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Noviny občanov obcí Staré, Zbudza a Oreské

II. ročník

číslo 2

FINANCIE AJ Z PRENÁJMU
Jednou z možností ako v súčasnej ťažkej dobe napĺňať príjmovú časť rozpočtu obce je prenájom nevyužitých priestorov. Zo skúsenosti vieme, že priestory, ktoré stoja nevyužité, postupom času
chátrajú a následná rekonštrukcia býva oveľa nákladnejšia než bežná údržba.
Prvým prínosom pre obec bolo čatú investíciu treba dokončiť, aby
zriadenie kaderníctva v priesto- obci prinášala prospech. Od seproch bývalej a dlho nevyužívanej tembra tieto obytné priestory slúknižnice. Po ukončení hasičskej žia svojmu účelu.
stanice boli knihy presťahované
Ďalším objektom, ktorý však
do novovytvorených priestorov ešte len čaká na dlhodobé využitak, aby knižnica mohla kedykoľ- tie, je miestny kaštieľ. V posledvek pokračovať. Služby kaderníc- ných rokoch bol využívaný len
tva od augusta využívajú nielen minimálne (hudobná jar a periférnaši občania, ale aj obyvatelia ne centrum). Keď sa prihlásil záokolitých obcí. Možno konštato- ujemca o pivničné priestory, prvať, že sú pozitívne ohlasy. Zvlášť vým krokom bol archeologický
to ocenia imobilní zákazníci, kto- výskum, na ktorý sa obci podarirých kaderníčka navštívi priamo u lo z ministerstva kultúry získať 3
nich doma.
tis. eur (obec sa na financovaní
Z mnohých nevyužitých priestorov je potrebné spomenúť donedávna neukončený 3-izbový školský byt. Byt slúžil ako skladovací
priestor a chátral. Kým sa nenašiel
záujemca, obec doň prakticky neinvestovala. Keď sa ozval záujemca, zastupiteľstvo rozhodlo, že za-

december 2012
podieľa 5%). O prenájom pivničných priestorov požiadal miestny
podnikateľ Jozef Palovčák, ktorý tu plánuje zriadiť reprezentačné priestory (posedenia, pracovné
stretnutia, spoločenské podujatia,
rodinné akcie a pod.) so samostatným vchodom na vlastné náklady,
čo sa premietne do symbolickej
ceny nájomného na dobu určitú.
Tento zámer mu bol schválený ako
prípad hodný osobitného zreteľa.
Súhlasné stanovisko k vypracovanému projektu už dal Krajský pamiatkový úrad v Košiciach.
Perspektívne sa z pivničných
priestorov chceme presunúť vyššie a postupne sprístupňovať ďalšie podlažia, ktoré by využívali prípadní nájomníci alebo obec.
Nebude to však jednoduché, pretože aj tam nás čaká architekto(Dokončenie na str. 3)

SILVESTROVALI
Tradične ako po iné roky, aj
tento rok obec Oreské usporiadala
pre svojich obyvateľov silvestrovskú oslavu. V miestnom kultúrnom
dome návštevníkov vítala hudba a
príjemne vyzdobené priestory, pripravený bol silvestrovský guľáš a
vínko. Pripravený bol aj ohňostroj
a veselá zábava. O celý priebeh
osláv sa starali poslanci OcZ na
čele s Matúšom Šimkom. Guľáš
nám uvaril Michal Chorcholič
v spolupráci s poľovníkmi PZ Javorina. Za skvele pripravenú oslavu im patrí poďakovanie. Podobne
ďakujeme aj Eduardovi Zalužickému, ktorý mal na starosti zásobovanie a obsluhu.
(M.H.)

STRETNUTIE

Tradícia spoločných stretnutí
Staranov a Jasenovčanov pokračuje naďalej. Na sviatok Sedembolestnej Panny Márie Patrónky Slovenska sa 15. septembra pri Vojtkovom
kríži v Staranskej doline zišla viac
než stovka obyvateľov oboch obcí.
Po krátkych príhovoroch starostky
Agáty Jesenkovej (Staré) a zástupcu starostu Ing. Jána Strunáka (Jasenov) bola krátka pobožnosť, ktorú
viedol staranský farár Ján Čech-Špirek. Účinkoval pri nej aj chrámový
zbor Lusticus. Stretnutie pokračovalo osobnými stretnutiami. Nechýbalo ani občerstvenie.
(-rk-)

ZMENA

SLÚŽI KULTÚRE

Samospráve v Zbudzi sa v priebehu roka podarilo ukončiť rekonštrukciu
priestorov starej školy. Boli vymenené
okná, nasadené nové stierky, kompletne vymenená podlaha, priechodové a
vchodové dvere. Vynovené priestory už
teraz slúžia na kultúrne, spoločenské či
súkromné podujatia. V pláne samosprávy na rok 2013 je vybavenie priestorov
novými stolmi a stoličkami a dobudovanie potrebných toaliet.
(-ová)

Mesiac úcty k starším v Zbudzi.
Snímka: P. Penčák

V staranskej rímskokatolíckej farnosti vznikla I. farským dňom nová
tradícia.
Snímka: JPZ

Rozhodnutím košického arcibiskupa
Mons. Bernarda Bobera bola doterajšia
rímskokatolícka filiálka Strážske-Krivošťany od začiatku roka 2013 dočasne daná
pod správu strážskej farnosti, kde pôvodne patrila do roku 1826. K farnosti Staré
bola pre zmenu dočasne pričlenená filiálka Zbudza, ktorú doteraz spravoval farár z Vinného. Zbudžanská filiálka sa taktiež vrátila do pôvodnej farnosti, kde istý
čas po obnovení staranskej farnostiv roku
1721 patrila. Na základe tohto rozhodnutia bude farár zo Starého okrem miestnych
farníkov vysluhovať aj veriacim z Oreského a Zbudze.
(rk)

VÝSLEDKY SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV
Viac než rok trvalo, kým sme sa dozvedeli výsledky
minuloročného májového sčítania obyvateľov, domov
a bytov v našich obciach, ktoré spracovával Slovenský
štatistický úrad. Na základe zverejnených údajov sme
sa dozvedeli, že v rozhodujúcom okamihu sčítania
(21. máj 2011) sa k trvalému pobytu
v Oreskom, Starom a Zbudzi hlásilo
dovedna 1 998 osôb.
V Oreskom žilo 485 obyvateľov,
z toho 240 mužov a 245 žien. Podľa veku najpočetnejšou bola skupina 20-24 rokov (45 osôb), nasledovaná skupinami 25-29 a 50-54 rokov
(po 43). Ďalej nasledujú skupiny 1519 (41), 45-49 (40), 55-59 (33), 3034 (31), 40-44 (30), 35-39 (29), 6569 (24), 10-14 (21), 70-74 (20), 0-4 a 75-79 (po 19),
5-9 a 80-84 (po 15), 60-64 (14) a 85-89 (3).
V Starom bolo k trvalému pobytu prihlásených 798
osôb, z toho 382 mužov a 416 žien. Tu dominovali vekové skupiny 25-29 rokov (71 osôb), 50-54 (67),

30-34 (66) a 20-24 (64). Ďalšie poradie: 35-39 a 5559 (po 60), 15-19 (52), 60-64 (51), 45-49 (47), 40-44
(45), 5-9 a 70-74 (po 36), 10-14 (35), 75-79 (30), 0-4
(28), 80-84 (22), 65-69 (21) a 85-89 (7).
O jednu vekovú skupinu obyvateľov naviac mala
v porovnaní so susednými obcami
Zbudza s 535 obyvateľmi, keďže tam
žili aj niekoľkí deväťdesiatnici. V tejto obci boli najpočetnejšie skupiny 30-34 (45 osôb), 45-49 (43), 2024 a 60-64 (po 41). Nasledujú 15-19
a 35-39 (po 38), 25-29 (34), 40-44
a 50-54 (po 31), 55-59 (30), 10-14
(29), 0-4 a 65-69 (po 24), 5-9 (23),
70-74 (20), 75-79 (18), 80-84 (16),
85-89 (5) a 90-94 (4).
Čo sa týka náboženskej príslušnosti, vo všetkých
troch obciach sa najviac obyvateľov hlásilo k Rímskokatolíckej cirkvi – Oreské 343 (70,72% z celkového
počtu obyvateľov), Staré 745 (93,36%) a Zbudza 325
(Dokončenie na str. 3)
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Harmonogram vývozu odpadu
Obec ORESKÉ
Tuhý komunálny odpad (TKO): 1., 15. a 29. január, 12. a 26.
február, 12. a 26. marec, 9. a 23. apríl, 7. a 21. máj, 4. a 18.
jún, 2., 16. a 30. júl, 13. a 27. august, 10. a 24. september, 8.
a 22. október, 6. a 20. november, 3., 17. a 31. december.
Polyetylénové (PET) fľaše: 10. január, 7. február, 4. apríl, 16.
máj, 4. júl, 1. august, 10. október, 7. november, 5. december.
Zmiešané plasty a PET fľaše: 7. marec, 5. jún, 12. september.
Papier: 21. február a 21. november
Pneumatiky: 14. október
Elektroodpad a kovové obaly: 23. máj a 16. august
Nebezpečný odpad: 27. marec, 3. september.

Obec STARÉ
Tuhý komunálny odpad (TKO): 2. a 30. január, 13. a 27. február, 13. a 27. marec, 10. a 24. apríl, 6. a 22. máj, 5 a 19. jún,
3. a 31. júl, 14. a 28. august, 11. a 25. september, 9.a 23. október, 6. a 20. november, 4. a 18. december.
Separovaný odpad: 9. január, 6. február, 6. marec, 3. apríl, 1.
máj, 13. jún, 12. júl, 7. august, 4. september, 2. október, 13.
november, 11. december.
Elektroodpad: 3. apríl, 4. september.

Obec ZBUDZA
Tuhý komunálny odpad (TKO): 9. a 23. január, 6.a 20. február,
6. a 20. marec, 3. a 17. apríl, 1. a 15. máj, 12. a 26. jún, 10. a
24. júl, 7. a 21. august, 4. a 18. september, 2., 16. a 30. október, 13. a 27. november, 11. a 25. december.
Separovaný odpad: 22. január, 19. február, 19. marec, 23.
apríl, 21. máj. 18. jún, 16. júl, 13. august, 17. september, 15.
október, 12. november, 10. december.

O účesy mnohých obyvateliek Starého a okolia sa stará kaderníčka
Eva Zápotočná.

FARSKÝ DEŇ

Pri príležitosti výročia konsekrácie farského kostola Nanebovzatia Panny
Márie v Starom sa v nedeľu 26. augusta uskutočnil prvý Farský deň. Podujatie bolo v lone prírody pod úpätím neďalekého 390 m vysokého kopca Jakovec za účasti niekoľkých stoviek veriacich z farnosti i blízkeho okolia.
Program začal v dopoludňajších ných guľášoch, ktoré pripravovali
hodinách svätou omšou. Slúžil ju a partie z farskej obce, filiálok a pohomíliu kázal miestny farár Mgr. Ján ľovníci pokračoval farský deň kulČech-Špirek. Liturgický spev viedla túrnym programom. Prítomným
kantorka Mária Sklenčárová, pre- sa predstavili členovia dedinských
zentoval sa aj miešaný chrámový folklórnych skupín Radosť z Nacinej
spevácky zbor Lusticus pod taktov- Vsi (vedúca Ľ. Stuľaková, doprovod
kou dirigentky Ing. Oľgy Bereznani- Ing. M. Poľak), Tarnavčan z Trnavy
novej. Po skončení sv. omše a chut- pri Laborci (vedúci manželia Schudichovci) a Tepličan zo Zemplínskej
Teplice (vedúci Michal Zambori, Peter Ondrejka a Elena Orosová).
Súčasťou programu bola aj streľba
zo vzduchovky, vatra a večerná disV školskom roku 2012/2013
navštevuje Základnú školu v Sta- kotéka. Okrem zážitkov budú mnorom 24 detí. V I. triede (1. a 3. roč- hým účastníkom pripomínať toto
ník) je 8 a v II. triede (2. a 4. roč- podujatia tričká (vyhotovené na vianík) 16 žiakov. Počas školského cerých farebných podkladoch) s lo(red.)
roka majú možnosť pracovať vo gom I. farského dňa.
viacerých krúžkoch. Lego-krúžok
vedie riaditeľka Mgr. T. Dutková,
počítačový vedúca ŠK Bc. Klára
Pri príležitosti Mesiaca úcty k starMauerová, krúžok anglického jazyka učiteľka Mgr. Martina Šuľo- ším sa v Zbudzi 14. októbra uskutočnivá a výtvarný krúžok riaditeľ Zá- lo stretnutie starších občanov obce so
kladnej umeleckej školy Strážske starostom Ing. Matejom Havrilom. PoduMgr. art. Peter Králik.
(rk)

NAVŠTEVUJÚ

KRÚŽKY

ÚCTA K STARŠÍM

Atrakciou prvého farského dňa bol nafukovací hrad pre deti.

jatie sa uskutočnilo v zrekonštruovaných
priestoroch školskej budovy. K prítomným sa prihovoril M. Havrila. Nechýbalo
pohostenie a drobné darčeky. Priateľské
posedenie oživilo vystúpenie DFSk Soľanka pod vedením Evy Hlodinkovej. (M.Ž.)

ZAČÍNAME CVIČIŤ

V dnešnom svete plnom počítačov, televízie či mobilov, keď niet času na šport
a pohyb, prišlo Obecné zastupiteľstvo v
Oreskom s nápadom, ako zapojiť mladých,
ale aj starších do pohybovej aktivity. Z
miestnosti v budove obecného úradu, ktorá sa málo alebo vôbec nevyužíva, sa stane
posilňovňa. Obec dostala na rekonštrukciu
dotáciu z Ministerstva financií SR vo výške
2 000 € a v druhej polovici roka začala so
stavebnými prácami. Doteraz bolo vybudované samostatné WC a umyváreň, zatiaľ len ako hrubá stavba. Ďalšie odborné
práce a samotné vybavenie miestnosti potrebným náradím budú realizované v priebehu roka 2013. Dotované budú z rozpočDarina Hirjaková
tu obce.

NOVÝ SPOJ

Septembrový zber sóje v staranskom chotári.

Snímky: JPZ

Od decembra bol v pracovných dňoch na trase Strážske –
Staré – Oreské, rázc. – Zbudza
– Michalovce zavedený nový autobusový spoj. Z AS Strážske
odchádza o 16.40 hod., zo zastávky pri OcÚ Staré o 16, 49
hod., z rázc. Oreské o 16.55
hod. a zo zastávky Zbudza, most
o 16.59 hod. Do cieľovej stanice ŽS Michalovce prichádza o
17.16 hod.

Pod Bukovinou
VÝSLEDKY SČÍTANIA OBYVATEĽOV,...

(Dokončenie zo str. 1)
(60,75%). Druhou najpočetnejšou
bola Gréckokatolícka cirkev – Oreské 117 (24,12%), Staré 21 (2,63%)
a Zbudza 152 (28,41%). Pravoslávna cirkev mala v Oreskom 3 a v Starom 1 veriaceho, Evanjelická cirkev
augsburského vyznania (luteráni) v
Oreskom 2, v Starom 4 a v Zbudzi
3 veriacich. Reformovaná kresťanská cirkev (kalvíni) mala v Oreskom
a v Starom po 1 veriacom a k Náboženskej spoločnosti svedkov Jehovových sa v Zbudzi hlásil 1 obyvateľ. V
tejto obci mala príslušníkov aj Evanjelická cirkev metodistická (3) a Cirkev bratská (1).
Bez vyznania bolo v Oreskom 6
(1,24%), v Starom 9 (1,13%) a v Zbudzi 7 obyvateľov (1,31%). Ešte početnejšie boli skupiny obyvateľstva,
ktoré neuviedli príslušnosť k žiadnej
konfesii – Oreské 13 (2,68%), Staré
15 (1,88%) a Zbudza 43 (8,04%).
Jedným z mnohých zisťovaných
údajov sčítania bolo aj vzdelanie
obyvateľstva. V Oreskom ako najvyššie základné vzdelanie uviedlo 100 osôb (20,62% z celkového počtu obyvateľov), učňovské
alebo stredné odborné bez maturity 103 (21,24%), stredné s maturitou 143 (29,48%) a vyššie odborné alebo vysokoškolské 33 (6,80%).

Bez vzdelania bolo 55 (11,34%)
a nezistené v 10 prípadoch. V Starom boli štatistické údaje takéto:
119 (14,91%), 186 (23,31%), 299
(37,47%) a 70 (8,77%), bez vzdelania 100 (12,53%) a nezistených
24. Zbudza na tom bola nasledovne: 82 (15,33%), 165 (30,84%), 133
(24,86) a 48 (8,97%), bez vzdelania
76 (14,21%) a 31 nezistených.
Počítačová gramotnosť dopadla
najlepšie pre Staranov. Prácu s textom tu ovládalo 54,76% obyvateľov, v Oreskom 49,87% a v Zbudzi 45,05. Prácu s tabuľkami ovláda

44,24% Staranov, 38,56% Orešťanov a 36,82% Zbudžanov. Elektronickú poštu (e-mail) bez cudzej pomoci využívalo 48,24% Staranov,
44,86% Zbudžanov a 43,92% Orešťanov. Najpopulárnejší vo všetkých
obciach je internet, pretože prácu
s týmto výdobytkom techniky ovládalo väčšina obyvateľstva – v Starom 56,59%, v Oreskom 52,58% a
v Zbudzi 51,40%.
Treba dodať, že k týmto posledne zisťovaným údajom najserióznejšie pristúpili v Oreskom, kde bolo
približne pol percenta nezistených,
kým v ďalších dvoch obciach sa
percentá nezistených pohybovali až
okolo desiatich.
(red)

Obce Zbudza

Do separovaného odpadu nepatria: porcelán, keramika, zrkadlá, žiarovky a žiarivky, autosklo, drôtené sklo, sklo
kombinované s iným materiálom, znečistený odpad.
SPÔSOB A TRIEDENIE ODPADU
PODĽA FARBY VRECA:
Vrece ŽLTEJ farby – PLASTY – sem patria všetky druhy plastov,
vrece MODREJ farby – PAPIER (noviny,
časopisy, kartónové obaly),
vrece ČIERNEJ farby – KOVOVÉ OBALY
(plechovky, alobal, tetrapaky – t.j. obaly z
mlieka, džúsov, kovové uzávery z fliaš),
vrece BIELEJ farby – SKLO – biele a farebné fľaše, sklenené črepiny, úlomky tabuľového skla, poháre.

KRÁTKE SPRÁVY
 Súbežne so stanovačkou na Furmanovom sa v 29. týždni uskutočnil detský letný tábor aj vo Viničkách, vo farnosti Čerhov. Pod vedením dp. Vincenta
Pristaša tu časť prázdnin trávilo 28 detí
a mládežníkov zo Starého, Oreského a
Krivoštian.
 Pekné letné počasie využili viacerí
Zbudžania na návštevu Blatného Potoka
(Sárospatak) v susednom Maďarsku. Organizátorom zájazdu, ktorý sa uskutočnil
11. augusta, bol Peter Mandžák.
 V nedeľu 19. augusta bola vo farskom kostole v Starom odpustová slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. Hlavným celebrantom a kazateľom bol Mgr.
Slavko Sivák, farár z Lieskovca (Humenský dekanát).
 Základná škola v Starom pripravila
pre žiakov v novembri stretnutie s pamätníkmi. O histórii a živote v obci v uplynulých rokoch hovorili dôchodcovia Juraj
Kobulnický, Anton Dermek a Vladimír Lisák.

Mnohé školopovinné deti zo Starého, Krivoštian, Oreského a Zbudze
trávili časť prázdnin v letnom tábore na Furmanovom. Snímka je zo spoločného výletu v okolitej prírode.

USMERNENIE REKONŠTRUKCIA KOSTOLA
k triedeniu odpadu na separovaný zber
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Po májovej odpustovej slávnosti pristúpili rímskokatolícki veriaci v
Oreskom k rozsiahlejšej rekonštrukcii interiéru filiálneho kostola sv.
Jozefa, ktorá trvala takmer tri mesiace.
Bolo potrebné demontovať sta- mou tisíc eur. Ostatné prostriedky
ré drevené obklady, vymeniť sta- pochádzali z milodarov veriacich.
Výsledný efekt po ukončení prác
ré koberce a dlažbu. Nanovo boli
urobené elektroinštalačné rozvo- je krásny. Celý kostol je svetlejší a
dy a rekonštruované plynové vy- budí dojem, že je tam viac mieskurovanie. Bočné oltáre boli od- ta. Veriaci sa cítia príjemne, a radi
stránené a pre sochy urobené tam chodia. Poďakovanie patrí aj
výklenky v stenách. Tým sa získa- nášmu farárovi, ktorý s touto myšlo viac priestoru pre kňaza, miniš- lienkou prišiel, kurátorom a ďalším
trantov a obetný oltár. Všetky sta- obetavým veriacim.
Darina Hirjaková
vebné práce vykonávali veriaci,
taktiež odborné práce z ich strany boli vykonané bezplatne. Ďalšie
práce, ako vysprávky, maľovanie,
pokládka novej dlažby v celom kostole, boli v réžii firmy, ktorá rekonštrukciu vykonávala. Celkové náklady dosiahli čiastku približne 13
tisíc eur, pričom obec prispela su-

 Gréckokatolícki veriaci v Zbudzi
ukončili v priebehu roka stavbu nového
oplotenia pri cerkvi (od štátnej cesty).
Rímskokatolíci sa pre zmenu môžu popýšiť novou dlažbou pred vchodom do
kostola.
 Vo farskom kostole v Starom sa počas najkrajších sviatkov roka uskutočnil
vianočný koncert. V programe vystúpili
miestne deti a mládež, Dedinská folklórna skupina Tarnavčan z Trnavy pri Laborci a farský zbor Lusticus.
 Na akciách organizovaných obcou
Zbudza počas roka nechýbal ani Patrik
Penčák, ktorý jednotlivé podujatia zachytával svojím fotoaparátom. Za zdokumentovanie týchto akcií mu starosta
obce Ing. Matej Havrila aj touto cestou
(red.)
ďakuje.

FINANCIE AJ Z PRENÁJMU
(Dokončenie zo str. 1)
nicko-historický výskum, keďže i
tento postup má svoje zásady. Je
náročný na čas, i financie, no nedá
sa tomu vyhnúť.
Z ďalších objektov, ktoré by
bolo treba využívať, je sýpka. Hlavnou brzdou sú však vždy financie.
Možno sa to zdá ako „otrepaná
fráza“, ale z toho čo máme, musíme fungovať (ZŠ, MŠ, ŠJ, školský
klub atď.), splácať v ešte minulosti poskytnuté úvery, aj s úrokmi,
za vybudované a ukončené akcie

(hasičská stanica, budova obecného úradu a verejné priestranstvá v
rámci PPA projektov) a ďalej budovať (rozbité chodníky, po ktorých sa už pomaly nedá chodiť). S
prípravou podkladov sme už začali. Samotnej realizácii prác predchádzajú geodetické merania a
projektová dokumentácia.
Pevne verím, že sa nám začaté
plány podaria. Žiadam vás o pochopenie, tolerantnosť a trpezlivosť.
Agáta Jesenková,
starostka obce Staré

K rekonštrukcii kostola v Oreskom výrazne prispeli svojou prácou miestni veriaci.
Snímka:Or
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S HARMONIKOU NA PLECIACH

mentný, harmonický, melodický.
A práve pre takéto prevedenie je
harmonika – akordeón priam určená. Už len vedieť na nej hrať.
Napriek tomuto konštatovaniu
si harmonika príliš veľa nadšencov nenašla. Je teda potešiteľné,
že máme vo svojich radoch človeka, ktorý nielenže na tomto nástroji hrať vie, ale na požiadanie
je ochotný zahrať kedykoľvek, komukoľvek a kdekoľvek, často aj
na vlastné náklady.
Nášmu harmonikárovi Emilovi Balkovi aj touto cestou ďakujeme za doteraz spríjemnené chvíle
a do ďalších rokov želáme pevné
zdravie a výdrž!
(L. Kolba)

Mnohí z nás ho poznajú z rôznych kultúrnych, spoločenských či
súkromných akcií. Často ho vídavame s harmonikou na pleciach,
keď peknými ľubozvučnými melódiami zabáva účastníkov rôznych
podujatí či doprevádza spievajúce a tancujúce deti, mládež, no najčastejšie dospelých. Robí to už neuveriteľných štyridsať rokov.
Absolvoval dve školy – niekdaj- kovou, dlhoročnou sólistkou Podšiu ľudovú školu umenia (te- duklianskeho ukrajinského (pozn.
raz základná umelecká škola) v red. - teraz umeleckého) ľudového
hre na akordeón a „vysokú ško- súboru v Prešove (1956-1995) na
lu“ praktickú, kedy bolo potreb- októbrovom benefičnom koncerte
né učiť sa za pochodu, vnímať a v Michalovciach.
hrať tak, ako si to želajú zabávaPre nás, východniarov, je príjúci sa na svadbách, krstinách, značný folklór, v našom zemzábavách, spoločenských a súk- plínskom regióne v typickom
romných akciách. Vtedy treba prevedení, teda rezký a temperauspokojiť nielen dobrých spevákov, ale i takých, ktorým spev ide
slabšie alebo takmer nijako.
O koho vlastne ide? Ak ste tipovali Emila Balka zo Starého,
uhádli ste. On je totiž v obci a okolí známym harmonikárom a spevákom. Svojou hrou spríjemnil
stovky podujatí nielen v rodnej
obci, ale i v neďalekom Strážskom (ženská spevácka skupina Rozmarín), Zbudzi (dedinská
folklórna skupina Soľanka), Michalovciach a okolí, ba dokonca
i v Spojených štátoch amerických
(Orlando – Florida). Vysoko si
Jedna z najvzácnejších fotografií v albume Emila Balka. Na benefičcení spoločné vystúpenie so zaslú- nom koncerte v Michalovciach doprevádza speváčku ľudových piesní
žilou umelkyňou Markou Mačoš- Marku Mačoškovú.

STANOVAČKA

V 29. týždni pripravila staranská rímskokatolícka farnosť detský letný tábor
(stanovačku) na súkromnom ranči v chotárnej časti Furmanovo. Počas piatich dní tu
časť svojich prázdnin trávilo 43 detí zo Starého, Oreského, Krivoštian, ale aj zo Zbudze. Každodenný program bol pestrý. Nechýbali ani sväté omše, ktoré slúžil dp. Ján
Čech-Špirek. Prichádzali na ne nielen rodinní príslušníci, ale aj ostatní veriaci z farskej
obce a okolia. Deti okrem iného mohli spoznávať aj krásu okolitej prírody v najzápadnejšej časti Vihorlatských vrchov. O hladné
žalúdky rekreantov sa starali miestni farníci. Tí okrem prípravy stravy čo-to doniesli zo svojich zásob a v noci sa starali o bezpečnosť detí.
(r)

KOLEDNÍCI
Vianočné sviatky v Starom spestrila tunajším obyvateľom miestna
mládež a deti. Skupina chlapcov nacvičila betlehemskú hru, s ktorou navštívila mnohé domácnosti. Prispeli aj
deti, ktoré už tradične v 4 skupinách
koledujú v rámci Dobrej noviny. Vinšovalo sa a spievalo aj v kostole, kde
okrem domácich školákov a farského speváckeho zboru k oslave Božieho
narodenia prispeli aj folkloristi z Trnavy pri Laborci.
-nk-

LUSTICUS PO ROKU ČINNOSTI

Staranskí koledníci.

Nedávno sme si pripomínali prvé výročie chrámového speváckeho
zboru Lusticus pri rímskokatolíckej farnosti v Starom. Vznikol na sklonku roka 2011 niekoľko týždňov pred Vianocami po neistých začiatkoch
z iniciatívy nového farára Mgr. Jána Čecha-Špireka. Spočiatku sa zišli
asi dvadsiati nadšenci zborového spevu, mnohí ani netušiac, čo vlastne
takého spevácke teleso predstavuje.
Začínalo sa v nie najvhodnej- rigentku, organizačný výbor, noších podmienkach. Skúšalo sa v tové predlohy, ale predovšetkým
studenom kostole, vo farskej bu- vhodnejšie priestory pre nácvik
dove či na hasičskej stanici. Niek- nových piesní. V samotnom chrátorí odišli už po prvých skúškach, me bolo treba vyhliadnuť a vybunašťastie prišli ďalší. Čoskoro sa dovať stabilné miesto pre prednes
vyriešili aj veci dovtedy ťažko rie- piesní s prihliadnutím na vhodnú
šiteľné. Zbor potreboval hudobný akustiku. Po počiatočných problédoprovod, klávesový nástroj, di- moch sa v spolupráci so seniorklubom postupne darilo spomínané
problémy riešiť.

pripomíname si...
... 560 rokov od poslednej
zmienky o dedine Wysk, ktorá ležala pravdepodobne medzi
obcami Staré a Zbudza.
... 115 rokov od prvého záznamu o hasičoch v Starom. Úlohou zakúpiť protipožiarnu techniku z Budapešti boli poverení
dvaja členovia obecného výboru.
... 100 rokov od narodenia
kňaza Antona Ďurčáka, ktorý
v roku 1937 krátko pôsobil v
staranskej farnosti.
... 85 rokov od vybudovania
verejného vodovodu v Starom.

... 50 rokov od zriadenia miestneho osvetového zariadenia a
ľudovej knižnice v Oreskom,
ktoré spravoval Ján Bereš.
... 45 rokov od zriadenia Materskej školy Zbudza v budove
bývalej národnej školy.
... 45 rokov od smrti Pavla
Čolláka, učiteľa a verejného činiteľa (ONV, SNR a NZ ČSR),
rodáka z Oreského.
... 30 rokov od premiéry futbalistov TJ Družstevník Zbudza
vo vtedajšej najvyššej okresnej
súťaži II. triede, prezývanej aj
„okresná liga“.

Dnes, aj keď sa nedá hovoriť
o profesionálnej úrovni, má 43členný zbor Lusticus pevné zázemie v podobe cirkevného klubu,
ktorý vznikol rekonštrukciou časti
starej školskej budovy. V priebehu
roka zbor vystúpil nielen vo farskom kostole v Starom, ale i na filiálkach v Oreskom a Krivošťanoch,
na rôznych domácich podujatiach
či v Strážskom. Milým prekvapením bolo zistenie, že o zbore sa
doniesla správa aj na arcibiskupský úrad Košickej arcidiecézy. Už
teraz sa naši zboristi tešia na ďalšie vystúpenia.
Emil Balko, vedúci SZ Lusticus

Z vystúpenia chrámového zboru Lusticus.

Snímka: JPZ
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SPOLOČENSKÉ OKIENKO
V druhom polroku 2012 sa narodili:
Diana ZALUŽICKÁ, Alex HOSPODÁR, Natália ZALUŽICKÁ (z Oreského), Sebastián KOČKOŠ, Martin FERENC, Ema ČERHITOVÁ (zo Starého), Sofia RYCHTARČÍKOVÁ, Sofia Mária PUĽÁKOVÁ (zo Zbudze).

Uzavreli manželstvo:

Snímka: Peter Kičinka

OSLÁVIL STOROČNICU

Len málo ľudí na svete sa dožije takého krásneho veku, len
málo ľudí si svet váži tak, že ich nechá po sebe kráčať sto a
viac rokov. Krásneho životného jubilea 100 rokov sa 11. októbra dožil náš rodák Michal Šimaľ.
Oslávenec prežil väčšiu rodina i jeho bývalí spoluobčačasť života so svojou rodinou nia z Oreského spolu s našim
v Oreskom, ktoré mal veľmi starostom Milanom Havrilrád. Prelomovým sa stal rok čákom. Oslava sa niesla krás2011, keď ako vdovec už ne- nymi príhovormi, piesňami a
zvládal postarať sa sám o seba blahoželaniami. Pri spomiena rozhodol sa odísť do Domo- kach na krásne, ale aj smutné
va dôchodcov v Strážskom. Za- životné osudy nášho oslávenmestnanci DSS Harmonia pod ca sa mnohým prítomným zavedením Ing. Márie Dunajo- jagala v oku slzička. Nechýbala
vej a zamestnanci Mestského ani narodeninová torta a dobúradu v Strážskom usporiada- rá nálada. Oslávencovi sme zali pre svojho klienta a občana želali veľa zdravia, Božieho
mesta krásnu narodeninovú požehnania a síl v prežívaní jeoslavu, za ktorú je hodné po- sene svojho života.
ďakovať.
Žiaľ, 19. novembra sme sa
Oslava začala slávením sv. dozvedeli smutnú správu, že
omše, neskôr pokračovala na Michal Šimaľ zomrel.
mestskom úrade, kde sa zišla
Darina Cvoreňová

SENIORI HODNOTILI

Spoločnosť seniorov v Starom má za sebou mimoriadne úspešný
rok 2012 nielen čo sa týka organizovania spoločných podujatí, ale
hlavne aktívnej účasti členov pri príprave rôznych podujatí v obci.
Práve tieto skutočnosti boli dôvodom k radostnej bilancii uplynulého obdobia.
Na rokovaní seniorov, kto- pre verejnosť. Aj z tohto dôvoré sa uskutočnilo 14. októbra v du sa stretol návrh na zmenu vo
priestoroch hasičskej stanice, výbore s minimálnym ohlasom,
padli slová vďaky a uznania i za- takže výbor bude naďalej pracoslúžený potlesk viacerým naji- vať v doterajšom zložení.
Okrem pozitívnych hodnoteniciatívnejším členom. Vyskytli
sa situácie, ktoré by bez pomo- ní na stretnutí nechýbal ani perci našich seniorov boli len ťažko fektný guľáš s občerstvením a z
uskutočniteľné. Treba spomenúť plodnej debaty vyplynulo, že
napr. stanovanie školákov zo naši seniori sú ochotní svojimi
Starého, Oreského, Krivoštian skúsenosťami a prácou pomôcť
či Zbudze na Furmanovom, kde aj v budúcnosti. Vďaka vám, sedeťom pomohli s ubytovaním, niori!
Emil Balko,
zabezpečením stravy, športové- poslanec OcZ a člen senior klubu
ho či kultúrneho vyžitia. Taktiež
sa postarali o vydarený priebeh
KADERNÍCTVO
I. farského dňa od samotnej prípravy až po organizačné zabezpečenie. Okrem toho nespočetné množstvo hodín odpracovali
pri skrášlení interiéru farského
(budova OcÚ Staré)
kostola či prestavby interiéru budovy starej nefunkčnej cirkevnej
Pracovná doba
školy na cirkevný klub. Jej zadná časť (predtým MŠ) dnes slúži
Po–Pi 8:30 – 16:00
nielen na vyučovanie náboženstva a nácvik spevokolu LustiSo 8:00 – 12:00
cus, ale aj na spoločenské účely

Gabriel BALOG a Petra JANOŠKOVÁ (Staré, Oreské), Ing. Miroslav BERNÁTH a Mgr. Jaroslava KUŽMOVÁ, MUDr. Martin KUŽMA a MUDr. Zuzana HOMEROVÁ, Bc. Ján ŠIMAĽ a RNDr. Mária PALUŠÁKOVÁ (z
Oreského), Matúš MELNÍK a Jana BABJAKOVÁ (zo Starého), Bc. Martin RYCHTARČÍK a Bc. Petra VARŠÁNYOVÁ, Marek EBSKÝ a Veronika POLTORÁKOVÁ, Mgr. art. Daniel VÝROSTEK a Mgr. art. Dominika
MISÁROVÁ (zo Zbudze).

Oslávili životné výročia:
50 rokov – Ing. Vendelín BORKO, Milina KIŠOVÁ, JUDr. Ružena SABOVÁ, Ján ŠMIGA, Jaroslav VOTOČEK (z Oreského), Ing. Michal BEREZNANIN, Michal PAVLÍK, Eva DUPAĽOVÁ, Ing. Marta PAVLÍKOVÁ
(zo Starého), Miloš FEDÁK, Jozef PAVLOVČÁK, Alica FEDÁKOVÁ, Eduard ANDREJOV, Ľubomír DZURJOVČIN, Jaroslav PUĽAK, Ján PASTIRIK (zo Zbudze).
60 rokov – Jozef CIGANOC, Magdaléna HUTNÍKOVÁ, Ján KUDLÁČ,
Anna MINKANIČOVÁ, Dana ROČKOVÁ (z Oreského), Anna JURÍKOVÁ, Mária HAVRILČÁKOVÁ, Anton BUČKO, Albert DŽADO, Michal
ĎURICA, Michal RIMKO (zo Starého).
70 rokov – Agáta BARANÍKOVÁ, Katarína KOSTELNIKOVÁ, Anna PEREXTOVÁ (z Oreského), Mária VALOKOVÁ, Jolana ZÁHORČÁKOVÁ,
Milan BARTA, Hedviga MISÁROVÁ, Irena SABOVÁ (zo Starého), Anna
SINČÁKOVÁ, Ružena PUĽÁKOVÁ (zo Zbudze).
75 rokov – Božena HAVRILČÁKOVÁ, Benedikta PETRUŠKOVÁ (z
Oreského), Mária JOZEFOVÁ, Bernardína KOSCELNÍKOVÁ (zo Starého), Ján PUĽÁK (zo Zbudze).
80 rokov – Zuzana PETROCOVÁ, Ján KOSTOVČÍK (z Oreského), Irena
ŠTIBEROVÁ (zo Starého).
85 rokov – Helena SENTIVÁNIOVÁ (z Oreského), Helena GARBEĽOVÁ, Katarína PĽUCHTOVÁ (zo Starého), Sabína DZURJOVČINOVÁ (zo
Zbudze).
86 rokov – Víťazoslav SOTÁK (zo Zbudze).
87 rokov – Paulína HRICÍKOVÁ (zo Zbudze).
88 rokov – Paulína MISÁROVÁ (zo Starého).
89 rokov – Irena BARNOVÁ, Andrej MIŽO (zo Zbudze).
91 rokov – Irena SUCHÁ (zo Starého).

Opustili naše rady:
17.7. – Anton MELKO (nar. 1958), 21.10. – Ján ZALUŽICKÝ (1928),
17.12. – Hilár BORKO (1931) z Oreského, 10.7. – Lara BÁLINTOVÁ
(2011), 12.7. – Bernardína DUNCOVÁ, rod. Sabová (1927), 20.7. – Ambróz MISÁR (1925), 25.7. – Jolana FEDOROVÁ, rod. Hardiková (1929),
16.9. – Miroslav STRIČKO (1956), 1.10. – Anna JANOVÁ, rod. Ondarčová (1928), 13.10. – Regina HARDIKOVÁ, rod. Kondašová (1927),
24.10. – Ing. Gustáv JOZEF (1934), 9.12. – Gustáv MISÁR (1957) zo
Starého, 7.9. – Paulína JENČÍKOVÁ, rod. Puľaková (1920), 22.10. – Jozef BARAN (1942), 27.10. – Július MOROZ (1938) zo Zbudze.
K 31.12.2012 bolo k trvalému pobytu v Oreskom prihlásených 488,
v Starom 780 a v Zbudzi 534 osôb.

EVKA

Dedinská folklórna skupina Soľanka zo Zbudze nechýba na žiadnom
domácom podujatí.
Snímka: P. Penčák

KRÁTKO ZO ŠPORTU

KRÁTKO ZO ŠPORTU

FUTBAL

HASIČSKÝ ŠPORT

Pohárová súťaž DHZ v Žbinciach
(8.7.2012)
Požiarny útok:

III.A trieda dospelých ObFZ Michalovce
Jesenná časť 2012/2013
1. kolo (19.8.2012)
ZBUDZA – RUSKÝ HRABOVEC 2:5 (1:2)
Góly: Mojcik (z 11 m), Barna – T. Polák 2,
Cinkanič, M. Polák, Bardzak. ŽK: Kočan, Pilník
(h). Pred 50 divákmi rozhodoval D. Ihnacik.
2. kolo (26.8.2012)
NIŽNÁ RYBNICA – ZBUDZA 3:1 (1:0)
Góly: Murgaš 2, Silvaši – Horváth. Pred 60
divákmi rozhodoval Gejguš.
3. kolo (2.9.2012)
ZBUDZA – JOVSA 2:4 (0:2)
Góly: Gažik, Barkai – Sobek 2, Trenbuľák,
Gazulič. ŽK: M. Dudáš, Ferko, Minkanič, Kočerha (d). Pred 50 divákmi rozhodoval Kron.
4. kolo (9.9.2012)
LEKÁROVCE – ZBUDZA 3:1 (0:0)
Góly: Šikula, Fecko, Kolesár – M. Dudáš.
ŽK: Tekáč (h). Pred 50 divákmi rozhodoval
Dziad st.
5. kolo (16.9.2012)
ZBUDZA – JASTRABIE 1:3 (1:2)
Góly: Barkai (z 11 m) – Onduško, Tomči, Vlaháč. Pred 50 divákmi rozhodoval domáci laik
A. Minkanič.
6. kolo (23.9.2012)
PODHOROĎ – ZBUDZA 5:1 (2:1)
Góly: Čižmár 2, Barbarič, Pidanič, Osif (z 11
m) – Minkanič. Pred 50 divákmi rozhodoval Gejguš.
7. kolo (30.9.2012)
ZBUDZA mala voľno
8. kolo (7.10.2012)
KUSÍN – ZBUDZA 10:0 (5:0)
Góly: Antonič 5, Ihnát a P. Romanec po 2,
Havrilik. ŽK: S. Romanec – Janák. Pred 50
divákmi rozhodoval Pavlenko.
9. kolo (14.10.2012)
ZBUDZA – HORŇA 2:0 (1:0)
Góly: Barna 2 (1 z 11 m). ŽK: Ryník (h). Pred 30
divákmi rozhodoval domáci laik A. Minkanič.
10. kolo (21.9.2012)
MAŤOVSKÉ VOJKOVCE – ZBUDZA 3:0 (0:0)
Góly: Titka, Cap, Kusnyír. ŽK: Bisztrai (d). Pred
40 divákmi rozhodoval Tannenbaum ml.
11. kolo (28.10.2012)
ZBUDZA – STRETAVA 1:1 (0:1)
Góly: Tudja – Horňák. ŽK: Barteček (h). Pred
20 divákmi rozhodoval Mazár.
Tabuľka jesennej časti 2012/2013
1. R. Hrabovec
2. Kusín
3. Podhoroď
4. Jovsa
5. Jastrabie
6. Lekárovce
7. N. Rybnica
8. Horňa
9. M. Vojkovce
10. Stretava
11. Zbudza

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

7
7
6
6
4
4
4
4
3
2
1

1
0
1
1
3
2
0
0
2
3
1

2
3
3
3
3
4
6
6
5
5
8

26 : 12
40 : 21
33 : 15
21 : 15
20 : 18
17 : 24
19 : 26
13 : 22
16 : 18
14 : 22
11 : 37

22
21
19
19
15
14
12
12
11
9
4

Aj takto to vyzeralo na hasičskej súťaži v Starom.

Snímka: JPZ

MEMORIÁL V. SZŐLLŐŠIHO

V druhú septembrovú nedeľu sa na futbalovom ihrisku v Starom uskutočnil v
poradí 8. ročník hasičskej „pohárovky“ a 4. ročník Memoriálu Víťazoslava Szollošiho, ktoré pripravil DHZ Staré v spolupráci s obecným úradom. O poháre v
dvoch kategóriách v disciplíne požiarny útok bojovalo dovedna 14 družstiev, z
toho 3 domáce.
V ženskej kategórii súťažili iba tri Zemplínska Teplica 23,98 s., 10. Sliepdružstvá. Domáce mali prvý pokus ne- kovce 25,29 s., 11. Staré B 34,98 s.
Prvé družstvo Starého nastúpilo v
platný. Po prvom útoku viedli suverénne Modranky, ktoré mali oba útoky zložení Pavol Jozef, Daniel Hudák ml.,
vyrovnané. Prekvapili ich však Mer- Samuel Kráľ, Marek Koscelník, Martin
níčanky vydareným druhým útokom. Bodnár ml., Michal Bereznanin, MaStaranky, ak chceli súťaž dokončiť, rek Šalacha. Veliteľom družstva bol
Peter Čerhit.
museli ísť viac na istotu.
Tradičným sprievodným podujatím
Konečné poradie – ženy: 1. Merník
22,48 s., 2. Modra n/C 24,51 s., 3. Sta- bola vytrvalostná súťaž dvojíc v držaní motorovej centrály. Fľaša „tvrdéré 25,63 s.
Mužská súťaž sa niesla v réžii do- ho“ zaslúžene putovala do rúk Žbinmáceho „áčka“, ktoré v oboch kolách čanov. Poradie: 1. Žbince 92,00 s, 2.
dosiahlo suverénne najlepšie časy a Pusté Čemerné 86,80 s, 3.Zemplínska
prvým útokom za 16,45 s. vytvorilo Teplica 73,0 s. 4. Veľké Revištia 62,5
nový rekord tohto podujatia. Na po- s, 5. Slovenské Nové Mesto 55,1 s., 6.
predných priečkach sa ani po dru- Staré 49,3 s., 7. Sliepkovce 47,8 s., 8.
hom kole poradie nemenilo. O lepšie Merník 43,8 s.
Ceny najúspešnejším družstvám a
umiestnenia jedným neplatným pokusom pripravili muži Zemplínskej Tepli- dvojici odovzdal predseda DHZ Staré
ce, Pustého Čemerného a domáca re- Marián Ivan. Podujatie moderoval Vladimír Hlaváč.
(JPZ)
zerva.
Konečné poradie – muži: 1. Staré A
16,45 s., 2. Žbince 19,65 s., 3. Veľké
Revištia 20,65 s., 4. Nová Kelča 21,75
s., 5. Merník A 21,79 s., 6. Pusté ČeV decembri sa zišli členovia TJ
merné 22,35 s., 7. Slovenské Nové
Mesto 22,36 s., 8. Merník B 23,97 s., 9. Družstevník Zbudza na výročnej

ROKOVALI

JARNÝ ŽREB
Futbalisti TJ Družstevník Zbudza
budú mať v jarnej odvete III.A triedy ObFZ Michalovce nasledovné
vyžrebovanie: 12. kolo (7.4.2013):
Ruský Hrabovec – Zbudza, 13.
kolo (14.4.2013): Zbudza – Nižná Rybnica, 14. kolo (21.4.2013):
Jovsa – Zbudza, 15. kolo (28.4.
2013): Zbudza – Lekárovce, 16.
kolo (5.5.2013): Jastrabie – Zbudza, 17. kolo (12.5.2013): Zbudza
– Podhoroď, 18. kolo (19.5.2013):
voľno, 19. kolo (26.5.2013): Zbudza – Kusín, 20. kolo (2.6.2013):
Horňa – Zbudza, 21. kolo (9.6.
2013): Zbudza – Maťovské Vojkovce, 22. kolo (16.6.2013): Stretava – Zbudza.

členskej schôdzi. Okrem zhodnotenia činnosti za uplynulý rok zvolili
aj nový výbor. Ten bude pracovať
v zložení: Jaroslav Dudáš – predseda, Miloš Hudák – podpredseda, Ladislav Kočerha – tajomník a
František Ferko – pokladník. (red)

1. Staré
40,12 s. (20,54+19,58)
2. Žbince
43,16 s. (22,50+20,66)
3. Zempl. Teplica 45,21 s. (23,97+21,24)
4. Novosad
45,44 s. (19,25+26,19)
5. Veľké Revištia 52,35 s. (31,59+20,76)
6. Bánovce n/O 65,57 s. (33,85+31,72)
7. Pusté Čemerné 68,19 s. (29,71+38,46)
8. Sliepkovce 147,39 s. (27,39+120,00)
Do konečných výsledkov sa započítavali
časy z oboch kôl.

SOFTTENIS

2. ročník turnaja v Starom
Skupina A:
1. Dupaľ, Harvan, 2. Uličný, Janov, 3.
Hlaváč, Knapec, 4. Bielovský, Seruga.
Skupina B:
1. Puškaš, Kivadar, 2. Podolec, Gajdoš, 3. Danko, Jakub, 4. Kravec, Sovjak, 5. Draguň, Pallai.
Semifinále:
Uličný, Janov – Podolec, Gajdoš 4:0, 4:2,
Hlaváč, Knapec – Puškaš, Kivadar 1:4,
4:3, 3:7*
*(skrátená hra)
O 3. miesto:
Hlaváč, Knapec – Podolec, Gajdoš 4:1, 4:0.
Finále:
Uličný, Janov – Puškaš, Kivadar 4:2, 4:1.

HASIČSKÝ ROK

Okrem úspechu dorastencov a žien
na Zemplínskom pohári sa družstvá
DHZ Staré prezentovali v priebehu
roka ďalšími výbornými výsledkami. Na
júnovej obvodnej súťaži v Malčiciach
(štafeta a požiarny útok) zvíťazili všetky
3 naše družstvá – muži (časom 98,59
s.), dorastenci (105,48 s.) a ženy
(121,98 s.). V júli vyhrali muži „pohárovku“ v Žbinciach (19,58 s.) i v Novej
Kelči (20,06 s.), na augustovej „pohárovke“ do kopca v Merníku skončili štvrtí. Vyhrali aj vo V. Revištiach a domáci
memoriál. Tieto výsledky im zabezpečili účasť vo Vsl. hasičskej lige, kde
z 54 družstiev skončili na 25. mieste.
V októbri sa naši muži spoločne s DHZ
Lekárovce zúčastnili taktického cvičenia v súčinnosti s HS Sobrance, ZHÚ
Transpetrol Budkovce a HS Veľké Kapušany.
(-hp-)
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Staranskí hasiči „brali“ v sezóne 2012 takmer všetko, čo sa dalo.
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