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CHCÚ PREDÍSŤ POVODNIAM

júl 2012
ka trpezlivosti a spolupráce zo strany občanov.
Samotné financovanie stavby
bude obec riešiť podľa svojich možností. Geodetické práce a vypracovanie projektovej dokumentácie pre
územné a stavebné konanie vo výške 21 532 € uhradíme z vlastných
zdrojov. Zároveň sa chceme uchádzať o finančné prostriedky z eurofondov, ktoré by pokryli náklady vzniknuté pri samotnej regulácii
potoka.
Milan Havrilčák, starosta obce

Posledné dve desaťročia priniesli do Oreského jednu veľkú a niekoľko
menších povodní. Z tohto dôvodu sa obec rozhodla investovať do protipovodňových opatrení na obecnom potoku.
Vybudovaním systému protipo- je plánovaná v dĺžke 1,3 km. V prevodňovej ochrany na vodnom toku važnej časti sa ráta s vybudovaním
chce obec riešiť zlú situáciu, spôso- nového otvoreného koryta potobovanú povodňami, ktoré sa za po- ka. V úsekoch, kde to nebude možsledné obdobie zopakovali niekoľ- né, bude vybudované kryté koryto.
kokrát. Klimatické podmienky sa v Vzhľadom na skutočnosť, že jestvuposledných rokoch výrazne menia júci potok prechádza cez zastavané
a často sa objavujú prívalové daž- územie, bude potrebná veľká dávde, ktoré robia starosti obyvateľom
pri vodnom toku. V tomto smere
už nechceme nič nechať na náhodu. Obavy sú aj zo zimného obdobia. V Humenských vrchoch, ktoré
sa nachádzajú nad obcou, niekedy
napadne extrémne veľa snehu. Pri
výraznom oteplení a prudkom daždi môže jeho roztápanie spôsobiť
problémy. Práve vodný tok, ktorý
prechádza stredom obce, odvádza
všetku zrážkovú vodu, ktorá steka
z južných svahov Humenských vrchov. Ide pritom o neupravený vodný tok, ktorý väčší prietok vody nezvláda.
Obec už má v súčasnosti vypracované geodetické práce a pripravuje sa projektová dokumentácia
pre stavbu „Oreské – protipovodňové opatrenia na obecnom potoPlánovanou reguláciou miestneho potoka, ktorý zvádza dažďovú
ku“. Celková úprava vodného toku vodu z južných svahov Humenských vrchov, chcú Orešťania predísť takýmto hrozbám povodní hlavne v rovinatej časti obce. Snímka: archív

VLASTNÝMI
SILAMI

Napriek nepriaznivej finančnej
situácii sa samosprávy našich obcí
snažia na vlastné náklady realizovať aspoň nenáročné investičné
akcie. V Zbudzi napríklad zabezpečili opravu výtlkov na miestnej komunikácii v časti Baňka a
živičnú úpravu časti cesty po vodárenských opravách. Vlastnými
kapacitami taktiež realizovali výmenu podlahy v priestoroch bývalej knižnice v budove obecného úradu.
V súčasnosti miestna samospráva zabezpečuje rekonštrukciu starej školskej budovy. Rekonštrukčné práce začali výmenou elektroinštalácie, plynového
kúrenia, okien, dverí a podlahy,
stierok, výmenou dažďových zvodov atď. Škola po ukončení prác
bude slúžiť občanom na organizovanie malých rodinných či spoločenských podujatí. Tí už teraz s
uznaním hodnotia tento počin.
Kto poznal stav objektu pred
spomínanou rekonštrukciou, takmer neuverí!
(il)

AKO DOPADLI MARCOVÉ VOĽBY

Slovensko má za sebou predčasné parlamentné voľby, v ktorých voliči rozhodovali o ďalšom smerovaní krajiny. O zastúpenie v Národnej rade Slovenskej republiky sa uchádzalo rekordných 26 politických subjektov. Značný záujem bol nielen z ich strany, ale aj zo strany voličov.
Do slovenského parlamentu nako- li 261 platných hlasovacích lístkov.
niec zasadli zástupcovia 6 strán a hnu- Smer-SD získal 137 (52,49%), KDH 44
tí (Smer-Sociálna demokracia, Kres- (16,85%), KSS 15 (5,74%), SDKÚ-DS
ťansko-demokratické hnutie, Obyčajní 14 (5,36%), SNS 13 (4,98%) a OĽaNO
ľudia a nezávislé osobnosti, Most-Híd, 7 hlasov ( 2,68%). Ani jeden hlas tu neSlovenská demokratická únia-De- získalo deväť strán.
mokratická strana a Sloboda a SolidaVo volebnom okrsku Staré bolo v
rita), ktoré prekročili potrebnú hranicu zozname voličov zapísaných 649 osôb.
5% z odovzdaných platných hlasov zú- Jeden volič volil poštou, 360 si prevzačastnených voličov. Voliči všetkých na- lo obálku s hlasovacími lístkami a 358
šich troch obcí „poslali“ do parlamen- z nich odovzdalo platný hlasovací lístu nadpolovičnou väčšinou Smer-SD a tok. Smer-SD dostal 223 (62,29%),
bezpečne aj KDH. Len tieto dve strany KDH 54 (15,08%), SNS 25 (6,98%),
získali potrebnú 5%-nú hranicu v Zbu- Strana slobodného slova Nory Mojsedzi. V Starom okrem nich uspela aj Slo- jovej 16 (4,46%), OĽaNO 11 (3,07%)
venská národná strana a v Oreskom a Ľudová Slovenská národná strana 6
Komunistická strana Slovenska a SD- hlasov (1,67%). Aj tu vyšlo naprázdno
KÚ-DS. Ako to teda v našich volebných deväť strán.
okrskoch vyzeralo?
V zozname voličov vo volebnom okrsVo volebnom okrsku Oreské bolo ku Zbudza bolo zapísaných 437 osôb.
do zoznamu voličov zapísaných 405 Platné hlasovacie lístky odovzdalo 253
oprávnených osôb. K voľbám prišlo z nich. Smer-SD získal 163 (64,42%),
266 voličov (65,68%), ktorí odovzda- KDH 41 (16,20%), SNS 10 (3,95%),

V staranskom kaštieli sa v máji
uskutočnila v poradí tretia Hudobná jar. Podrobnejšie o podujatí píšeme na str. 4.
Snímka: JPZ

DEŇ NARCISOV
Liga proti rakovine, ktorá vznikla začiatkom roka 1990 v Bratislave, organizuje na podporu onkologických pacientov rôzne projekty.
Jedným z nich je aj finančná zbierka formou Dňa narcisov, ktorú v
spolupráci s tisíckami dobrovoľníkov organizovali na Slovensku už
po 16. krát. Kým donedávna sme
sa s dobrovoľníkmi rozdávajúcimi symbolické narcisy stretávali najmä v mestách, v tomto roku
mohli obyvatelia Starého a Zbudze finančnou čiastkou prispieť aj
priamo v bydlisku. Stalo sa tak zásluhou dvoch dobrovoľníkov, študentov SZŠ Michalovce (jedným
z nich bol Patrik Melník zo Starého), ktorí navštevovali jednotlivé
domácnosti a oslovovali občanov.
Vďaka ich ochote a štedrosti vyzbierali 12. a 13. marca na lekársku starostlivosť pre spomínaných
pacientov dovedna 96 €. Všetkým
darcom aj touto cestou úprimne
ďakujeme!
(red)
e!

OĽaNO 9 (3,55%),
3 55%
5%)) KSS a SSS-NM po 7
hlasov (2,76%). Naprázdno tu vyšlo až
štrnásť strán. Prekvapením tohtoročných volieb bol nízky volebný výsledok
kedysi najsilnejšieho slovenského politického subjektu Ľudovej strany – Hnutie za demokratické Slovensko, ktorá
v spomínaných troch volebných okrs(Dokončenie na str. 3)

Takto sme volili.

Snímka: P.M.
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MÁTE UŽ NÁJOMNÉ ZMLUVY?
Zákon o pohrebníctve ukladá obci povinnosť zriadiť pohrebisko
vo svojom katastrálnom území, resp. zabezpečiť pochovávanie na pohrebisku v inej obci. Pohrebisko v našej obci prevádzkuje obec sama, pričom je povinná riadiť sa prevádzkovým poriadkom pohrebiska. Na tento účel prijalo Obecné zastupiteľstvo v Starom uznesením číslo 28/2010
Všeobecne záväzné nariadenie o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Staré, ktoré bolo schválené Regionálnym
úradom verejného zdravotníctva Michalovce.
Podľa §21 zákona o pohrebníctve „právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím zmluvy“. Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska, teda obec, „prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové miesto
na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov“. V už spomenutom všeobecne záväznom nariadení obce sú uvedené náležitosti týkajúce sa uzatvárania nájomných zmlúv na jednotlivé hrobové miesta. Sadzobník nájomného za jedno hrobové miesto a cintorínskych poplatkov
je taktiež súčasťou tohto nariadenia:
Služba
1. DOM SMÚTKU
1.1 Prenájom Domu smútku (vrátane upratovania
po pohrebe) – za každý (aj začatý) deň
1.2 Využitie chladiaceho zariadenia – za každý (aj
začatý) deň
2. PRENÁJOM HROBOVÉHO MIESTA
2.1 Jednohrob (na 1 rok)
2.2 Dvojhrob (na 1 rok)
2.3 Trojhrob (na 1 rok)
2.4 Štvorhrob (na 1 rok)
2.5 Detský hrob (na 1 rok)

Poplatok v €
12,00
5,00
2,00
3,00
3,60
4,00
1,00

V roku 2011 prebehlo prečíslovanie hrobových miest v zmysle „cintorínskeho poriadku“, a tak každé hrobové miesto má svoje nové číslo, ktoré je uvedené na zadnej časti pomníka čiernou farbou. V prípade, že sú
tieto čísla už nečitateľné, je možnosť zistiť a overiť ich na Obecnom úrade v Starom, kde sa „cintorínsky poriadok“ nachádza aj v tlačenej, resp.
písomnej forme, vrátane fotografie hrobového miesta.
Tieto čísla hrobových miest treba nahlásiť na obecnom úrade, aby
mohla byť následne uzatvorená nájomná zmluva. Hrobové miesta, ktoré nebude mať v záujme nikto naďalej udržiavať, budú postupne v zmysle príslušných predpisov a nariadení likvidované, čím sa uvoľní priestor
pre nové hrobové miesta.
Termín na nahlásenie hrobových miest do evidencie nájomcov bol
ešte v priebehu roka 2011. Doposiaľ sa „neprihlásili“ nájomcovia, resp.
príbuzní k približne 230 hrobovým miestam. Preto vás aj touto cestou
žiadame, aby ste čísla hrobov svojich nebohých príbuzných nahlásili
v čo najkratšom čase.
(-maj-)

POSTAVILI MÁJ

Obec Zbudza a Dedinská folklórna skupina Soľanka aj v tomto roku pripravili tradičnú akciu, ktorou bolo stavanie mája.
Podujatie sa uskutočnilo v parku pri obecnom úrade. Ani tentoraz nechýbali pekné zemplínske piesne, chutné koláče, občerstvenie a dobrá nálada. Akcia sa uskutočnila v utorok 29.
apríla vo večerných hodinách.
-r-

Ukážka výcviku psov mladých Zbudžanov veľmi zaujala.

Snímka: iso.

DETSKÝ SVIATOK

Myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla na konferencii vo Švajčiarsku, kde zástupcovia 54 krajín schválili
deklaráciu zaoberajúcou sa problematikou detí. Ešte v tom
istom roku slávili Deň detí v USA. V našich končinách tento
detský sviatok slávime od roku 1952.
Celoobecné oslavy MDD sa mien pomocou vzduchového
v tomto roku konali v Starom a vankúša. Nato otvorili všetky
v Zbudzi. Miestne ihrisko patri- „komnaty“ hasičského auta, kde
lo malým Staranom v sobotu 2. sa deti mohli oboznámiť s najjúna. Bohatý program začal už modernejšou technikou.
o deviatej hodine. Pre deti boli
V susednej Zbudzi slávili MDD
pripravené rôzne súťaže, nechý- v nedeľu 10. júna. Ani tu po mibali koníky, na ktorých sa deti nuloročnej úspešnej premiére
mohli povoziť. Štvornohých tá- nechýbali koníky. Tohtoročný
tošov vystriedali na istý čas program obohatila ukážka výcvištvorkolky. Program vyvrcholil ku psov. Deti sa mohli opäť vyv odpoludňajších hodinách. Po- šantiť na trampolíne a zasúťažiť
starali sa o to hasiči michalov- si vo viacerých disciplínach. Popri
ského HaZZ, ktorí predviedli dobrej atmosfére v oboch spoúčinné hasenie horiaceho pred- mínaných obciach nechýbalo ani
metu a nadvihnutie ťažkých bre- zaslúžené občerstvenie. (red.)

STARANOV STÁLE UBÚDA

Ku koncu tohtoročného júna bolo k trvalému pobytu v Starom prihlásených
782 obyvateľov, z toho 372 mužov a 410 žien. Najstaršou obyvateľkou bola
Irena Suchá (nar. 1921), medzi mužmi bol najstarším Michal Dunca (1923).
Podobne, ako v takmer každej ob- doch sú niektoré rodiny rozlišované
ci, aj v Starom sú tradičné miestne aj na základe prezývok.
priezviská. K poslednému júnovému
Medzi krstnými menami u mužov
dňu dominovali nositelia priezvisk dominujú Jánovia (46 nositeľov tohPalovčák/Palovčáková, ktorých bolo to mena) a Jozefovia (43). Nasledujú
34, za nimi nasledovali Dunca/Dun- Peter (20), Michal (17) a Cyril (14).
cová (28), Misár/Misárová (27) a Hu- Ženy si najčastejšie pred priezvisko
dák/Hudáková (20). Naopak, klesá píšu meno Mária (v 42 prípadoch)
počet nositeľov kedysi početnejších a Anna (36). Z ostatných mien sú
staranských priezvisk Pľuchta/Pľuch- to Eva (19), Marta (16), Helena (14),
tová či Bereš/Berešová. Z novších Zuzana (12) atď. V posledných ropriezvisk je najčastejšie používané koch však rodičia vyberajú svojim
Rimko/Rimková. V mnohých prípa- deťom iné, často aj biblické mená –
Jakub, Matej, Lukáš, Daniel, Dávid,
Samuel, Sára a pod.
Treba poznamenať, že demograStarosta obce Zbudza vyslovuje fir- fický vývoj v obci je dlhodobo neme MICOMP, s.r.o. a Rastislavovi Papa- priaznivý. Aj preto sme za posledných dvesto rokov zaznamenali najdincovi poďakovanie za pomoc pri zria- nižší počet obyvateľov. Kým napr.
ďovaní a spravovaní webovej stránky v rokoch 1828, 1869 či 1900 tu boobce. V súčasnosti je webová stránka lo zaznamenaných vyše tisíc oby(najvyšší počet bol 1132),
plne funkčná a aktualizovaná. Vďaka vateľov
v roku 1948 menej ako deväťsto,
sponzorstvu firmy si obec spravuje v posledných rokoch ich už nie je
stránku sama.
ani osemsto.
(JPZ)

STAROSTA ĎAKUJE

Pod Bukovinou
„NEVIDITEĽNÉ“ PRÁCE V OBCI

materiál previezť. Moje poďakovanie patrí aj piatim pracovníkom na
protipovodňových prácach, ktorí
za uplynulé dva mesiace odviedli kus namáhavej a statočnej práce za každého počasia a môžu byť
na ňu právom hrdí.
Sám človek nič nedokáže, avšak
keď sa nájdu dobrí a ochotní ľudia, ktorí majú oči otvorené aj pre
veci verejné, všeličo sa dá dokázať. Pevne verím, že v našej obci
je takýchto ľudí väčšina a ďakujem
im za spoluprácu.
Uprostred leta vám prajem príjemné prežitie prázdnin a letných
dovoleniek!
Agáta Jesenková, starostka obce

Obec Staré aj v tomto roku využila možnosť prevádzania prác na vodných tokoch Starianka a Jakovec v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a Správou povodia Laborca Michalovce v rámci tzv.
protipovodňových opatrení (§ 50j). Na pracovný pomer sme od 1. mája
zamestnali 5 občanov z obce, predbežne na 3 mesiace. Náklady znášajú ÚPSVaR a SPL Michalovce.
Problém štátneho toku Starianka toku približne 800 kusov betónov správe Povodia Laborca (bývalé vých dlaždíc (50x50 cm), ktoré
Povodie Bodrogu a Hornádu) na boli pre podobné účely vyrobeparcelách Evy a Jozefa Saloňových né a uložené v kaštieli. Vznikol
trvá už takmer 20 rokov a postup- však ďalší problém, ako tieto dlažne sa z toku Starianky stal divoký dice dostať z kaštieľa na určetok. Ten pri prívalových dažďoch né miesto. Znova sa našiel dobvymýva pôdu z pozemkov, ktoré rý a obetavý človek, bez ktorého
sú potom zničené a nevyužiteľné. by všetka snaha bola márna – JaManželia Saloňovci podali žiadosť roslav Dermek, ktorý bol ochotný
na obecné zastupiteľstvo o riešenie tohto problému ešte začiatkom
roka 2011. OcZ na svojom zasadnutí 7. apríla 2011 sa týmto problémom začalo zaoberať a v uznesení č. 3/2011 – bod C odporučili
starostke obce doriešiť problémy
na tomto pozemku a v spolupráci so Štefanom Rimkom prejednať
možný prístup malej techniky na
vyčistenie a zregulovanie toku na
spomínanom úseku. Zároveň odporučilo vydláždenie toku, aby naďalej neuberal pôdu z pozemku. E.
Saloňová s týmto riešením súhlasila. Túto úlohu som si vzala k srdcu
a po nociach rozmýšľala ako začať, keďže hlavným problémom je
prístupová cesta k tejto časti toku
Starianka.
Keď človek veľmi chce, aj sen
sa stáva skutočnosťou. V zložitej
situácii sa našlo riešenie aj vďaka
pochopeniu a ústretovosti susedky Ireny Šiveckej s rodinou, ktorá povolila vstup mechanizácie či
Časť potoka Starianka pretekajúceho súkromnými pozemkami dostáva
dovoz stavebných materiálov cez
svoj pozemok. Za tento ľudský prí- novú podobu. Veľký podiel na tom majú hlavne pracovníci Ján Turcovský,
stup im patrí poďakovanie. Ďal- Jozef Pľuchta st., Jozef Pľuchta ml. (stojaci na brehu), Zdeno Meľko a Zdeno
šie poďakovanie patrí zástupcom Koscelník (stojaci v koryte potoka), ktorí v priebehu troch mesiacov ručne
Správy povodia Laborca, ktorí bez upravili a vydláždili približne sto metrov tohto toku.
Snímka: P. M.
akýchkoľvek problémov poskytli štrk, cement, kameň a napokon
aj hlinu na zasypávanie. Sú to sku(Dokončenie zo str. 1)
livých volebných okrskoch boli Iveta
točne ľudia, ktorí pochopili vážny
problém v obci, nie raz sa zúčast- koch získala dovedna len 5 hlasov.
Popovičová (Oreské), Mgr. Marta Janili obhliadky na tvári miesta a s
Najvyššia volebná účasť bola teda nová (Staré) a Mgr. Veronika Fedáková
vedením obce ho aj začali riešiť.
v Oreskom, najnižšia v Starom. Pred- (Zbudza). Najviac členov – 17 – mala
Obec poskytla na vydláždenie- sedami volebných komisií v jednot- volebná komisia v Starom.
(red)

AKO DOPADLI MARCOVÉ VOĽBY

Pohľad na zaplnenú spoločenskú sálu kultúrneho domu - o dobrú náladu v orešťanskej sále sa postarali členovia
FS Svojina z Michaloviec.
Snímky: M. Šimko
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KRÁTKE SPRÁVY
 Vyše storočný náhrobný kameň zemana Féjerváryho sa dočkal rekonštrukcie ako aj nového miesta na zbudžanskom cintoríne, ktoré mu vzhľadom na
historickú hodnotu patrí.
 Miešaný cirkevný spevokol staranskej
farnosti, ktorý združuje veriacich zo Starého, Oreského a Krivoštian má za sebou
úspešné vystúpenia vo farnosti. Okrem
toho účinkoval aj v Strážskom počas májovej návštevy relikvie sv. Cyrila.
 K prvému sv. prijímaniu vo farskom
kostole v Starom pristúpilo v nedeľu
20. mája sedem detí.
 V druhú júnovú nedeľu popoludní za
hojnej účasti veriacich sa v Starom uskutočnil eucharistický sprievod centrom
obce. Tri oltáriky pripravili miestne rodiny pred svojimi domami, štvrtý bol vo farskom kostole.
 Po úspešnom minuloročnom zbere
šatstva v Starom a Zbudzi sa akcia zopakovala aj v júni tohto roka. V Zbudzi
sa okrem toho osvedčila aj organizácia
zberu elektroodpadov.
 Vplyvom vysokých teplôt a nízkych
zrážok koncom jari a začiatkom leta došlo k poklesu výdatnosti prameňov, z ktorých sú zásobované naše obce. VVS, a.s.,
preto vyzvala obyvateľov Oreského, Starého a Zbudze k zvýšenému šetreniu pitnou vodou.
(red.)

DEŇ MATIEK
Aj tento rok miestna samospráva v Oreskom pripravila oslavu
pri príležitosti Dňa matiek, ktorá
sa uskutočnila v nedeľu 13. mája
v spoločenskej miestnosti kultúrneho domu.
Starosta obce Milan Havrilčák
v spolupráci s poslancami obecného zastupiteľstva sa postarali o
čo najpríjemnejší priebeh oslavy.
V úvode Matúš Šimko pekným slovom privítal mamičky. V príhovore starosta poďakoval všetkým
mamám za starostlivosť, lásku a
obetavosť, poprial im veľa zdravia,
síl a trpezlivosti pri výchove svojich detí a starostlivosti o rodiny.
Oslava pokračovala kultúrnym
programom. Ako prvý vystúpil
Stanko Borko (tenor), ktorý svojím
spevom potešil a dojal srdiečko
každej mamy. Pobavil nás aj poslanec Matúš Šimko, ktorý vystúpil
ako „Ander z Košíc“. K ďalšej zábave prispel spevom a tancom súbor Svojina z Michaloviec.
Okrem dobrej nálady, spevu a
tanca nechýbal ani chutný zákusok a občerstvenie. Oslavu tohtoročného sviatku Dňa matiek bude
pripomínať aj malý darček, ktorý si
každá mamička odniesla domov.
Akcia sa vydarila a už sa tešíme na
budúci rok.
Darina Cvoreňová
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HUDOBNÁ JAR 2012
Staranská Hudobná jar si získava z roka na rok viac priaznivcov. Svedčí o tom aj tohtoročná účasť obyvateľov nielen z
obce, ale aj blízkeho okolia na tomto koncerte vážnej hudby.
Na podujatí, ktoré sa uskutoč- ďalšie aktivity, aby sa táto kultúrnilo v miestnom kaštieli v nede- na pamiatka stala dôstojným cenľu 27. mája, sa opäť predstavi- trom kultúrneho diania.
li pedagógovia a žiaci Základnej
J. P. Zemplínsky
umeleckej školy z Michaloviec –
Mgr. Milena Bančejová (spev),
Mgr. art Edo Tokár (husle), Ivana Solianiková (spev), Peter Tocik (spev), Ján Onder (akordeón),
Jarka Šimková (klavír) a sláčikový orchester pod vedením Valérie Hocmanovej. Prvýkrát sa na
tomto podujatí prezentoval miešaný chrámový zbor pri rímskokatolíckej farnosti Staré pod taktovkou Ing. Oľgy Bereznaninovej,
ktorý v závere minulého roka založil farár Ján Čech Špirek. Jednotlivé vystúpenia účinkujúcich
oceňovalo publikum zaslúženým
potleskom.
Podobne ako vlani, aj tentoraz
bolo podujatie spestrené sprievodnou akciou. Bola to verniV týchto dňoch si gréckokatolícki vesáž výstavy obrazov výtvarníčky a riaci v Zbudzi pripomínajú 75 rokov poučiteľky michalovskej ZUŠ Aleny sviacky základného kameňa Chrámu
Niklasovej a miestneho amatér- Premenenia Pána. Stalo sa tak 8. júla
skeho výtvarníka Ambróza Misá- 1937. V tom čase patrila obec do farnosra. Iniciátorkou tretieho ročníka ti Tarnava (dnes Trnava pri Laborci), ktotohto podujatia, ktoré sa uskutoč- rá bola súčasťou Mukačevskej eparchie so
nilo pod záštitou obecného úrasídlom v Užhorode. Zároveň bola začledu, bola opäť riaditeľka materskej
nená do Užanského arcidekanátu a Viškoly Mária Litunová.
nianskeho dištriktu. Potreba výstavby
Všetkým účinkujúcim i M. Lituvlastného chrámu vyplynula zo skutočnovej za krásny umelecký zážitok
nosti,
že v obci v tom čase žilo približa prípravu poďakovala starostka
ne
dvesto
katolíkov byzantského obradu
obce Agáta Jesenková. Milovníci
vážnej hudby sa už tešia na ďalší (gréckokatolíkov). Zo schematizmu Muročník. Veríme, že bude úspešnej- kačevskej apoštolskej administratúry na
ší než tie predchádzajúce. K tomu Slovensku so sídlom v Michalovciach, ktosmeruje aj úsilie obecnej samo- rá bola zriadená v dôsledku udalostí konsprávy. Najbližším krokom je ar- com tridsiatych rokov 20. storočia, sa docheologický prieskum v kaštie- zvedáme, že do farnosti Tarnava okrem
li, ktorý podporilo ministerstvo farskej obce a Zbudze patrili aj Vinné a
kultúry Slovenskej republiky. Po osada Varkond. Celá farnosť mala vyše
jeho ukončení má nasledovať re- tisíc veriacich (z toho viac než polovicu
konštrukcia suterénu súkromným vo Vinnom). Farárom bol Mikuláš Čudápodnikateľom. Obec bude vyvíjať ky ml. (1934-1945).
-red-

VÝZNAMNÉ
VÝROČIE

Základný kameň tohto zbudžanského chrámu posvätili pred 75 rokmi.
Snímka: J. P. Zemplínsky

pripomíname si...
... 170 rokov od dokončenia a
posviacky farského kostola v
Starom roku 1842. Správcom
farnosti bol v tom čase národne uvedomelý kňaz Ján Štec.
... 110 rokov od prestavby a

Z vystúpenia žiakov základnej
umeleckej školy. V pozadí vidíme
výtvarné práce Aleny Niklasovej.

prístavby veže Kostola Panny
Márie Sedembolestnej v Zbudzi.
... 70 rokov od deportácie prvých židovských obyvateľov
zo Starého, Oreského a Zbudze.
V Starom v tom čase žilo už len
7 židovských obyvateľov.
... 55 rokov od založenia JRD
menšinového typu v Zbudzi,
ktoré malo 16 členov.
... 35 rokov od zlúčenia dovtedy samostatných jednotných
roľníckych družstiev v Starom,
Oreskom a Zbudzi do spoločného družstva pod názvom JRD
9. máj so sídlom v Starom.
... 5 rokov od úmrtia dlhoročného správcu staranskej farnosti, rehoľného kňaza Kamila Jána Hudáka, CFSsS, ktorý
medzi miestnymi farníkmi pôsobil 25 rokov.

Za krátky čas svojej existencie sa chrámový zbor zo staranskej farnosti predstavil nielen vo farskej obci, ale aj na filiálkach Oreské, StrážskeKrivošťany a v rímskokatolíckom kostole v Strážskom.
Snímky: JPZ

VÝROČIA • OSOBNOSTI • UDALOSTI
Páter Kamil Ján HUDÁK, CFSsS (1919-2007)
Narodil sa 23. októbra 1919 v Ploskom. Študoval na Bohosloveckej fakulte v Litoměřiciach. Za kňaza bol vysvätený 27. júna
1954. Stal sa členom Kongregácie bratov Najsvätejšej sviatosti (petríni). Ako kaplán pôsobil v Prešove (1955) a v Bardejove
(1957). Roku 1962 mu odňali štátny súhlas – odvtedy bol mimo
pastorácie. Pracoval vo výrobe, neskôr ako zamestnanec Vojenskej správy v Trnave (voj. nemocnica). Roku 1966 sa stal kaplánom
v Trebišove, od roku 1967 bol farárom v Zemplínskom Branči, od
roku 1972 v Starom. V Starom sa postaral o dôkladnú opravu farského i filiálnych kostolov (Oreské a Strážske-Krivošťany). V roku 1997
odišiel do kláštora kongregácie v Českých Budějoviciach, od roku
1999 pôsobil v Brne, zakrátko potom opäť v juhočeskej metropole. Počas zamestnania v Trnave pracoval v náboženských spolkoch,
najmä u saleziánov (krúžok mladíkov sv. dona Bosca, Bratstvo sv.
ruženca a i.). Zomrel 5. januára 2007 v Českých Budějoviciach. Pochovaný je na obecnom cintoríne v Starom. Pohrebné obrady vykonal košický arcibiskup Mons. Alojz Tkáč s pomocným biskupom
Mons. Bernardom Boberom za účasti vyše päťdesiatich kňazov a
takmer dvetisíc prítomných 13. januára 2007.
(red)

Pod Bukovinou
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SPOLOČENSKÉ OKIENKO
V prvom polroku 2012 sa narodili:
Karin KRÁĽOVÁ (z Oreského), Kristína BANÍKOVÁ, Dávid ANDREJČIN
(zo Starého).

Uzavreli manželstvo:
Ing. Igor VOJTKO a Ing. Denisa MASARYKOVÁ, Ing. Marek VOJTKO
a Ľudmila ŽAĎKO (zo Starého), Ján ŽROBEK a Janka MOROZOVÁ (zo
Zbudze).

Oslávili životné výročia:

Z eucharistického sprievodu v Starom.

Snímka: J. P. Zemplínsky

OREŠŤANIA NEZAHÁĽALI
Zima bola síce dlhá, no ľudia z Oreského, ako sa hovorí, nezaháľali. Predsa aj v zime je čo objavovať. Smerom k lesu Ivanoška máme dva drevené kríže, pri ktorých sme sa zastavili,
pomodlili a zaspievali nábožné piesne.
Prvý kríž je postavený hneď za stavil preto, že ho v tejto oblasdedinou. Volajú ho Macikov kríž ti naháňal vlk a on sa zachránil na
(1934). Druhý sa nachádza v lese strome. Iní hovoria, že to bola zaIvanoška a je o rok starší (1933). stávka pre naše babky a dedkov,
Tradujú sa o ňom dve povesti. Vo- ktorí nosili ovocie a zeleninu na
lajú ho Borkov kríž a vraj ho po- predaj cez Jasenov do Humenného. Pri tomto kríži si oddýchli a
modlitbou ďakovali Bohu.
Aj my, mladšia generácia, sme
urobili akoby tradičnú túru, ktorá
je nádherná. Pri kríži sme sa pomodlili ruženec a zaspievali piesBocian biely neodmysliteľne pat- ne. Cestou sme sa zastavili pri
rí ku koloritu našich obcí. Aj keď jechate Ivanoška, kde aj v zime sa
ho stavy neustále klesajú, v Oreskom, Starom i v Zbudzi bocianie dá pripraviť chutné občerstvenie
páry pravidelne obsadzujú svoje pri ohníku. Človek po takomto zá„príbytky“. Kým v minulosti hniez- žitku má dobrý pocit, že niečo pre
dili hlavne na komínoch, v posled- seba urobil a strávil nedeľu v sponých desaťročiach sú to hlavne ločnosti dobrých ľudí.
Eva Havrilčáková
stĺpy elektrického vedenia, odkiaľ je
oveľa lepší výhľad na lovné teritórium. Treba však povedať, že takéto miesto nie je z bezpečnostného
V sobotu 7. júla sa uskutočnil 8. ročhľadiska vhodné. Preto v Starom už
v roku 2007 umiestnili vedľa elektric- ník Zemplín veterán rallye, ktorú orgakého stĺpa samostatný, o niečo vyšší nizačne pripravil Klub historických vostĺp s podložkou. Na nové miesto si
bociany rýchlo zvykli. Bezpečnost- zidiel Michalovce. Na štart sa postavilo
né opatrenia bolo potrebné urobiť aj vyše sto historických vozidiel rôznych
v Oreskom. Tu však v prvom pol- svetových značiek.
roku tohto roka pracovníci VSE nad
Mnohé technické skvosty mali možpôvodné miesto osadili v bezpečnej nosť obdivovať aj obyvatelia obcí Zbuvzdialenosti podložku, aby nedošlo ku kontaktu týchto vtákov s drôt- dza a Staré, keďže časť trate z Michalomi elektrického vedenia. Prítom- viec do Humenného viedla aj cez naše
ný bol aj ornitológ Peter Krišovský obce. V kolóne spomínaných vozidiel
z Východoslovenského múzea Koši- mohli vidieť napr. prvé sériovo vyráce. Podobná podložka na stĺpe je aj
v centre Zbudze.
-nk- bané auto Ford T (vyrábané od roku

OSADILI
PODLOŽKU

VETERÁN RALLYE

Bývanie po novom...

Snímka: so

1918), Cadillac 355 C (1933) motocykel Jawa 250 špeciál (1937), mafiánske auto Citroen 11 BN z roku 1948,
viaceré verzie škodoviek vrátane jedinej existujúcej sanitky z československej éry Škoda Tudor 1101, hasičskú
pragovku a iné.
Dojem zo zaujímavého podujatia
umocnili aj mnohé posádky, ktoré boli
oblečené v dobovom oblečení. (red)

50 rokov – Ján ŠIMAĽ (z Oreského), Štefan DUNCA, Anna BLACHOVÁ, Eva HUDÁKOVÁ, Jozef KOBULNICKÝ (zo Starého), Emil FERKO, Eduard KUČERAVEC, Anna MISÁROVÁ, Jozef MANDŽÁK, Dušan
KLOČANKA, Vladislav ŠTACHYRA (zo Zbudze).
60 rokov – Jozef ŠIVECKÝ, Helena ŠIVECKÁ (z Oreského), Albert
BLACH, Helena PALOVČÁKOVÁ, Jozefína ŠČAMBOROVÁ, Mária BANÍKOVÁ, Kvetoslava ČERHITOVÁ, Michal DŽADO, Anna LISÁKOVÁ,
Ján SABO, Mária IŠKYOVÁ (zo Starého), Agáta STRELKOVÁ, Elena BANÍKOVÁ, Milan MINKANIČ, Anna CHOCHOLOVÁ, Marta FERKOVÁ,
Milan BARKAJ (zo Zbudze).
70 rokov – Štefan KOSTELNÍK, Václav BEREŠ (z Oreského), Jozef BEREŠ, Eva SALOŇOVÁ (zo Starého), Eduard BAŠKOVSKÝ, Milan PUĽAK (zo Zbudze).
75 rokov – Melánia BEREŠOVÁ, Ján VOJTKO, Mária ZALUŽICKÁ,
Mária HUJDIČOVÁ (z Oreského), Paulína PALOVČÁKOVÁ, Juraj KOBULNICKÝ, Agnesa BEREŠOVÁ (zo Starého), Margita PREPILKOVÁ,
Mária JACKOVÁ (zo Zbudze).
80 rokov – Pavol BARAN, Jozefa ZALUŽICKÁ, Ján HARAKAĽ (z Oreského), Jozefína OBLAŽNÁ, Jozef KOLIBAB, Irena PALOVČÁKOVÁ (zo
Starého), Anna ŽUŽOVÁ, Margita HAVRILOVÁ, Juliana JUROVÁ, Jozef TKÁČIK (zo Zbudze).
85 rokov – Ján LICHOTA (zo Zbudze), Jozefína DUNCOVÁ, Bernardína
DUNCOVÁ, Jolana FERENCOVÁ (zo Starého).
86 rokov – Juraj HARVILČÁK (z Oreského).
87 rokov – Ambróz MISÁR, Paulína BEREŠOVÁ (zo Starého).
89 rokov – Ján ZALUŽICKÝ (z Oreského), Anna GEREGÁČOVÁ, Michal DUNCA (zo Starého).
90 rokov – Jozefína HARVILČÁKOVÁ (z Oreského), Bernardína GALANDOVÁ (zo Starého).
91 rokov – Jozefína GEĽATKOVÁ (zo Zbudze).

Opustili naše rady:
30.1. – Cyril VAĽOVČÍK (nar. 1945), Štefánia VAĽOVČÍKOVÁ, rod.
Harakaľová (1946), 13.2. – Zuzana HARVILČÁKOVÁ, rod. Jurčíková
(1928), 21.3. – Justína BEREŠOVÁ, rod. Petrocová (1930) z Oreského,
7.1. – Štefan KOSTOVČÍK (1930), 24.1. – Štefan JESENKO (1958),
8.2. – Katarína DUNCOVÁ, rod. (1937), 23.2. – Ján KUCHÁR (1936),
29.2. – Michal HUDÁK (1928) zo Starého, 18.1. – Ing. Magdaléna
FRENDÁKOVÁ, rod. Hudakocová (1957), 6.2. – Michal FEDÁK (1929),
7.2. – Rozália MIŇKANIČOVÁ, rod Hudakocová (1925), Anna CHABOVÁ, rod. Puškárová (1919), Jozef ŽUŽOV (1925), 24.4. – Mária OLEXOVÁ, rod. Ferková, 13.5. Albína METEŇKOVÁ, rod. Žužová (1932)
zo Zbudze.

Orešťania obdivujú krásy okolitej prírody aj v zime. Snímka: M. Šimko

KRÁTKO ZO ŠPORTU
FUTBAL
III.B trieda dospelých ObFZ Michalovce
Jarná časť 2011/2012
15. kolo (25.3.2012)
ZBUDZA – HATALOV B 1:0 (0:0)
Gól: Mojcik. ŽK: Mojcik. Pred 30 divákmi rozhodoval Tušek st.
16. kolo (1.4.2012)
ZBUDZA mala voľno.
17. kolo (8.4.2012)
VEĽKÉ SLEMENCE – ZBUDZA 3:1 (2:0)
Góly: Tóth, Matyi, Molnár – Mačovský. Pred
40 divákmi rozhodoval Halecký.
18. kolo (15.4.2012)
ZBUDZA – VEĽKÉ KAPUŠANY C 3:2 (1:2)
Góly: Mačovský 2, Mojcik (z 11 m) – Tóth,
Tobiáš. ŽK: Mačovský, Gažik, Danko, Kočerha – Vasiľ, Boszormenyi, Tobiáš, Tokár. Pred
20 divákmi rozhodoval Komenda.
19. kolo (22.4.2012)
MARKOVCE – ZBUDZA 2:1 (1:1)
Góly: Makula 2 (1 z 11 m) – Prepilka. ŽK:
Makula (d). Pred 60 divákmi rozhodoval
Dziad.
20. kolo (29.4.2012)
ZBUDZA – RUSKÁ 3:0 kont.
Hostia nenastúpili.
21. kolo (1.5.2012)
ZBUDZA – BEŠA 3:0 kont.
Hostia nenastúpili.
22. kolo (6.5.2012)
BEŠA – ZBUDZA 3:1 (1:0)
Gól: Minkanič. Pred 30 divákmi rozhodoval
Makula.
23. kolo (13.5.2012)
HATALOV B – ZBUDZA 3:2 (0:1)
Góly: Janič, Vyšin, Tudja – Dudáš, Mačovský.
Pred 50 divákmi rozhodoval Vozár.
24. kolo (20.5.2012)
ZBUDZA mala voľno.
25. kolo (27.5.2012)
ZBUDZA – VEĽKÉ SLEMENCE 2:0 (0:0)
Góly: Mojcik, Hricik. ŽK: Ferko (d). Pred 30
divákmi rozhodoval Tušek ml.
26. kolo (3.6.2012)
VEĽKÉ KAPUŠANY C – ZBUDZA 8:1 (2:1)
Góly: Tóbiáš 5, Kaszonyi, Tokár, Világi (z 11
m) – Mačovský. Pred 50 divákmi rozhodoval Dziad st.
27. kolo (10.6.2012)
ZBUDZA – MARKOVCE 3:2 (3:1)
Góly: Mojcik (z 11 m), Mačovský, M. Barna –
L. Kináč, Makula. ŽK: Mojcik – S. Kináč. Pred
70 divákmi rozhodoval Kron.
28. kolo (17.6.2012)
RUSKÁ – ZBUDZA 2:0 (0:0)
Góly: Nagy, Koblos. Pred 30 divákmi rozhodoval domáci laik Lakatos.
Konečná tabuľka 2011/2012
1. V. Kapušany C 24 19 0 5 71 : 28 57
2. Markovce
24 14 3 7 45 : 37 45
3. V. Slemence 24 12 0 12 54 : 52 36
4. Hatalov B
24 9 2 13 37 : 70 29

NA JAR ZLEPŠENIE

KRÁTKO ZO ŠPORTU

Futbalisti TJ Družstevník Zbudza majú za sebou ďalšiu sezónu v
5. Beša
24 8 3 13 55 : 54 27
III.B triede. Súťažný ročník 2011/2012 sa v tejto skupine kvôli níz6. Zbudza
24 8 3 13 37 : 51 27
kemu počtu prihlásených mužstiev hral štvorkolovo. Jednotlivé
7. Ruská
24 8 1 15 50 : 57 25
dvojice sa tak stretli dvakrát v jesennej a dvakrát v jarnej časti.
Tabuľka
jarnej časti
Mužstvá odohrali, resp. mali ne: Mačovský 9 (3 v jeseni/6 na
1. V. Kapušany C 12 10 0 2 45 : 17 30
odohrať dovedna 72 zápasov, v jar), Dudáš 5 (4/1), Minkanič 4
2. Markovce
12 8 1 3 25 : 17 25
ktorých padlo 349 gólov. Priemer (3/1), Mojcik 4 (0/4), Kučeravec
3. Zbudza
12 6 0 6 21 : 25 18
na jedno stretnutie teda predsta- 2 (2/0), Josai (1/0), Hudák (1/0),
4. Beša
12 5 1 6 29 : 24 16
voval 4,848 gólu (vrátane kon- Ivanov (1/0), Tekáč (1/0), Prepil5. Ruská
12 4 1 7 13 : 19 13
tumačných). Gólový priemer na ka 1 (0/1), Hricik 1 (0/1), Barna 1
6. V. Slemence 12 4 0 8 23 : 33 12
jedno kolo bol 29,084. Z uvede- (0/1). Zostávajúcich 6 gólov bolo
7. Hatalov B
12 3 1 8 15 : 43 10
(red)
nej štatistiky vyplýva, že priemer kontumačných.
strelených a inkasovaných gólov na jedno mužstvo predstavuje 49,851. Najvyššie výsledky boli
Futbalové súťaže ObFZ Michalovce v me ich podľa vyžrebovaných čísel): OŠK
dosiahnuté v zápasoch V. Slemence – Hatalov B (10:1), Ruská – Ha- kategórii dospelých síce štartujú 5. au- Podhoroď, TJ ŠM Kusín, OFK Horňa, TJ
talov B (10:1) a Ruská – Hatalov gusta, avšak futbalisti Družstevníka Zbu- Maťovské Vojkovce, Družstevník Ruský
B 9:0. Najviac gólov pri deľbe bo- dza si na premiéru budú musieť počkať Hrabovec, FC STAKO Nižná Rybnica,
dov padlo v zápase Ruská – Beša ešte ďalšie dva týždne. Dôvodom je sku- OFK Jovsa, TJ Lekárovce, TJ Jastrabie
(4:4).
točnosť, že v III.A triede, do ktorej boli p/M a OŠK Stretava. Súťaž sa hrá dvojFutbalisti Zbudze nezačali tento pred sezónou preradení, štartuje iba 11 kolovo. Každé z mužstiev teda odohrá
ročník najlepšie. Doma stratili dva mužstiev. Ich súpermi v novom roční- po 10 zápasov v jesennej i v jarnej časbody s Hatalovom, potom nasle- ku 2012/2013 budú títo súperi (uvádza- ti.
(red)
dovali tri prehry a naplno bodovali až v 6. kole (medzitým raz mali
voľno). Keďže aj v druhej štvrtine súťaže vyhrali iba jeden zápas,
Rovná stovka bežcov sa postavila na štart Laboreckej pätnástky, ktorej 7. ročník
spolu s ďalšími 3 bodmi za remízy dosiahli najchudobnejší bodový sa uskutočnil v nedeľu 29. júla 2012. Víťazom pretekov, ktorých trať viedla zo Strážzisk v jesennej časti. Zlepšenie pri- skeho (z mestského parku) cez Krivošťany, Staré, rázc. Oreské a späť, sa stal Ukrajišlo v jarnej odvete, kedy mužstvo nec Eduard Hapak, ktorý sa oproti predošlému ročníku zlepšil o jednu priečku.
dosiahlo vyrovnanú bilanciu – 6
Hapak sa tentoraz nedostal pod 50 minút a v cieli mu namerali čas 50:11 min. Druvíťazstiev, 6 prehier a v jarnej časti hý skončil T. Sahajda z Bardejova časom 51:31 min. a tretí Ukrajinec A. Malyi časom
bolo tretie najúspešnejšie. To však 52:30 min. Pod jednu hodinu sa dostalo spolu 11 bežcov, z toho jedna žena. Víťazmi
stačilo iba na konečné 6. miesto v
ďalších kategórií sa stali Ukrajinec O. Babjak, Š. Rácz z Kysaku, Ukrajinka N. Malaia,
tabuľke o skóre za Bešou.
Družstevník Zbudza má po Poliak Zygmund Lyznicki, A. Tiszová, E. Bílla, obe z Košíc, Patrik Kopčo z Vranova n/T.
skončení súťaže v štatistike 37 a Š. Sivulič z Prešova. Dovedna bolo v 9 kategóriách klasifikovaných 98 bežcov.
Najstarším pretekárom bol J. Lipovský (1939) zo Strážskeho, najmladším J. Vestrelených gólov. Jednotliví hráči sa na nich podieľali nasledov- ľas zo Sedlísk. Medzi štartujúcimi bolo 11 žien.
(red)

NOVÁ FUTBALOVÁ SEZÓNA

VÍŤAZOM EDUARD HAPAK

ÚSPEŠNÍ DORASTENCI

V sobotu 5. mája sa vo Veľkých Revištiach uskutočnila tradičná hasičská súťaž
o Zemplínsky pohár. Na štart 21. ročníka sa postavilo 27 družstiev v piatich kategóriách. Súťažilo sa v disciplíne požiarny útok. Dvojité zastúpenie na tomto podujatí mal Dobrovoľný hasičský zbor Staré.
Na úvod sa predstavili dorastenky. lútne najlepším časom 18,24 s. Ďalšie
V konkurencii štyroch družstiev si naj- profesionálne družstvá mali časy nad
lepšie počínali dievčatá DHZ Merník, 20 sekúnd.
ktoré vyhrali časom 26,90 s. V kateV osmičke súťažiach mužských
górii žien mal svoje želiezko v ohni družstiev DHZ chýbali tentoraz StaraDHZ Staré. Z poltucta súťažiach druž- nia. Prvenstvo si odnieslo Bystré časom
stiev neboli klasifikované dve. Staranky 18,45 s, druhá skončila Vyšná Rybnimali úspešný jeden pokus a čas 28,87 ca za 18,83 s a tretie Žbince, ktoré dos im stačil na bronzový stupienok. Pred siahli čas 20,04 s.
nimi skončili ženy z DHZ Bystré časom
Zo spomínaných 27 družstiev klasi23,38 s a DHZ Porúbka (okres Humen- fikovali iba 23, pretože 4 nemali ani jené) časom 26,63 s.
den platný pokus.
(jak)
Treťou kategóriou v poradí bola súťaž dorastencov. V konkurencii piatich družstiev vyhral suverénnym spôsobom DHZ Staré výborným časom
19,63 s pred Skrabským za 22,17 s a
Dlhým n/C za 22,34 s. Treba poznamenať, že našim chlapcom by na prvenstvo stačil aj druhý platný pokus (21,53
s). Ako predposledné sa prezentovali
hasičské a záchranné zbory z Humenného, Michaloviec, Trebišova a Vranova n/T. Vyhral vranovský HaZZ abso-

REPREZENTOVALI
Aj v nedávno skončenom súťažnom ročníku 2011/2012 pôsobili v
súťaži Oblastného futbalového zväzu Michalovce z trojice našich obcí
iba futbalisti Družstevníka Zbudza. Počas jesennej a jarnej časti sa
v mužstve vystriedali títo hráči: Maroš Barna, Matúš Danko, Jaroslav
Dudáš, Miroslav Dudáš, František
Ferko, Marek Gažík, Miloš Hudák,
Peter Josai, Dušan Kločanka, Mgr.
Václav Kločanka, Ladislav Kočerha, Eduard Kučeravec, Lukáš Mačovský, Ľuboš Minkanič, Peter
Mitinko, Miroslav Mojcik, Lukáš
Murga, Matúš Prepilka, Miroslav
Tekáč a Rastislav Tekáč.
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Na ihrisku v Starom mali deti okrem iného možnosť obdivovať aj najmodernejšiu hasičskú techniku.
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