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čítať na internetovej stránke obce).
Na novovybudovanom amfiteátri
sa postupne predstavili deti z MŠ a
žiaci ZŠ Staré, Anetka a Lucia Žužové, ako aj folkloristi – členovia
dedinských folklórnych skupín Tarnavčan z Trnavy pri Laborci, Soľanka zo Zbudze, Radosť z Nacinej
Vsi, novovzniknutá miestna mužská spevácka skupina Stariani so
speváčkami Máriou Kobulnickou a
Evou Misárovou, sólistky sestry Holomančinové z Poše a Folklórny súbora Svojina z Michaloviec, ktorý
toto popoludnie folklóru aj zakončil. Odmenou účinkujúcim bol potlesk asi štyroch stovák prítomných
divákov.
Vo večerných hodinách dostali priestor prevažne mladí, ktorí sa
mohli vyšantiť pri disko-hudbe na
nádvorí obecného úradu.
(JPZ)

Končiaci sa rok 2013 bol pre obyvateľov Starého významným. Pripomenuli si v ňom totiž 740. výročie doteraz najstaršej známej písomnej
zmienky o obci.
Oslavy sa uskutočnili v sobo- znázorňujúca vlajku s erbom a pertu 24. augusta. Program začal sv. níkové srdiečka, bola naplánovaná
omšou vo farskom Kostole Nane- prehliadka výstavy o histórii obce
bovzatia Panny Márie, ktorú slúžil v miestnom kaštieli, ktorý postaviMgr. Marián Hudák, farár z Hen- li a až do konca 19. stor. obývali
coviec, synovec už nebohého dl- Starajovci. Návštevníci mali možhoročného staranského farára K. nosť vidieť kópie portrétov či fotoJ. Hudáka, v prítomnosti súčasné- grafií niekoľkých príslušníkov tohto
ho farára Mgr. Jána Čecha-Špireka, rodu, kópie historických máp, staré
pozvaných hostí – poslankyne NR fotografie z obce, ale aj ženské obSR Ľubice Roškovej, podpredse- lečenie a ručné práce z prvej polodu KSK Emila Ďurovčíka, starostov vice 20. stor.
Horúce letné popoludnie patrilo
okolitých obcí, bývalých starostov
a ďalších, medzi ktorými bol aj brat po 14. hodine kultúrnemu progranebohého kňaza Andrej Hudák s mu. Ten začal príhovorom starostmanželkou, predstaviteľov súčasnej ky o histórii obce (možno si ho preobecnej samosprávy a stoviek veriacich z obce i okolia. Homíliu povedal M. Hudák, spev viedol kantor
Pavol Garbeľ, spoluúčinkoval chrámový zbor Lusticus.
Po skončení slávnostnej omše
pokračoval program na farskom
dvore pri pamätnej tabuli pátra Kamila Jána Hudáka, ktorý v Starom
pôsobil 25 rokov. O účinkovaní
tohto horlivého kňaza a mariánskeho ctiteľa vo farnosti hovorila starostka obce Agáta Jesenková, ktorá
tabuľu aj odhalila. Požehnanie tabule vykonal vdp. Marián Hudák.
Po slávnostnom obede v miestnej reštaurácii pre pozvaných hostí
Úvod slávnostného programu k výročiu obce patril najmladšej genea predstaviteľov miestnej samospráSnímka: JPZ
vy, kde nechýbala ani výročná torta rácii Staranov.

DOČKALI SA
Obyvatelia Zbudze budú môcť
už v novom roku využívať rekonštruovanú kultúrnu miestnosť v
budove materskej školy naplno.
Stalo sa tak vďaka dobudovaniu toaliet s kompletnou výbavou a zakúpeniu nových stolov
a stoličiek, bieleho radu a príborov. Takto kompletne vybavená
miestnosť bude môcť byť využívaná na rodinné či rôzne spoločenské akcie.
(Z)

RÁZCESTIE OŽILO
Na rázcestí Oreské – Staré – Zbudza dostala nedávno nový šat aj autobusová čakáreň, ktorá denne slúži cestujúcim z obcí Oreské, Staré
a Zbudza. Vďaka starostovi obce
Oreské Milanovi Havrilčákovi a
pracovníkom Jozefovi Šalachovi,
Štefanovi Litunovi a Jozefovi Melkovi, ktorí pracujú v rámci menších obecných služieb, bol urobený nový náter spomínanej čakárne.
Dúfame, že všetci cestujúci sa budú
pri prestupe cítiť príjemnejšie. (-or-)

VOĽBY DO KSK

V dňoch 9. a 23. novembra 2013 sa na Slovensku uskutočnili v poradí štvrté voľby do orgánov samosprávnych krajov. Podobne, ako po iné
roky, aj tentoraz ich sprevádzala nízka účasť voličov.
V Oreskom zo 415 oprávnených osôb sa prvého
kola volieb zúčastnilo 112 osôb (26,99% účasť), z
ktorých 103 odovzdalo hlasy kandidátovi na predsedu KSK. Najviac hlasov dostali JUDr. Zdenko Trebuľa (Smer-SD, SMK-MKP, Most-Híd) – 66 a RNDr.
Rudolf Bauer (KDS) – 14. Spomedzi 55 kandidátov
na poslancov KSK dali najviac hlasov tejto osmičke: MUDr. Ján Mihalečko – 59, Ing. Emil Ďurovčík
– 57, Mgr. Viliam Záhorčák – 55, MUDr. František
Farkaš – 49, PhDr. Jana Cibereová – 37, MUDr.
Jozef Makohus – 32, PhDr. Ľubica Rošková (všetci
Smer-SD) – 30 a Mgr. Valéria Eľková (NEKA) 28.
Možnosť voliť predsedu KSK v 2. kole využilo zo
414 zapísaných osôb 70 (16,91%). Z. Trebuľa dostal 44 a R. Bauer 24 platných hlasov.
Predsedníčkou 9-člennej volebnej komisie bola
Iveta Popovičová.
Vo volebnom okrsku Staré bolo do zoznamu voličov pre voľbu poslancov do zastupiteľstva a 1. kolo
voľby predsedu KSK zapísaných 664 oprávnených
osôb. Členovia volebnej komisie vydali obálky 126
voličom (18,98%), ktorí pre voľbu poslancov odovzdali 124 platných hlasovacích lístkov Najviac hlasov dostali E. Ďurovčík – 61, J. Mihalečko – 43, V.

PRI KRÍŽI

Na sviatok Sedembolestnej Panny
Márie sa pri kríži v Staranskej doline
uskutočnilo už desiate stretnutie občanov Starého a Jasenova. Približne
150 účastníkov stretnutia, prevažne
z Jasenova, privítal starosta hostiteľskej obce Ing. J. Katkovčin. Tradičnú
pobožnosť viedol kaplán M. Puškáš z
humenskej farnosti Pod Sokolejom.
Po nej prítomných čakalo občerstvenie v podobe guľáša, ktorý pripravili
Jasenovčania Š. Marcinčák a J. Šuľák
s pomocníkmi. Nechýbali ani domáce
koláče, zákusky, pirohy a iné dobroty.
O dobrú náladu sa staral harmonikár
E. Balko s členkami DFSk Dupna a ďalšími spevákmi. O dôstojnosť podujatia
sa pričinili aj M. Ondarčo a Ing. arch.
J. Havaj, ktorí spomínaný kríž zrenovovali.
(-r-)

ÚCTA SENIOROM
„Nezaletí od stromu list javorový
tak ďaleko, aby zraku celkom zmizol“ a
neprejde október v roku, aby sa nekonalo stretnutie starších občanov Zbudze so starostom obce a poslancami
obecného zastupiteľstva pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Trinásty október 2013 bol dňom, na ktorý sme sa
pripravovali s veľkou láskou, aby sme
si uctili našich seniorov. Dúfame, že sa
nám podarilo vytvoriť pekné chvíle pri
piesňach folklórnej skupiny Tarnavčan
pod vedením Petra Schudicha, s ktorou
s malou „trémičkou“ vystúpili nádejní
zbudžanskí škôlkári. Starosta obce Ing.
Matej Havrila vyslovil poďakovanie za
hojnú účasť obyvateľov a pomoc organizátorom tejto milej akcie.
(Z)

NOVÁ POHĽADNICA

Pri príležitosti 740. výročia písomnej
zmienky o obci vydala obec Staré novú pohľadnicu. Pohľadnica zachytáva budovu obecného úradu a tri kultúrne pamiatky – kostol,
sýpku a kaštieľ. Pred 15 rokmi vydala obec
2 verzie pohľadníc, najstaršia pohľadnica obce
však pochádza spred roka 1918. Zachytáva
kostol a farskú budovu.
-rk-

Záhorčák (všetci Smer-SD) – 49, JUDr. Slavomír
Žužo (Magnificat Slovakia) – 43, J. Makohus – 40,
F. Farkaš – 37, Ľ. Rošková (všetci Smer-SD) – 37
a Ing. Jozef Bobík (KDH, Most-Híd, SKDÚ-DS) – 35.
Okrem S. Žuža zo Starého na poslanca kandidoval
aj Matúš Nameš (SNS), ktorý v tomto volebnom
okrsku získal 10 hlasov (16.-17. v poradí).
Pre voľbu predsedu KSK bolo odovzdaných 113
platných hlasovacích lístkov. Z desiatky kandidátov
najviac hlasov dostali Z. Trebuľa – 63 a R. Bauer
– 28.
Druhého kola voľby predsedu KSK sa z rovnakého počtu zapísaných osôb zúčastnilo 59 voličov
(8,89%). Všetky hlasovacie lístky boli platné. Z. Trebuľa získal 31 a R. Bauer 28 hlasov.
Predsedníčkou 7-člennej volebnej komisie bola
Mgr. Marta Janová.
Podobne, ako v Oreskom, aj v Zbudzi sa v prvú
volebnú sobotu volieb zúčastnilo 112 osôb, čo pri
počte 446 zapísaných predstavovalo 25,11%
účasť. Zbudžania pre voľbu predsedu KSK odovzdali 94 platných hlasovacích lístkov. Do druhého kola
poslali takisto Z. Trebuľu (42 hlasov) a R. Bauera
(23). Najúspešnejšia osmička poslancov po sčítaní 111 platných hlasovacích lístkov vyzerala takto:
S. Žužo (Magnificat Slovakia) – 45, F. Farkaš – 39,
E. Ďurovčík – 38, J. Cibereová (všetci Smer SD) a
Ján Čuchran po 27, J. Bobík a MUDr. Ján Paľovčík
(všetci KDH, Most-Híd, SDKÚ-DS) po 26 a V. Záhorčák 23.
Aj v Zbudzi zaznamenali v 2. kole voľby predse(Dokončenie na str. 2)
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Harmonogram vývozu odpadu
Obec ORESKÉ
Tuhý komunálny odpad: 14. a 28. január, 11. a 25. február, 11.
a 25. marec, 8. a 22. apríl, 6. a 20. máj, 3. a 17. jún, 1., 15. a
29. júl, 12. a 26. august, 9. a 23. september, 7. a 21. október,
4. a 18. november, 2., 16. a 30. december.
PET fľaše: 24. február, 27. marec, 24. apríl, 23. jún, 22. júl,
18. september, 24. november, 9. december.
Zmiešané plasty, PET fľaše: 16. január, 19. máj, 14. august,
30. október.
Nebezpečný odpad: 24. február, 4. september.
Papier: 6. marec, 28. október.
Sklo: 10. apríl, 17. júl, 7. november.
Elektro odpad a kovové materiály: 15. máj, 25. august.
Pneumatiky: 30. september.

Obec STARÉ
Tuhý komunálny odpad (TKO): 3. a 29. január, 12. a 26. február, 12. a 26. marec, 9. a 23. apríl, 7. a 21. máj, 4 a 18. jún, 2.
a 16. júl, 13. a 27. august, 10. a 24. september, 8. a 22. október, 5. a 19. november, 3. a 17. december.
Separovaný odpad: 15. január, 12. február, 12. marec, 9. apríl,
14. máj, 11. jún, 9. júl, 13. august, 10. september, 8. október,
12. november, 10. december.
Elektroodpad: 9. apríl, 10. september.

Zásluhou FS Bančan ožili v Oreskom staré vianočné zvyky.

TALENT TREBA ROZVÍJAŤ

Každý z nás je istým spôsobom jedinečná bytosť. Niekto má talent, iný šikovného podnikateľského ducha, ďalší vedecké myslenie. Hudobný skladateľ skladá lahodné skladby, všetci tvoríme
kultúrnu spoločnosť. Na tieto základné veci potrebujeme štúdium. Školstvo vzdeláva mladých ľudí k tomu, aby niečo zanechali, poprípade posunuli. Naša škola ponúka umelecké vzdelanie.
Obec ZBUDZA
Umelecké školstvo dáva iný s fotografiou a videom. NiektoTuhý komunálny odpad (TKO): 8. a 22. január, 5. a 19. február, rozmer pre dieťa-žiaka. Vyuču- rí rovesníci dokážu v čase voľ5. a 19. marec, 2., 16. a 30. apríl, 14. a 28. máj, 11. a 25. jún, je ho v tom umeleckom odbore, na presedieť pri počítačových
9. a 23. júl, 6. a 20. august, 3. a 17. september, 1., 15. a 29. ku ktorému má žiak najbližšie, hrách, no žiak našej školy ten
október, 12. a 26. november, 10. a 24. december.
resp. ktorý si sám, alebo s po- čas môže využiť zmysluplnejšie,
Separovaný odpad: 21. január, 18. február, 18. marec, 15. mocou rodiča vybral. Nie je to produktívnejšie, kde výsledkom
apríl, 20. máj, 17. jún, 15. júl, 19. august, 16. september, 14. krúžok, ale umelecké vyučova- je umelecké dielo.
nie – hodina výtvarnej výchovy,
október, 11. november, 9. december.
Základná umelecká škola v
spevu, klavír a pod. Naša ško- Strážskom sa snaží podchytávať
la ponúka hudobný a výtvarný detské talenty aj formou elokoodbor a profesionálnu starost- vaných tried. Takáto je aj v obci
livosť učiteľov, ktorí dohliada- Staré. Elokovaná trieda pri Zájú na umelecký vývoj žiaka. Žiak kladnej škole v Starom má tennemusí byť hneď virtuóz či so- denciu spoluvytvárania umelecchár, môže ísť neskôr iným sme- kej kultúry v obci. Zúčastňovanie
rom. Vždy však bude mať svoju sa súťaží, rôznych sústredení či
jedinečnosť, keďže niečo dokáže, wokshopov môže prospievať aj
má talent, alebo cit pre umenie. zlepšovaniu kvality školy.
Preto naša škola nesie heslo: TaMgr. art. Peter Králik,
lent treba rozvíjať na úrovni“.
riaditeľ ZUŠ Strážske
Škola okrem hudby disponuje
aj relatívne mladým výtvarným
odborom, kde je vedenie, ktoPri spoločenských oslavách v Zbudzi nechýbajú na pódiu ani škôlkári ré sa snaží vhodnými metóda- (Dokončenie zo str. 1)
mi a priestorovými možnosťami du KSK nižšiu účasť, keď zo 446
z miestnej MŠ.
– ale hlavne podľa osnov vytvá- oprávnených osôb prišlo voliť 44
(9,87%). Z. Trebuľa získal 25 a
rať podmienky hravého, dobR. Bauer 19 hlasov. Predsedníčrodružného štýlu učenia v tomPre projekt Zriadenie obecnej posilňovne získala obec Oreské dotáciu z Mi- to odbore. V prípade, ak je žiak kou volebnej komisie bola Ing. Henisterstva financií Slovenskej republiky vo výške 2 000 €. celkové náklady na rozhodnutý nastúpiť na strednú lena Čaklošová.
Na základe výsledkov volieb vo
tento projekt predstavovali 5 396 €, z toho 54% bola spoluúčasť obce (2 896 umeleckú školu, tak aj v tomto
VO Michalovce bude náš okres
€). Sponzorský príspevok 500 € získala obec od Agro družstva Staré.
prípade je učiteľovo vedenie žia- v 57-člennom „krajskom parlaZriadením obecnej posilňovne sa vých hodinách:
ka sprísneným, ale zaručeným mente“ zastupovať týchto 8 porozširujú možnosti využívania voľPondelok
17.00 – 19.00
úspechom. Žiak sa môže nau- slancov: Jana Cibereová (4 512),
ného času občanov našej obce. Aj
Streda
14.00 – 19.00
čiť základné výtvarné proce- Emil Ďurovčík (6 679), František
takýmto spôsobom sa snažíme viesť
Piatok
17.00 – 19.00
sy, farebne cítiť, priestorovo vi- Farkaš (4 645), Jozef Makohus
ľudí, mladých i starších, k zdravéSobota
14.00 – 18.00
dieť, tvoriť v materiáloch, a vo (3 271), Ján Mihalečko (4 630),
mu životnému štýlu. Našim zámeMilan Havrilčák, starosta obce vyšších ročníkoch pracovať aj Ľubica Rošková (4 061), Viliam
rom bolo vytvoriť vhodný priestor
Záhorčák (6 522) a Ján Paľovčík
na športovanie, resp. zvyšovanie a
(2 784). Prvých 7 poslancov je
udržiavanie kondície nielen počas
teda z vládneho Smeru-SD, J. Padlhých zimných večerov, ale aj v
ľovčík, ktorý vyhral o 1 hlas pred
priebehu celého roka.
Podľa evidencie obyvateľstva najčastejšie používanými priezviskami v roku 2013 v
prvým náhradníkom O. Petríkom,
Posilňovňa je vybavená bežecZbudzi boli Kozár/Kozárová (22), Minkanič/Minkaničová (20) a Dzurjovčín/Dzurje z KDH.
kým pásom, rotopédom, posilňovajovčínová (17). Medzi mužskými menami prevládali Jozef (23), Ján (15) a Michal
Staronovým predsedom Kocou vežou, eliptikalom a posilňovašického samosprávneho kraja
cou hlavicou s činkami. Posilňovňa
(10). U žien najčastejšie používanými menami boli Mária (26), Anna (16) a Margita
je Zdenko Trebuľa, ktorý získal
bola otvorená a uvedená do pre(10). Meno Mária, ktoré sa tu vyskytuje najčastejšie, nesie teda približne 10% ženskej
39 970 platných hlasov voličov
vádzky 25. novembra 2013 a slúpopulácie.
(-mon-)
ži pre verejnosť v týchto prevádzko(53,07%) z celého kraja. (-JPZ-)

VOĽBY DO KSK

OTVORILI POSILŇOVŇU

KOHO JE VIAC?
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ĎALŠÍ (ÚSPEŠNÝ) ROK JE ZA NAMI PRIŠIEL MIKULÁŠ

Do obce Staré aj v tomto roku zavíRok s rokom si opäť „podali ruky“ a odovzdali štafetu, ktorá pobe- ti. Po vianočnom hodovaní sa patrí
ží ďalších 365 dní... Čas beží veľmi rýchlo a ani sme sa nenazdali, že aj trochu zašportovať, preto čas me- tal Mikuláš. Bolo to 4. decembra. Najmáme ďalší rok za sebou. Sme o rok starší, skúsenejší, „staršia“ a mo- dzi sviatkami sme využili na športo- prv sa previezol obcou na koči ťahanom
dernejšia je aj naša obec, ktorá v roku 2013 oslávila svoje okrúhle – vé turnaje, a to: minifutbal o pohár koňmi, potom zamieril k obecnému úrastarostky obce a softtenisový turnaj. du so vzácnym nákladom – darčekmi
740. jubileum.
Obidva turnaje sponzorsky podpori- pre škôlkárov a školákov. Tí sa snažiHneď na začiatku roka sme sa s práce, ako základ pre chodník k te- la aj starostka.
li získať jeho priazeň, preto sa v miestchuťou pustili do prác súvisiacich locvični a školskej jedálni, zabetó365 úspešných dní roku 2013 – za- nom amfiteátri prezentovali kultúrnym
s týmito oslavami. Prvým krokom novali schody do učiteľského bytu, meraných na prácu, kultúru a šport programom, ktorý nacvičili pod vedením
bola výstavba nového amfiteátra na ktorý je už dva roky obývaný. Pravi- je za nami, urobili sme maximum, riaditeľky MŠ M. Litunovej, resp. učitestarých základoch bývalej kinosály, delne boli kosené verejné priestran- čo sa za daných finančných mož- liek ZŠ Bc. K. Mauerovej a Mgr. A. Zučo sa nám podarilo úspešne a včas stvá a cintorín. Tu chcem znovu ností urobiť dalo. S Božou pomocou berovej. Neprekážalo im ani chladné pozvládnuť aj napriek tomu, že jar- poukázať na náročnú prácu pri vy- a podporou obyvateľov obce Sta- časie a po skončení vystúpenia dostali
né mesiace boli veľmi nepriaznivé. sekávaní „zabudnutého“ krovia oko- ré vstupujeme do nového roka, ch- balíčky so sladkosťami. Na svoje si prišli
Bola to náročná práca, ale výsledok lo oplotenia. Opäť pomohlo aj Agro ceme pokračovať v tom, čo sme roz- aj deti, ktoré sa do programu „nezmesje potešujúci. Takto upravený celý družstvo Staré s mechanizmami, behli, hľadať zdroje na financovanie tili“.
(-pz-)
areál obecného úradu ako má obec ale aj ruky pracovníkov na menších našich zámerov, no môžeme urobiť
len to, na čo nám postačia financie.
Staré, nám môžu závidieť aj oveľa obecných službách.
Nezanedbávame ani kultúr- Všetko záleží od viacerých faktorov,
väčšie obce na okolí. Zvládnuť náročné oslavy 740. výročia obce spo- nu a športovú činnosť. Pre deti ktoré nevieme vždy ovplyvniť. Pevne
V sobotu 28. decembra v kultúrnom dome
jené s odhalením pamätnej tabule p. sme pripravili milú mikulášsku ak- verím, že aj s vašou podporou, poKamilovi Jánovi Hudákovi sa nám ciu s Mikulášom na koči, spestre- chopením a vzájomným porozume- v Oreskom znova ožili staré zvyky a tradípodarilo aj vďaka ochotným spon- nú vystúpením detí MŠ a žiakov ZŠ. ním sa nám naše plány podarí usku- cie. Pred očami divákov, malých i veľkých, sa
zorom. Z nich chcem zvlášť vyzdvih- Novovybudovaný amfiteáter znovu točniť.
Prajem vám a vašim rodinám zhmotnila starodávna izba s jedličkou ozdobenúť hlavného sponzora osláv – Agro ožil pekným vystúpením a svetlá jašťastný,
požehnaný a úspešný nový nou orechmi, šuškami a jabĺčkami. Na stole,
družstvo Staré na čele s predsedom viska doplnili aj pestrofarebné svetrok
2014.
lá
vianočného
stromčeka,
ktorý
sme
Agáta Jesenková, prikrytom vyšívaným obrusom, sa rozhorela
Ing. Štefanom Harakaľom, ktorérozsvietili
práve
pri
tejto
príležitosstarostka
obce Staré svieca a stôl sa zaplnil tradičnými štedrovečermu aj touto cestou srdečne ďakunými dobrotami – medom, oblátkami, cesnajem. Len niektorým obciam sa podakom i „bobaľkami“. Sálu kultúrneho domu zarí prezentovať sa v rámci Slovenska
plavili vinše, koledy a nostalgia starých čias.
v relácii „Zvony nad krajinou“, nám
sa to podarilo v pomerne krátkom
FS Bančan z Banského sa podarilo vytvočase. Relácia o obci Staré v Slovenriť čarovnú a sviežu atmosféru starých Vianoc,
skom rozhlase bola naozaj vydareVianoc detstva mnohých z nás. Naše deti mali
ná a bohatá na informácie. Veď namožnosť vidieť koledníkov, gubov, počuť stapokon aj máme o čom rozprávať,
ré vinše a hlavne vianočné piesne a koledy
naša obec má bohatú a zaujímavú
v neopísateľnom podaní spevákov a speváčok
históriu, no napreduje aj súčasnosť.
z Banského. Náš starosta a poslanci sa snažiV roku 2013 bola ukončená aj prvá
li taktiež nezaostávať a ponúkali prítomných
etapa geodetických meraní, čo je
kapustnicou, guľášom, koláčmi a vínkom.
prvý krok k rekonštrukcii chodníkov
(a parkoviska pri cintoríne). GeodeV závere večera sa Bančania rozlúčili
tické práce sú vlastne nevyhnutným
pásmom ľudových piesní a tancov a rozihrapodkladom pre spracovanie projekli naše srdcia i nohy. Zažili sme neopakovatovej dokumentácie, táto sa práve
teľný večer, plný dojímavých spomienok, ale
rozbieha. Musím znova zdôrazniť, že
plný inšpirácií pre našu budúcnosť.
tieto prípravy tiež stoja veľa času a
M. Zálomová
Pohľad
na
účastníkov
obecných
osláv
v
Starom.
Snímka:
JPZ
prostriedkov.
Ďalším zámerom, ktorý máme v
pláne, je využitie eurofondov na kultúrne pamiatky vo vlastníctve obce
Už naši predkovia si kupovali les a dávali sa do spol- stupoval 306 podielnikov, t.j. 31,39%. Na tomto zhrov rámci regionálneho operačného
programu. V súčasnosti sa finišu- kov, aby spoločne gazdovali. Každý les pomenovali – maždení sa hlasovaním rozhodlo o vzniku UPSO s
je na spracovaní projektovej doku- Barlaška, Petejka, Kačarky, Ivanoška, Hajky, Hojočky, právnou subjektivitou.
Za členov výboru boli zvolení: Ján Bereš (predsementácie, v prípade úspešnosti da- Nivy a Bubrova. Aj počas dlhej doby socializmu sa v leného projektu sa horné poschodie soch hospodárilo a bola zriadená lesná škôlka na pes- da), Bc. Marta Tkáčová (podpredsedníčka), Eva Havrilkaštieľa upraví na knižnicu s počí- tovanie sadeníc, ktoré sa vysádzali v našich lesoch. Ko- čáková (tajomníčka), Marián Borko, Ľudovít Harakaľ,
tačovým vybavením, vrátane vybu- munisti nám vybudovali lesné cesty (svažnice), ktoré Agnesa Melková a Michal Chorcholič (členovia). Do
Dozornej rady UPSO boli zvolení Bc Iveta Tirpáková
dovania toaliet, čím otvoríme brány využívame aj v dnešnej dobe.
História Lesného spoločenstva Oreské sa začala písať (predsedníčka), František Bača a Rudolf Popovič (členopre ďalšie využitie kaštieľa.
V tomto roku sme sa zamerali aj v roku 1996. prvým predsedom sa stal Ing. Pavol Sen- via). Ekonómkou je spoločenstva je Ing. Klaudia Gallina iné oblasti, kde bolo treba priložiť tiváni, ďaším v roku 2001 Ján Šalata. Pre neoprávne- ková. Výbor schválil nového odborného lesného hosporuku k dielu, napr. na budovu školy a nú ťažbu dreva v časti lesa Ivanoška a nečinnosť vtedaj- dára Ing. Jaroslava Saxuna, ktorý zároveň vykonáva aj
školský areál. Prínosom pre základ- šieho lesného spoločenstva vznikol 28. novembra 2012 lesnú stráž. Výbor začal aj plánovanú hospodársku činnú školu bolo dokončenie priesto- Petičný výbor lesa Ivanoška. Jeho predsedom sa stal Vi- nosť v mesiacoch november a december. Počas týchrov, ktoré budú slúžiť ako zborovňa, liam Borko, ďalšími členmi výboru Ján Bereš a Ľudovít to mesiacov sa uskutočnila ťažba v schválenom objeme
časť z nich ako sklad. Práce boli ná- Harakaľ. Na podnet petičného výboru bola neoprávne- 420 m3. Aj takto malý vyťažený objem dreva zabezpečí
ročné, prevládala tu ťažká manuálna ná ťažba zastavená a po dohode so susediacimi Micha- podielnikom vyplatenie nadpriemerných divident v prepočte na dvojmesačnú ťažobnú činnosť v roku 2013.
práca murára, školníka, ale aj ochot- lovskými lesmi nanovo zameraná hranica.
Naši starí rodičia chodili za prácou do Ameriky,
Po rokoch svojvoľného výrubu palivového dreva výných brigádnikov z radov rodičov,
ktorým taktiež vyslovujem úprim- aby si kúpili lesy. Z úcty k našim predkom, a aby sa bor prijal smernicu na predaj palivového dreva. Lístok si
né poďakovanie. Jediné, čo nevie- na našich lesoch neobohacovali cudzí, dal petičný vý- každý podielnik mohol vyzdvihnúť u predsedu UPSO.
me a nie je v našich silách ovplyvniť, bor podnet k vzniku prípravného výboru Urbárske- Až tri štvrtiny občanov obce používa drevo vo svoje počet žiakov v škole od čoho sa ho pozemkového spoločenstva Oreské (UPSO). Ten- jich domácnostiach na varenie a vykurovanie domov.
bude odvíjať ďalší osud školy. Pra- to prípravný výbor v súlade s novoprijatým zákonom V chotári Oreského sú okrem lesov UPSO aj lesy súkcovalo sa aj v okolí školy, pracovní- 97/2013 z 23. júla 2013 uskutočnil valné zhromažde- romných majiteľov, lesy mesta Michalovce, Štátne lesy
ci na menších obecných službách vy- nie, na ktoré bolo pozvaných 236 podielnikov. Schôdze a Lesy Schytra, s. s r.o., Humenné.
Ján Bereš, predseda spoločenstva
rovnávali terén a previedli výkopové sa zúčastnilo 52,13%. Slovenský pozemkový fond za-
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Pod Bukovinou
PAMÄTNÁ TABUĽA K. J. HUDÁKOVI

Do vyrezávania tekvíc sa zapojili mladí i tí skôr narodení. Snímka je
k článku Škola starkým.

ŠKOLA STARKÝM

Opäť nastal október a škola tak, ako každý rok ani tentoraz nezabudla
na starých rodičov žiakov. Dňa 25. októbra si ich pozvala a pripravila
spoločné príjemné posedenie so žiakmi a pedagógmi školy. Program bol
bohatý. Najprv sa žiaci pochválili starkým svojimi športovými výkonmi
v telocvični, potom im poukazovali zákutia školy. Nasledovalo úvodné
slovo riaditeľky ZŠ Mgr. Tatiany Dutkovej, po ktorom si všetci prítomní
pozreli prezentáciu o aktívnej činnosti školy v minulom školskom roku.
Nasledoval kultúrny program, ktorý pripravili učiteľky Bc. Klára Mauerová a Mgr. Alena Zúberová, ktorého súčasťou bolo spoločné vyrezávanie z tekvíc. Výsledkom boli nápadité výtvory, ktoré skrášlili priestory
školy. Na záver si všetci spoločne posedeli pri malom pohostení a v príjemnom rozhovore. To bol aj cieľ pedagógov, aby vnúčikovia strávili, so
svojimi blízkymi pekné spoločné chvíle, ktoré obohatia ich život a upevA. Z. ZŠ Staré
nia vzájomné vzťahy.

„BIRMOVANECKÝ“ PLES

Jedno krásne nedeľné ráno sme sa zobudili a nemohli sme tomu
uveriť, že nastal ten deň. Deň, ktorý sme tak netrpezlivo očakávali,
na ktorý sme sa dlho pripravovali. Deň, ktorý nás posunul bližšie vo
vzťahu k Bohu. Mali sme predsa birmovku.
Birmovka v našej farnosti sa zoroviec, z bývalej farnosti pána
uskutočnila 2. júna. Udelil nám ju farára. Po neustálom tancovaní
emeritný biskup Alojz Tkáč. Touto sme aj troška vyhladli. Neboli sme
sviatosťou sme sa pridali k dospe- však dlho hladní, pretože kurátori
lým v našej viere. Ako to býva po u Oreského a Starého sa nám pokaždej veľkej slávnosti, ani my sme starali o naše hladné brušká. Záneboli výnimkou. Mali sme tzv. „do- bava bola výborná, trvala až do
zvuky“. Tými našimi dozvukmi bol rána. Dokonca sme si zaspievali aj
birmovanecký ples, ktorý sa (ako karaoke. Poriadne sme sa vyblázinak) konal v Oreskom. Opäť sme nili, až nás z toho boleli nohy.
Na tento večer nikdy nezabudnesa stretli jedna veľká rodina, na
čele ktorej bol náš pán farár. O zá- me a zároveň ďakujeme všetkým,
bavu sa nám starali chlapci z Oro- ktorí sa o nás starali. Hlavne však
nášmu pánu farárovi, ktorého
máme nesmierne radi. Dúfame,
že si takúto zábavu, ešte raz zopaV závere roka 2013 sa do koledovania kujeme.
Erika Hutníková

DOBRÁ NOVINA

v rámci Dobrej noviny opäť zapojili deti a
mládež zo Starého. Mladí, rozdelení do 5
skupín znovu zbierali finančné prostriedky pre svojich rovesníkov a ďalších núdznych v Afrike. Kým vlani bolo z prostriedkov tejto akcie podporených 32 projektov
v Keni, Južnom Sudáne, Ugande, Rwande, Benine a na Madagaskare, výťažok z
nedávneho 19. ročníka Dobrej noviny poputuje najmä do Kene a Ugandy. Podporia sa hlavne rozvojové projekty zamerané na ľudí s postihnutím a ďalšie projekty
pre najbiednejších.
-r-

Býva dobrým zvykom aj po rokoch spomínať na ľudí, ktorí v našom živote
zanechali nejakú výraznú stopu. K takýmto osobnostiam patril dlhoročný farár staranskej farnosti páter Kamil Ján Hudák, CFSsS, na ktorého sme si spoločne pospomínali počas nedávnych obecných osláv 24. augusta.
Ján Hudák sa narodil v Ploskom, kostol sa stal najudržiavanejším v cededinke pod západným úpätím Slan- lom Michalovskom okrese. Starostských vrchov, v rodine baču 23. ok- livý duchovný otec, ktorý v tunajšej
tóbra 1919. Cesty ku kňazstvu sú farnosti pôsobil do leta 1997, vedel
rôzne a to platilo aj v jeho prípade. svojich farníkov pochváliť, ale i poPočas 2. svet. vojny pôsobil na rus- karhať. Často sa prechádzal po dedikom fronte, potom v Taliansku a v ne a rozprával s ľuďmi. Po Andrejovi
SNP. Ešte v armáde túžil po kňaz- Marclovovi (1845-1889), Leonardostve. Jeho nadriadený mu vravieval: vi Skurkajovi (1889-1933) a Jánovi
„Ne, ne, ty panáčkem nebudeš!“ Keď Sovenskom (1800-1828) bol štvrtým
sa mu podarilo dostať z armády, za- najdlhšie pôsobiacim kňazom v Stapísal sa na Bohosloveckú fakultu v rom od obnovenia tunajšej farnosti v
Litoměřiciach. Štúdiá ukončil roku 20-tych rokoch 18. stor.
1954 a 27. júna prijal kňazskú vyPo odchode zo Starého sa vrátil
sviacku. Stal sa členom Kongregá- do rehole v Českej republike, kde sa
cie bratov Najsvätejšej sviatosti (pet- ešte zapájal do pastoračnej činnosti.
ríni). Ako kaplán pôsobil v Prešove Napriek vysokému veku si viackrát
(1955) a Bardejove (1957). Keďže ká- našiel čas navštíviť svojich bývalých
zal proti potratom, vtedajší režim to veriacich a odslúžiť sv. omšu. Posledkvalifikoval ako rozvracanie republi- nýkrát sa tak stalo v roku 2006. P. Kaky, preto mu r. 1962 odňali štátny sú- mil Ján zomrel 5. januára 2007.
hlas. Odvtedy bol mimo pastorácie.
Dňa 11. januára 2007 sa s ním
Pracoval vo výrobe, neskôr ako za- v Ružencovom kostole v Českých
mestnanec Vojenskej správy vo Vo- Budějoviciach rozlúčili rehoľní brajenskej nemocnici v Trnave. Od roku tia a tamojší veriaci. Pohreb zosnu1966 pôsobil ako kaplán v Trebišo- lého bol 13. januára vo farskom kosve, od roku 1967 bol farárom v Zem- tole v Starom za účasti košického
plínskom Branči a od roku 1972 v arcibiskupa-metropolitu Mons. Alojza Tkáča, vtedajšieho pomocného
Starom.
Popri starostlivosti o duchovné biskupa Mons. Bernarda Bobera, veľpotreby veriacich v staranskej far- kého počtu kňazov a veriacich.
Okrem spomienok bude pôsobenosti sa podieľal na rekonštrukcii tunajších chrámov. Napriek neochote nie tohto kňaza v staranskej farnosti
zo strany štátu sa mu podarilo vyba- pripomínať aj pamätná tabuľa na farviť súhlas najmä na opravu farského skej budove, ktorú 24. augusta 2013
Kostola Nanebovzatia Panny Márie odhalila starostka obce Agáta Jesenv Starom, evidovaného ako kultúr- ková a požehnal jeho synovec Mgr.
na pamiatka. Počas jeho pôsobenia Marián Hudák v prítomnosti súčasbol vymaľovaný interiér, zakúpené ného farára Mgr. Jána Čecha-Špiresochy, rekonštruované oltáre, ale aj ka, pozvaných hostí a stoviek veria(P.Z.)
exteriér chrámu. Takmer chátrajúci cich.

Pamätnú tabuľu p. K. J. Hudákovi požehnal vdp. Marián Hudák (vpravo).
Snímka: JPZ

BOHATÉ VIANOCE

Podobne, ako vlani, aj v tomto roku sa v staranskom farskom kostole uskutočnil vianočný koncert. Tretí ročník tohto podujatia, ktorý sa sa konal 25. decembra popoludní mal bohatý program.
Ako prvý sa predstavil miešaný farský zbor
Lusticus, po ňom sa krátkou scénkou prezentovali miestni betlehemci, ktorých vystriedali ženy
združené v zbore Lustich. Na harmonike ich doprevádzal Emil Balko. V ďalšom priebehu sa
predstavili sólista Stanislav Borko, mužská spe-

vácka skupina Stariani, sólistka Anna Ciganocová a záver opäť patril miešanému farskému speváckemu zboru. Podujatie moderoval bohoslovec
Michal Pavlík. Účinkujúcim zo Starého, Oreského, Zbudze i Krivoštian za ich ochotu a predvedené výkony v zaplnenom kostole poďakoval farár
Ján Čech-Špirek.
Aj toto podujatie ukázalo, že vo farskej obci i
vo filiálkach žije dosť talentovaných a ochotných
ľudí.
(-rk-)
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SPOLOČENSKÉ OKIENKO
V druhom polroku 2013 sa narodili:
Laura BARANOVÁ, Šimon CHORCHOLIČ (Oreské), Patrik GLOVA, Lukáš SKŘIVAN, Samuel ŠMIGA, Tatiana BABIAKOVÁ, Selina KOSCELNÍKOVÁ, Katarína BANÍKOVÁ, Ela BANÍKOVÁ, Klaudia BAZSOÓVÁ,
Miroslav BÁLINT (Staré).

Uzavreli manželstvo:
Lukáš RYŠ a Mgr. Anna KRÁĽOVÁ (Staré), Mgr. Patrik DZURJOVČIN a
Ing. Ivana ROCHOVÁ, Matúš DINIČ a Mgr. Veronika FEDÁKOVÁ, Ing.
Peter ŠPONTÁK a Ing. Andrea GEĽATKOVÁ (Zbudza).

Oslávili životné výročia:

Medzi staranské deti zavítal Mikuláš na koči ťahanom párom nádherných koní.
Snímka: JPZ

SLÚŽI OBČANOM

Spoločenská miestnosť v Oreskom slúžila aj počas roka 2013
hlavne občanom obce. Vo väčšej miere bola využívaná na spoločenské a rodinné oslavy, nakoľko v tomto roku sme mali veľa
oslávencov, ktorí slávili svoje životné jubileá. Pri poriadaní rodinných osláv sa naši občania snažia, aby miestnosť ožila, a tak
sa aranžovaním mení na krásnu sálu, kde sa každý cíti príjemne.
• svadba cudzí 165 €
Výhodou našej spoločenskej
• pohostenie (pred svadbou a po
miestnosti je vybavenosť kusvadbe) ak sa svadba koná v
chyne a skladu (vybavenie riainom zariadení 66 €
dom) a hlavne tým, že občania
• zábava, diskotéka 33 €
sú spokojní. Aj v ďalšom obdo• rodinné oslavy 33 €
bí nás poteší, ak prevádzka tých• pohostenie po pohrebe 17 €
to priestorov bude pokračovať a
obyvatelia budú môcť využívať
• podnikateľské aktivity 5 €/hod.
priestory, ktoré im naša obec
• ples 43 €.
ponúka.
Občanom, ktorí poskytli dobPoplatky za prenájom spolo- rovoľný príspevok na zakúpečenskej miestnosti:
nie stolov a stoličiek, sa poplatok
• svadba domáci 132 €
odpočíta z príspevku.
ObOr

ČASTUŠKA O OBCI

(Pri príležitosti 740. výročia písomnej zmienky o obci Staré)
Autorky: Mária Kobulnická a Eva Misárová
(Na nápev: Roztrhlo sa mračno na kosodrevine...)
1. Staré, moje rodné, pozdraviť ťa ja chcem, /:dedinku v údolí:/ s horami v
okolí.
2. Tu sme sa zrodili, mladosť sme prežili, /:tie najkrajšie chvíle:/ v našom Starom žili.
3. Naša dedinôčka, najkrajšia jediná, /:pod horou Jakovec:/ sa krásne vypína.
4. Pohorie Vihorlat, sú tie krásne vrchy, /:krášlia nám okolie:/ a sme na to
hrdí.
5. Uprostred dediny náš prekrásny kostol, /:poniže je kaštieľ:/ rodu Starajovcov.
6. Cez našu dedinku potôčky stekajú, /:do rieky Laborec:/ len tak sa vlievajú.
7. Tak my si tu pekne všetci nažívame, /:o láske k Starému:/ pesničku spievame.
8. Staré, naše krásne, nebo je tu jasné, /:a kto má pieseň rád:/, môže si zaspievať.

Michal CHORCHOLIČ, Milada MELKOVÁ, Anna ONUŠKOVÁ, Ján
VOJTKO (Oreské), Anna MISÁROVÁ, Marián PALOVČÁK, Ružena
MELKOVÁ, Marián MELNÍK (Staré), Ondrej GEĽATKO (Zbudza).
Milan HAVRILČÁK, Jozef MINKANIČ, Jozef STAŠKO, Dušan TIRPÁK,
Magdaléna TUTKOVÁ (Oreské), Anna VOJTKOVÁ, Albert MISÁR, Andrej MISÁR, Anna KRAJŇÁKOVÁ (Staré), Klára KOZÁROVÁ, Juraj KOZÁR, Marta KUŽMOVÁ, Dušan ČINČÁR, Štefan PASTIRIK (Zbudza).
Helena TIRPÁKOVÁ (Oreské), Serafína HOLEJOVÁ (Staré), Viktor CHABA, Mária ASTRABOVÁ (Zbudza).
Marta KOČERHOVÁ (Staré)
Ján BERÉŠ, Jozefína CIGANOCOVÁ (Oreské), Hedviga MISÁROVÁ,
Magdaléna ZAHORČÁKOVÁ, Ján HATALA, Katarína ZEMBOVÁ, Tomáš DUNCA (Staré), Kvetoslava PAVLOVČÁKOVÁ (Zbudza).
Irena ŠTIBEROVÁ (Staré)
Jozef ADAMIK, Štefan MACEJKO (Staré),
Aranka LITUNOVÁ, Ján VOROŇÁK (Staré),
Františka BARANOVÁ, Sabína BEREŠOVÁ, Helena LADIKOVÁ (Oreské), Júlia GEREGÁČOVÁ (Staré),
Helena SENTIVÁNIOVÁ (Oreské), Helena GARBEĽOVÁ, Katarína
PĽUCHTOVÁ (Staré), Sabína DZURJOVČÍNOVÁ (Zbudza).
Margita KIŠŠOVÁ (Oreské), Víťazoslav SOTÁK (Zbudza).
Paulína HRICÍKOVÁ (Zbudza)
Paulína MISÁROVÁ (Staré),
Ján ZALUŽICKÝ (Oreské), Andrej MIŽO (Zbudza),
Irena SUCHÁ (Staré).

Opustili naše rady:
Magdaléna TIRPÁKOVÁ, Ján KUDLÁČ (Oreské), Štefan BODNÁR, Cyril
HUDÁK, Bernardína DUNCOVÁ, Bernardína PALOVČÁKOVÁ, Jozefína
ŠČAMBOROVÁ (Staré), Milan FERKO, Štefan GALAMBOŠ a Ján BARKAI (Zbudza).
K 31.12. 2013 bolo k trvalému pobytu v Oreskom prihlásených 486,
v Starom 790 a v Zbudzi 531 osôb.

ČO S ODPADOM?

Naše obce zabezpečujú pravidelný vývoz TKO a separovaný
zber, no aj tak sme svedkami častého spaľovania odpadov. Napriek
tomu, že to zakazuje zákon. Veľkú časť (40-60%) totiž tvorí biologický odpad, ktorý do smetných
nádob určite nepatrí. Čo s tým

teda robiť, aby sme nezaťažovali životné prostredie, nekomplikovali zdravie iným, alebo neriskovali prípadnú pokutu? O nielen
ekologickom, ale aj ekonomickom
zhodnocovaní odpadov sa podrobnejšie dočítate na webovej stránke
www.priateliazeme.sk/spz (r)

V Zbudzi si spoločnou akciou aj tentoraz uctili starších obyvateľov.

KRÁTKO ZO ŠPORTU

KRÁTKO ZO ŠPORTU

FUTBAL

MINIFUTBAL

Pohár starostky obce Staré

III.A trieda dospelých ObFZ Michalovce
Jesenná časť 2013/2014
1. kolo (8.9.2013)
LEKÁROVCE – ZBUDZA 5:1 (2:0)
Góly: Smerekovský, Kalousek, Kimak, Kolesár, Mš Kiš – Dudáš. Pred 30 divákmi rozhodoval laik hostí J. Dudáš.
2. kolo (15.9.2013)
ZBUDZA – ROMA TRHOVIŠTE 0:2 (0:0)
Góly: Horváth a Bogár. Pred 50 divákmi rozhodoval Dziad ml.
3. kolo (22.9.2013)
PTRUKŠA – ZBUDZA 1:2 (1:2)
Góly: Huszty – Minkanič, Dudáš. Pred 20 divákmi rozhodoval laik dom. Szabó.
4. kolo (29.9.2013)
ZBUDZA mala voľno
5. kolo (6.10.2013)
LOŽÍN – ZBUDZA 3:2 (1:2)
Góly: Zajac 2, Mičo – Minkanič, Kočerha.
Pred 10 divákmi rozhodoval rozhodoval laik
hostí M. Hudák.
6. kolo (16.10.2013)
MAŤ. VOJKOVCE – ZBUDZA 5:1 (1:0)
Góly: Kocsis 3, Kusnyír, Šimko – Kužma. Pred
40 divákmi rozhodoval laik domácich Cap.
7. kolo (23.10.2013)
ZBUDZA – BEŠA 2:0 (1:0)
Góly: Mandžák, Kužma (z 11 m). Pred 40 divákmi rozhodoval laik domácich J. Dudáš.
Tabuľka jesennej časti 2013/2014
1. FKR Trhovište 6 5 1 0 23 : 2 16
2. Lekárovce
6 4 1 1 17 : 7 13
3. Ptrukša
6 4 0 2 20 : 12 12
4. Beša
6 2 0 4 13 : 19 6
5. Zbudza
6 2 0 4 8 : 16 6
6. M. Vojkovce 6 2 0 4 8 : 19 6
7. Ložín
6 1 0 5 8 : 22 3
ŠTK odráta Zbudzi po skončení súťaže 3 body!

SOFTTENIS

3. ročník turnaja v Starom
Účastníci:
Alexander Uličný/Peter Janov, Tomáš
Bielovský/Ľubomír Harvan, Peter Kušnír/Ladislav Tkáč, Martin Tivadar/Peter Repovský, Marta Janová/Danka
Vasiľová, Vladimár Hlaváč/Maroš Lisák, Dominik Hudák/František Dupaľ,
Ján Jakub/Bohuš Danko, Rado Puškaš/Peter Hajduk.
Semifinále:
Uličný/Janov – Hlaváč/Lisák 2:1, Tivadar/Repovský – Puškaš/Hajduk 2:1.
O 3. miesto:
Hlaváč/Lisák – Puškáš/Hajduk 1:2.
Finále:
Uličný/Janov – Tivadar/Repovský 2:0.
Konečné poradie:
1. Uličný/Janov, 2. Tivadar/Repovský,
3. Puškaš/Hajduk, 4. Hlaváč/Lisák, 5.
Tkáč/Kušnír.

Na hasičskej súťaži v Starom mohli diváci vidieť viaceré špičkové
družstvá z východu republiky. Takto bojovali o víťazstvo hasiči z Bystrého.
Snímka: J. P. Zemplínsky

NADVIAZALI NA ÚSPECHY

Ďalší úspešný rok majú za sebou členovia DHZ Staré, ktorí aj v
súťažnom roku 2013 nadviazali na úspechy z predošlých sezón.
Darilo sa najmä mužom, ktorí už po deviatykrát (z 22 ročníkov) v
úvode sezóny vyhrali Zemplínsky pohár.
Na tento úspech nadviazali aj nými časmi zabezpečili 2. miesv ďalších pretekoch, keď vyhra- ta (v Pustom Čemernom 18,45
li obvodové kolo v Bánovciach s., v Novej Kelči 18,91 s., kde
nad Ondavou i okresné kolo v im „zásluhou“ horšieho druhéKapušianskych Kľačanoch. Prvý ho času tesne ušlo prvenstvo).
polrok zavŕšili 4. miestom na
Poháre za 3. a 2. miesto
krajskej súťaži v Odoríne, kde im pribudli aj po pretekoch v
súťažili v štafete a požiarnom Skrabskom, resp. Veľkých Reútoku. K tomto výsledku pridali vištiach (25.8. a 1.9.). Vo V.
dorastenky 2. miesto.
Revištiach v jednom z dvoch
Aj druhý polrok mal medailo- pokusov dosiahli dokonca najvý úvod. Na nočnej súťaži v Bá- lepší čas 17,07 s. Posledné prenovciach za účasti 24 družstiev teky sezóny absolvovali v poloboli najlepším družstvom okre- vici septembra v Bystrom, kde
su, získali putovný pohár a v v konkurencii 21 družstiev z
celkovom hodnotení im patrila viacerých okresov obsadili 8.
tretia priečka. V druhej polovici miesto.
júla si na pohárovkych vyrovnaVladimír Hlaváč, veliteľ DHZ

MEMORIÁL V. SZŐLLŐŠIHO
Staranskí hasiči už po deviatykrát zorganizovali pohárovú súťaž, ktorá od roku 2009 nesie názov Memoriál Víťazoslava Szollosiho. V nedeľu 8. septembra si na miestne ihrisko pozvali kolegov z okresov Michalovce, Sobrance, Humenné, Vranov nad
Topľou a Trebišov.
Dovedna 18 družstiev DHZ, čo ré (MI) 19,61 s., 5. DHZ Modra
je doteraz najvyšší počet v histó- nad Cirochou (HE) 21,20 s.
Miestni hasiči už teraz rozrii domácej „pohárovky“, súťažilo pred približne 200 divákmi mýšľajú nad najbližším a zárov disciplíne požiarny útok. Kaž- veň jubilejným desiatym ročdý z účastníkov mal dva poku- níkom tejto súťaže. Ak všetky
sy merané elektronickou časo- prípravy vyjdú podľa predpomierou, pričom do konečného kladov, možno sa diváci dočka(hla)
poradia sa počítal iba lepší čas. jú aj prekvapenia.
Celkovo sa presadili favoriti a v
prvej päťke, ktorá bola ocenená
pohármi, boli zastúpené všetky
spomínané okresy.
Poradie najlepších:
1. DHZ Bystré (VT) 16,11 s., 2.
DHZ Slovenské Nové Mesto
(TV) 17,11 s., 3. DHZ Veľké Revištia (SO) 18,11 s., 4. DHZ Sta-

Účastníci:
Aztéka, Biely balet, Young guns, Mládež SNS, Old boys, Oreské 1 – Mastičkári, Oreské 2 – Hájky, Veľčaci.
Skupina A:
Biely balet – Mastičkári 3:5, Hájky –
Young guns 0:2, Biely balet – Hájky
3:2, Young guns – Mastičkári 3:0, Biely balet – Young guns 1:4, Hájky – Mastičkári 1:0.
1. Young guns 3 3 0 0 9 : 1 9
2. Mastičkári
3 1 0 2 5:7 3
3. Hájky
3 1 0 2 3:5 3
4. Biely balet 3 1 0 2 7 : 11 3
Skupina B:
Old boys – Aztéka 3:5, Veľčaci – Mládež SNS 3:5, Old Boys – Veľčaci 1:5,
Mládež SNS – Aztéka 3:2, Old boys –
Mládež SNS 1:6, Veľčaci – Aztéka 3:0.
1. Mládež SNS 3 3 0 0 14 : 6 9
2. Veľčaci
3 2 0 1 11 : 6 6
3. Aztéka
3 1 0 2 7:9 3
4. Old boys
3 0 0 3 5 : 16 0
Semifinále:
Mládež SNS – Mastičkári 5:4, Young
guns – Veľčaci 3:2.
O 3. miesto:
Mastičkári – Veľčaci 1:0.
Finále:
Mládež SNS – Young guns 3:5
Konečné poradie:
1. Young guns (S. Džado, M. Misár, P.
Jurov, J. Jurov, M. Poncek, S. Slepák),
2. Mládež SNS, 3. Oreské 1 – Mastičkári.
Za najlepšieho hráča turnaja bol vyhlásený
Štefan Adamik (Biely balet).

JARNÝ ŽREB

Futbalisti TJ Družstevník Zbudza budú mať v jarnej odvete III.B
triedy ObFZ Michalovce ročníka
2013/2014 nasledovné vyžrebovanie: 8. kolo (20.4.2014
o 16.00): Zbudza – Lekárovce,
9. kolo (27.4.2014 o 16.00):
FK Roma Trhovište, 10. kolo
(4.5.2014 o 16.30): Zbudza –
Ptrukša, 11. kolo (11.5.2014):
Zbudza má voľno, 12. kolo
(18.5.2014 o o 17.00): Zbudza
– Ložín, 13. kolo (25.5.2014 o
17.00): Zbudza – Maťovské Vojkovce, 14. kolo (1.6.2014 o
17.00): Beša – Zbudza.
(K)
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