
osmičky žien patrí v absolútnom poHlavným rozhodcom L 15 bol Peradí 24. miesto.
ter Buc. Výsledky sa započítavajú
do Oblastnej bežeckej ligy okresov
Výsledky:
Michalovce a Sobrance.
-pzKategória A (muži do 40 rokov):
1. Jakub Burghardt (JM Demolex
Bardejov) 0:49:54 hod., 2. Eduard
Hapák 0:49:55 hod., 3. Jan Wydra
(obaja MOK Mszana Dolna) 0:51:04
hod.
Priaznivci hasičského športu si
Kategória B (muži do 50 rokov):
už zvykli vídavať členov DHZ Staré
1. Orest Babjak (Ukrajina) 0:51:29 v súťažiach na popredných priečhod., 2. Januzs Sarnickij (MOK Msza- kach. Napriek tomu, že v roku
na Dolna) 0:52:50 hod., 3. János Bo- 2011 zaznamenali menej víťazstiev
než inokedy, nesklamali a úspešne
gár (Encs Unix) 0:53:41 hod.
10. kolo (9.10.2011)
nadviazali na 2. miesto dorastenKategória C (muži do 60 rokov):
ZBUDZA – VEĽKÉ SLEMENCE 4:3 (2:1)
1. Štefan Rácz (Kysak) 0:56:41 hod., cov krajskej súťaže z konca júna.
Góly: Mačovský, Minkanič po 2 – Szidor 3.
V prvej júlovej „pohárovke“ vo
2. Michal Kuruc (Interfood Strážske)
ŽK: Iván (h). Pred 50 divákmi rozhodoval Tu0:59:41 hod., 3. Zoltán Dancák (Koši- Veľkom Slivníku obsadili muži síce
šek ml.
až 9. miesto, no o necelý týždeň si
ce) 0:59:58 hod.
to vynahradili na nočnej „pohárov11. kolo (16.10.2011)
Kategória D (muži do 70 rokov):
ke“ v Žbinciach v podobe víťazstva
VEĽKÉ KAPUŠANY C – ZBUDZA 2:0 (0:0)
1. Zygmunt Lyzniczki (MOK MszaB-mužstva. Súťaž bola o to náročGóly: Tokár, Vasiľ. ŽK: Dudáš, Kločanka, Tena Dolna) 0:59:18 hod., 2. Barto- nejšia, že do výsledkov sa započíkáč. Pred 40 divákmi rozhodoval Matej.
lomej Ficzere (Sopka Seňa) 1:04:46 tavali obidva pokusy. Koncom júla
12. kolo (23.10.2011)
hod., 3. Zoltán Papp (MBK V. Kapu- skončili v Merníku na 3. mieste a
ZBUDZA – MARKOVCE 0:0
šany) 1:05:17 hod.
o 3 týždne v Bystrom na ôsmom zo
ŽK: Tancoš (h). Pred 50 divákmi rozhodoval
Kategória E (muži nad 70 rokov – 10 km): 16 štartujúcich.
Ruščanský.
1. Jozef Lipovský (MBO Strážske)
Generálkou na domácu súťaž
13. kolo (30.10.2011)
0:50:06 hod., 2. Mikuláš Varchola bola víťazná účasť na súťaži vo VeľRUSKÁ – ZBUDZA 4:0 (3:0)
(OŠK Porostov) 1:07:03 hod.
kých Revištiach. V nedeľu 11. sepGóly: Nagy, Lakatos, Károly, Hencel (z 11
tembra zorganizoval DHZ ďalKategória F (ženy do 40 rokov):
m). Pred 30 divákmi rozhodoval Makula.
1. Zuzana Stanovčáková (Obal ser- ší ročník Memoriálu Víťazoslava
vis Košice) 1:03:30 hod., 2. Sabina Szollošiho, kde sa prezentovaJesenná tabuľka 2011/2012
Wydra (MOK Mszana Dolna) 1:07:53 li obidve domáce mužstvá. Béčko
1. V. Kapušany C 12 9 0 3 26 : 11 27
hod., 3. Beáta Seligová (Metropol Ko- skončilo tretie, áčko o jednu prieč2. V. Slemence 12 8 0 4 31 : 19 24
ku nižšie.
šice) 1:09:01 hod.
3. Markovce 12 6 2 4 20 : 20 20
Vyvrcholením nedávno skonče4. Hatalov B 12 6 1 5 22 : 27 19
Kategória G (ženy nad 40 rokov):
5. Ruská
12 4 0 8 24 : 32 12
1. Ľudmila Melicherová (JM De- nej sezóny bolo jubilejné 10. finále
Východoslovenskej hasičskej ligy,
ktoré sa uskutočnilo 24. septembra
v Kojaticiach (okr. Prešov). V kon- Noviny občanov obcí Staré, Zbudza a Oreské
kurencii 35 mužstiev obsadil DHZ
Vychádza ako občasník. Riadi redakčná rada v zložení: Agáta JesenStaré 20. miesto časom 19,49 s.
ková, Ing. Matej Havrila a Milan Havrilčák. Zodpovedný redakVíťazom sa stala Spišská Sobota
tor J. P. Zemplínsky. Evidované MK SR pod č. EV 4422/11. Grav rekordnom čase 14,85 s.
fická úprava: POP ART PRESS. Tlač: Adrián BURAĽ.
Vladimír Hlaváč

Pod Bukovinou

12 3 2 7 26 : 30 11
12 2 3 7 16 : 26 9

HASIČI
NESKLAMALI

Skupina A:
Young guns – Mattoni 3:2, Betlehemci
– Parobci z Vole 3:4, Young guns – Parobci z Vole 4:7, Betlehemci – Mattoni
4:4, Young guns – Betlehemci 4:2, Parobci z Vole – Mattoni 5:0.
1. Parobci z Vole 3 3 0 0 16 : 7 9
2. Young guns 3 2 0 1 11 : 11 6
3. Betlehemci 3 0 1 2 9 : 10 1
4. Mattoni
3 0 1 2 6 : 12 1
Skupina B:
Gambáčik – Drviči 7:3, SNS – Bleyzy
team 3:6, Bleyzy team – Gambáčik 8:4,
Drviči – SNS 4:1, Gambáčik – SNS 4:1,
Bleyzy team – Drviči 5:3.
1. Bleyzy team 3 3 0 0 19 : 10 9
2. Gambáčik
3 2 0 1 15 : 12 6
3. Drviči
3 1 0 2 10 : 13 3
4. SNS
3 0 0 3 5 : 14 0
Semifinále: Young guns – Bleyzy team
6:3, Parobci z Voli – Gambáčik 3:2.
O 3. miesto: Bleyzy team (Oreské+Staré)
– Gambáčik Staré 7:4.
Finále: Young guns Strážske – Parobci
z Voli 3:2 po predĺžení.
Za najlepšieho hráča turnaja bol vyhlásený
Peter Kušník (Gambáčik).
Kto hral: T. Lazor, P. Votoček, P. Baranik,
M. Lakatoš, I. Komjaty, M. Hamuľak
(Bleyzy team Oreské+Staré), P. Kušnír, Ľ.
Harvan, M. Hardik, L. Tkáč, J. Andrejčin
(Gambáčik Staré), P. Talnagi, P. Staroškovič, J. Zalužický, J. Béreš, T. Stričko,
V. Kráľ (Drviči Oreské), Š. Kobulnický,
M. Garanič, S. Kráľ, Š. Adamik, J. Pavlík,
F. Meľko (Betlehemci Staré).
-tpx-

SOFTTENIS

Turnaj v Starom (17.12.2011)
Skupina A:
P. Kušnír, M. Sas – R. Puškaš, R. Podolec
0:2, D. Vasiľová, F. Dupaľ – P. Janov,
Dr. A. Uličný 0:2, Vasiľová, Dupaľ –
Puškaš, Podolec 0:2, Janov, Uličný –
Sas, Kušnír 2:0, Janov, Uličný – Puškaš,
Podolec 0:2.
Skupina B:
V. Hlaváč, J. Romanová – Dr. A. Uličný,
Mgr. M. Janová 0:2, F. Dupaľ, P. Janov –
Hlaváč, L. Tkáč 0:2, Janov, Dupaľ – Hlaváč, Romanová 2:0, Hlaváč, Tkáč – Janová, Uličný 2:1, Dupaľ, Janov – Janová,
Uličný 2:0.
Semifinále:
Puškaš, Podolec – Dupaľ, Kušnír 2:0,
Hlaváč, Tkáč – Uličný, Janov 0:2.
O 3. miesto:
Hlaváč, Tkáč – Dupaľ, Kušnír 2:1.
Finále:
Janov, Uličný – Puškaš, Podolec 2:1. (vh)

POPLATKY

za prenájom
telocvične v Starom:
 deti, žiaci, študenti a nezamestnaní sú oslobodení,
 ostatní domáci 3 €/hod.,
 cudzí 7 €/hod.

