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POZNÁME NOVÝCH STAROSTOV A POSLANCOV

Siedmykrát od politických a spoločenských zmien v bývalom Česko- čák 13,0%, M. Tkáčová 3,4% a J. Tirslovensku a šiestykrát v histórii samostatného Slovenska sme volili zá- pák 0%.
stupcov do miestnych samospráv – starostov obcí a poslancov obecných
Staré: Zvolení poslanci – Ing. Ján
zastupiteľstiev. Aj keď komunálne voľby sú spolu s voľbami do NR SR na Bačovčín (KDH) 319, 2. Peter Čerhit
Slovensku najobľúbenejšie, k volebným urnám prišlo len 48,34% opráv- (Smer – SD) 282, 3. Vladimír Hlaváč
nených voličov. Zato naše obce boli vysoko nad celoslovenským prieme- (Smer-SD) 250, 4. Ing. František Durom – Oreské 79,61%, Zbudza 70,77% a Staré 63,75% voličov zo zo- paľ (KDH) 244, 5. Ing. Ján Michalovznamu oprávnených osôb.
čík (NEKA) 225, 6. Magdaléna Šaffová
Účasť vo voľbách v našich obciach vilčák (KDH), Bc. Agnesa Stričková (KDH) 225 a Emil Balko (NEKA) 180
do istej miery ovplyvnil aj počet kandi- (NEKA), Jozef Tirpák (SMS), Marta Tká- hlasov.
Náhradníci: Jana Lukčová 163,
dátov na spomínané funkcie. O staros- čová (Sieť) a Ján Zalužický (SDS). Statovskú stoličku v Oreskom sa uchádza- rostkou obce sa stala Bc. Agnesa Strič- Bc. Dominik Hudák 145, Miloš Kužlo až 6 kandidátov a o 5 poslaneckých ková. Získala 114 platných hlasov, ma 142, Matúš Nameš 35 a Vladimír
mandátov malo záujem 23 kandidá- t.j. 35,4%. Ďalšie poradie: J. Zalužic- Ostrovrchý 29 hlasov.
(Dokončenie na str. 2)
tov. V Starom sa o funkciu starostu ký 24,8%, J. Béreš 23,3%, M. Harviluchádzali piati, ale o 7 poslaneckých
stoličiek mali záujem iba 12 kandidáti.
V Zbudzi sa o starostovi rozhodovalo
medzi 3 kandidátmi a 7 poslancov si
voliči vyberali zo 17 kandidátov.
Výsledky volieb
Oreské: Zvolení poslanci – Mgr.
Jana Cvoreňová (NEKA) 149, Ing. Mária Ciganocová (NEKA) 143, Ing. Pavol
Sentiváni (NEKA) 74, Lenka Zalužická
(NEKA) 73 a Jozef Minkanič (Smer-SD)
71 hlasov.
Náhradníci: Milan Kužma Meľko
(Smer-SD) 70, Štefan Vojtko (KDH)
70, Jaroslav Baran (SDS) 67, Michal
Chorcholič (NEKA) 67, Matúš Šimko (SMS) 59, Ing. Klaudia Galliková
(NEKA) 58, Anna Kužmová (NEKA) Z novembrovej prezentácie CD a DVD DFSk Starjani. Čítajte na str. 3.
Snímka: JPZ
58, Ing. Jozef Kužma (99% - občiansky hlas) 52, Renáta Hutníková (Smer-SD) 48, Anna Onušková (NEKA) 48,
Ján Harakaľ (NEKA) 46, Marián Gažík
Zámer ťažby soli z ložiska v Zbudzi a jej spracovanie v neďalekom Chem(Smer-SD) 44, Mária Šalachová (KSS)
42, Ján Vojtko (KDH) 42, Marta Tká- ku Strážske má už poriadne dlhú históriu. Prvé projekty boli vypracovávané
ešte koncom päťdesiatych rokov 20. stor., no nakoniec sa od toho na dlhý
čová (Sieť) 37, Tomáš Šimaľ (SNS) 35, čas upustilo. Po vyše troch desaťročiach myšlienka opäť ožila. V deväťdsiaJozef Tirpák (SMS) 25, Mária Puchalo- tych rokoch boli postavené budovy ťažobného závodu v Zbudzi a v Michalovvá (Smer-SD) 12.
ciach prevádzka na spracovanie tohto nerastného bohatstva.
O funkciu starostu sa uchádzaSo stavbou spracovateľského závodu začali v roku 1996 a o dva roky
li Ján Béreš (Smer-SD), Miroslav Har- tam plánovali soľ aj spracovávať. Ročná ťažba mala predstavovať 250 mil.

ROKOVANIA O SOLI

FARSKÝ DEŇ

V nedeľu 10. augusta sa v Starom
uskutočnil v poradí 3. farský deň farnosti Staré s filiálkami Oreské a Zbudza. Sv. omšu slúžil a homíliu kázal
farár Ján Čech-Špirek. Pri omši spoluúčinkoval spevácky zbor Lusticus.
Súčasťou podujatia bolo opäť vystúpenie folklórnych skupín a speváckych zborov, pripravené boli taktiež atrakcie hlavne pre najmenších
účastníkov podujatia. Nechýbal ani
tentoraz chutný guľáš. Na rozdiel od
predošlých dvoch ročníkov sa akcia
uskutočnila v upravenom lesíku pri
potoku Jakovec, takže účastníci už
neboli vystavení extrémnym horúčavám.
(-nk-)

ton. Obidva závody mal spájať približne desať kilometrov dlhý soľankovod s
2 potrubiami. Napriek tomu, že na realizáciu tohto projektu odišlo zo štátneho rozpočtu v prepočte asi 40 mil eur vláda v roku 2002 rozhodla, že peniaze pre závod na ťažbu soli v Zbudzi sú nenávratnou investíciou a tak sa
zámer nestal realitou.
Aj keď bolo okolo ťažby istý čas naoko ticho, myšlienka znovu ožila v roku
2012, keď spoločnosť Kolifaktor predala predmetné pozemky spoločnosti Prorogo, s. s r.o. O rok neskôr, v septembri 2013, tu už geofyzici z Poľska skúmali zásoby soli v ložisku. Zámerom spoločnosti Prorogo je aktuálne výstavba soľankovodu Zbudza – Staré – Strážske (areál Chemka), kde by
vyťaženú soľ spracovávali. Dĺžka navrhovanej podzemnej trasy s 2 potrubiami je 10 kilometrov a viedla by popri Laborci s jeho následným križovaním
štátnej cesty 1/74 a železničnej trate Strážske – Humenné bezvýkopovou
technológiou. Jedným potrubím by do Strážskeho bola prepravovaná soľanka, druhým spätne do Zbudze vylúhované vody.
Okrem kryštalickej soli by výrobná jednotka v areáli Chemka vyrábala aj
chlór, hydroxid sódny, chlórnan sódny, vodík a kyselinu chlórovodíkovú.
Táto prevádza by zamestnala 40 pracovníkov, ďalšie desiatky by našli uplatnenie v obslužných činnostiach.
Problematikou ťažby soli v Zbudzi a jej následného spracovania sa v poslednom období zaoberajú viaceré zainteresované strany. Koncom roka sa
v Strážskom uskutočnilo už viacero stretnutí.
(-rk-)

DOBRÁ INVESTÍCIA

Tip na výlet za zážitkami a zabudnutie na každodenné povinnosti a stres,
ktoré ponúka termálne kúpalisko v Nyíregyháze, odporúčajú účastníci – obyvatelia Zbudze. Dňa 26. júla mali možnosť
vyskúšať zážitkový svet, termálny svet,
saunový svet a variácie pre všetky vekové kategórie. Napriek nevyspytateľnému
počasiu, ktoré v lete prevládalo, Peter
Mandžák ako hlavný organizátor vybral
ten správny deň, a tak príspevok obce na
dopravu dvoch autobusov bol skutočne
dobrou investíciou na podporu zdravia
obyvateľov našej obce.
(-z-)

SZTÁRAYOVCI

V STAROM

Na prelome októbra a novembra
zavítali do Michaloviec potomkovia
rodu Staraj/Sztáray, ktorý sa od štyridsiatych rokov 18. stor. zaslúžil o
rozvoj Michaloviec. Pri tejto príležitosti navštívili aj Oreské a Staré, kde
mali ich príbuzní majetky.
V nedeľu 1. novembra popoludní zavítalo 16 členov do staranského
kostola, kde sa na ich počesť uskutočnil koncert, ktorý pripravili pedagógovia a žiaci michalovskej základnej umeleckej školy so sólistkou Mgr.
Milenou Bančejovou-Litunovou pod
taktovkou Valérie Hocmanovej. Hostí privítal miestny farár Ján Čech-Špirek, prihovoril sa aj významný
člen rodu diplomat J. Ex. Peter Sztáray, ktorý je zástupcom Maďarska
pri NATO v Bruseli. Súčasťou podujatia bola prezentácia knihy Rod Sztáray a Michalovce, ktorú odprezentoval historik Zemplínskeho múzea
v Michalovciach Dr. Martin Molnár.
Sztárayovci sa potom presunuli
do hrobky pod svätyňou, kde si uctili pamiatku pochovaných príbuzných. Na záver návštevy si prezreli aj
miestny kaštieľ, ktorý dali v 17. stor.
postaviť a v 18. stor. rozšíriť ich predkovia.
(P. Z.)

SILVESTER 2014

V polovici decembra po zložení
sľubov nová starostka a obecné zastupiteľstvo v Oreskom oficiálne nastúpili do svojich funkcií, preto občania
pre krátkosť času do konca roka neočakávali žiadne oslavy. Boli sme však
milo prekvapení pozvaním osláviť Silvestra v našej spoločenskej miestnosti.
Začiatok bol stanovený na dvadsiatu hodinu. Privítala nás vyzdobená sála, stoly s bielymi obrusmi, pečivom, minerálkou a k tomu vianočný
stromček. O hudbu sa starali DJ-i Matúš Šimko a Jožko Staško. Zišlo sa veľa
ľudí, hlavne mladých. Starším to pripomenulo časy disko a mladí sa išli
potrhať do tanca. Pred polnocou sa
podávala chutná kapustnica s chlebom a prevarené vínko. Domáci sa
zásobili aj obloženými chlebíkmi, koláčmi a samozrejme aj pitím. O polnoci oblohu ožiaril pekný ohňostroj a
ľudia si blahoželali do nového roka.
Zábava pokračovala do skorého rána.
Bola to prvá akcia novej starostky a
poslancov, ktorej sa zhostili na výbornú. Ďakujeme!
(D.H.)
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POZNÁME NOVÝCH STAROSTOV...

(Dokončenie zo str. 1)
O funkciu starostu sa uchádzali
Marián Ivan (NEKA), Agáta Jesenková (KDH), Matúš Nameš (SNS), Jozef
Palovčák (NEKA) a JUDr. Lucia Žužová (Magnifikát Slovensko). Do funkcie starostky bola opätovne zvolená
Agáta Jesenková. Získala 152 hlasov,
t.j. 36,2%. Ďalšie poradie: M. Ivan
29,8%, J. Palovčák 27,6%, JUDr. L.
Žužová 4,5% a M. Nameš 1,9%.
Zbudza: Zvolení poslanci – Eduard
Andrejov (Smer-SD) 152, RNDr. Janka Kučeravcová (KDH) 151, Miloš Fedák (Smer-SD) 142, PaedDr. Svetlana
Dušková (NEKA) 138, František Ferko
(Smer-SD) 129, Marek Činčár (KDH)
126 a Ladislav Kočerha (SNS) 117 hlasov.
Náhradníci: Iveta Poltoráková (SDS)

LEPŠIE JE
RAZ VIDIEŤ...

V duchu tohto hesla navštívili nedávno malí škôlkári z MŠ Staré svojich kamarátov – žiakov zo Základnej školy Staré. Terajší prváci sa radi
pochválili tým, čo všetko sa už od začiatku roka naučili. Ani škôlkári sa
nedali zahanbiť a pridali sa so svojimi básňami a piesňami ku školákom.
Spoločnými silami ešte „obliekli“ snehuliaka a splnili dané úlohy. Tieto čakali aj na ďalších pozvaných hostí –
škôlkárov zo Zbudze. Tým sa hneď pri
vstupe do budovy ZŠ zapáčila herňa
žiakov a počítačová učebňa. Po splnení všetkých úloh vyrobili škôlkári spoločne so žiakmi pekné škrabošky na
nadchádzajúci karneval. Najviac sa
potešili hravým aktivitám v priestrannej telocvični so žiakmi i škôlkármi zo
Starého. Čas určený na stretnutie prebehol v príjemnej atmosfére a všetci
si nakoniec priali, aby ho bolo aspoň
o trochu viac. Možno v budúcnosti sa
podarí uskutočniť aj niekoľko dlhších
spoločných stretnutí.
Mgr. T. Dutková, riaditeľka ZŠ

116, Peter Mandžák (KDH) 115, Mgr.
Patrik Dzurjovčin (Sieť) 93, Ing. Lukáš
Frendák (Smer-SD) 72, Jaroslav Dudaš (SNS) 70, Miroslav Dlužanin (SDKÚ-DS) 54, Ján Prepilka (SDKÚ-DS)
50, Klaudia Beňáková (EDS) 46, Štefan Mandžák (SZ) 43 a Rudolf Kozár
(Sieť) 36.
O funkciu starostu sa uchádzali Mgr. Patrik Dzurjovčin (Sieť), Marta Galambošová (NEKA) a Ing. Matej
Havrila (KDH). Staronovým starostom
je Ing. M. Havrila,. Získal 247 platných hlasov, t.j. 76,7%. Ďalšie poradie: Mgr. P. Dzurjovčin 17,4% a M.
Galambošová 5,9%.
(PZ)

SENIORI HODNOTILI

V prvú decembrovú dekádu sa v Starom zišlo 28 seniorov z obce a širšieho okolia (Michalovce, Vranov nad Topľou, Pavlovce nad Uhom a Jasenov, okr.
HE) na spoločnom, koncoročnom posedení. Po krátkom príhovore zástupcu výboru čakalo na prítomných dobré pohostenie. Už od začiatku rozvoniavala chutná vianočná klobása, ktorá so slávnostným prípitkom rozprúdila družnú debatu. Seniori sa vzájomne posťažovali na zdravotné problémy, ktoré im komplikujú
pokojné dôchodcovské nažívanie. Pravda, zazneli aj mnohé zaručené rady, ako
sa takýmto problémom vyhnúť, resp. ich eliminovať. O to vlastne aj išlo. Už len
debata o týchto skutočnostiach poteší – aspoň sa každý dozvie, že rôzne ťažkosti sú sprievodným znakom väčšiny seniorov. Vynikajúci guľáš, ktorý bol hlavných chodom obedového menu pozdvihol stále sa zlepšujúcu náladu. Nakoniec
prišla na rad aj harmonika a mnohokrát opakované pesničky pripomínali seniorom ich mladé časy. Cirkevný klub, kde sa toto podujatie odohrávalo, tak na
chvíľu ožil pesničkami spred desiatok rokov. Všetko však má svoj koniec, no
spokojní seniori sa rozchádzali s dobrým pocitom príjemne stráveného dňa s
odhodlaním zúčastniť sa ďalších takýchto stretnutí.
Emil Balko, senior

VEREJNÉ ZHROMAŽDENIE

Na verejnom zhromaždení občanov v Zbudzi bola účasť pomerne vyššia ako na predošlom. Túto
skutočnosť si vysvetľujeme zvýšeným záujmom obyvateľov o dianie v obci. Keďže sa konalo 28.
septembra, starosta Ing. M. Havrila zároveň bilancoval končiace
sa volebné obdobie. Zároveň odpovedal na otázky týkajúce sa kanalizácie, odpredaja pozemku od
obce, rozšírenia cintorína, rekonštrukcie kultúrnej miestnosti, materskej školy, modernizácie verejného osvetlenia či opravy domu
smútku. Taktiež hovoril aj o záme-

KOHO JE VIAC?

Naše putovanie po priezviskách
končíme v Oreskom. Podľa evidencie obyvateľstva k 31.12.2014
bolo najčastejšie používaným
priezviskom Melko, vrátane kombinácií Meľko, resp. Kužma Meľko(vá). Zo 485 obyvateľov ich používalo 26. Ako druhé nasleduje
priezvisko Havrilčák, aj s prepisom Harvilčák(ová), ktoré používa 23 obyvateľov. Podobne je to
s priezviskom Bereš/Béreš(ová).
Tieto rodiny majú spolu 20 členov.
Najpoužívanejšie päťku priezvísk
vrátane ženskej verzie uzatvárajú
Kužma – 17 a Baran – 13. (-rk-)

Z vystúpenia Kladzanského ľudového divadla (KĽUD) v Starom 5. augusta 2014.		
Snímka: JPZ

re opraviť fasádu materskej školy,
výmene okien a dverí. Teraz, keď
čítate tento príspevok konštatujeme, že sa mu to aj podarilo.

PRIPRAVOVANÉ
PODUJATIA

V najbližšom období sa uskutočnia
tieto podujatia:
• 30. apríl 2015 – Stavanie mája v
Zbudzi. Tradičné podujatie s kultúrnym programom a občerstvením.
• 30. máj 2015 – Deň detí v Zbudzi v areáli obecného úradu. Bohatý
program pre deti.
• jún 2015 – MDD a Juniáles v Starom v amfiteátri a areáli OcÚ.
• 9. august 2015 – Oslavy 780. výročia písomnej zmienky o obci Zbudza so slávnostnou sv. liturgiou.
• 18. október 2015 – Úcta k starším
v Zbudzi. Podujatie pre seniorov s kultúrnym programom.
Srdečne vás všetkých pozývame!

HARMONOGRAM
VÝVOZU ODPADOV

Obec ORESKÉ
Tuhý komunálny odpad: 13. a 27.
január, 10. a 24. február, 10. a 24.
marec, 7. a 21. apríl, 5. a 19. máj,
2., 16. a 30. jún, 14. a 28. júl, 11.
a 25. august, 8. a 22. september, 6.
a 20. október, 3. a 17. november,
1., 15. a 29. december.
Papier – 5. marec, 22. október.
Sklo – 14. apríl, 17. júl, 6. november.
PET fľaše – 23. február, 26. marec,
24. apríl, 25. jún, 23. júl, 17. september, 24. november, 17. december.
Zmiešané plasty, PET fľaše – 16.
január, 18. máj, 13. august, 29.
október.
Pneumatiky – 29. september.
Elektroodpad a kovové obaly – 14.
máj, 26. august.
Nebezpečný odpad – 25. február,
18. august.
Obec STARÉ
Tuhý komunálny odpad: 5 a 28.
január, 11. a 25. február, 11. a 25.
marec, 8. a 22. apríl, 6. a 20. máj,
3. a 17. jún, 10. a 29. júl, 12. a 26.
august, 9. a 23. september, 7. a 21.
október, 4. a 18. november, 16. a
30. december.
Separovaný zber: 14. január, 11.
február, 11. marec, 8. apríl, 13.
máj, 10. jún, 8. júl, 12. august, 9.
september, 14. október, 11. november, 9. december.
Elektroodpad: 8. apríl, 9. september.
Obec ZBUDZA
Tuhý komunálny odpad: 7. a 21.
január, 4. a 18. február, 4. a 18.
marec, 1., 15. a 29. apríl, 13. a 27.
máj, 10. a 24. jún, 8. a 22. júl, 5.
a 19. august, 2., 16. a 30. september, 14. a 28. október, 11. a 25.
november, 9. a 23. december.
Separovaný zber: 20. január, 17.
február, 17. marec, 21. apríl, 19.
máj, 16. jún, 14. júl, 18. august,
14. september, 13. október, 10.
november, 8. december.

VÝROČIA • OSOBNOSTI • UDALOSTI
Návštevníci cintorína v Zbudzi
si môžu v prípade potreby odobrať
vodu z tohto miesta. Snímka: (Z)

• Pred 165 rokmi (23. júla 1849) sa v Starom narodil jednoruký
klavirista a skladateľ Gejza Zichy.
• Pred 70 rokmi (26.11.1944) boli oslobodené Oreské, Staré a
Zbudza.		
(red)
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STARJANI
MAJÚ CD I DVD
V predposlednú novembrovú nedeľu sa v zasadačke obecného úra-

morálnou povinnosťou, aby sme na
"krst" týchto nosičov pozvali zástupcov sponzorských spoločností.
Na podujatí nechýbala "kmotra"
M. Rimková, ktorá zabezpečila chutnú
tortu v tvare "DVD-ečka". Nechýbalo
ani šumivé víno a krstná košieľka či
bohaté občerstvenie sprevádzané vystúpením skupiny Starjani. To všetko
však nebolo vyvrcholením našej činnosti, pretože odvtedy sme stihli vianočné koncerty v Strážskom, Nacinej
Vsi, Michalovciach a Brekove.
Naším cieľom je naďalej rozdávať radosť. K tomu potrebujeme nielen rozšíriť repertoár, ale aj vlastné
rady o spevákov a hudobníkov. Dvere do našej folklórnej skupiny sú vám
stále otvorené.
Emil Balko, spevák a akordeonista

du stretli členovia folklórnej skupiny Starjani s manželkami s pozvanými hosťami a sponzormi, aby prezentovali prvé CD a DVD nosiče so
svojím repertoárom.
Je obdivuhodné, že sa nám to poda- tovali do zahraničia – napr. Švajčiarrilo v pomerne krátkom čase, veď sku- sko, Rakúsko, Veľká Británia či USA.
pina vznikla iba v lete 2013 pred osla- Naše nahrávky poznajú už aj v rádiu
vami výročia obce. Ako to už zvyčajne Regina.
býva, ani začiatky tohto kolektívu neBez našich sponzorov, ktorými sú:
boli ľahké, panovala aj nedôverčivosť. Potraviny Mária Rimková, Staré, VP
Silnejšie však bolo nadšenie pre fol- Technika, s.r.o., Michalovce, Ing. Laklór, ktoré všetky negatíva prevýši- dislav Kočerha AGRO Staré, Agáta
lo. Treba povedať, že skupina začína- Jesenková, starostka obce Staré, Pala od "nuly".
noráma Real, s.r.o., Vyšný Slavkov,
Spočiatku sme si oblečenie požičia- ENERG, s.r.o., Staré, Reštaurácia Da
vali buď zo súboru Strážčan zo Stráž- Baffone Strážske a Rudolf Schmidt
skeho, od FSk Dupná z Jasenova, ale aj – výroba nábytku Čečehov by sa nič
od FSk Moravančan z Moravian. Ke- z toho neudialo. Aj preto bolo našou
ďže takto to ďalej nemohlo fungovať,
oslovili sme podpredsedu KSK Ing.
Emila Ďurovčíka. Z príspevku KSK a
pomoci ďalších sponzorov sme objednali materiál a ušitie košieľ a lajblikov, vrátane zabezpečenia klobúkov.
Takto vystrojení sme už absolvovali celý rad vystúpení, na naše potešenie s veľkým úspechom. Dlhotrvajúci
potlesk bol pre nás nielen peknou odmenou, ale i motiváciou pokračovať v
tejto krásnej činnosti, rozširovať pôvodný repertoár a absolvovať čo najviac vystúpení.
V priebehu roka sme vystúpili na
rôznych podujatiach v Horovciach,
Medzi Sztárayovcami bol aj Péter Sztáray, veľvyslanec Maďarskej re
Michalovciach, Jastrabí, Oreskom,
Nacinej Vsi, Strážskom, Brekove, Ja- publiky pri NATO.		
Snímka: ObOr
senove (okr. Humenné), Víťazovciach
či pri rôznych príležitostiach v Starom. Takáto "šnúra" vystúpení nás
Potomkovia slávneho šľachtického rodu Starajovcov/Sztárayovzaväzovala, aby sme niečo z nášho
repertoáru nahrali aj na CD-, resp. cov zavítali cez Dušičky na Zemplín. Do Michaloviec, Vinného, StaréDVD nosiče. Podarilo sa nám to v po- ho a Oreského si prišli pripomenúť svojich zosnulých predkov. Nechýmerne krátkom čase a opäť s finanč- bal medzi nimi ani veľvyslanec Péter Sztáray. Z Budapešti sa k nám
nou pomocou sponzorov. Nahráva- vybrali šestnásti.
Navštívili miesta, kde pôsobili torikovi Zemplínskeho múzea a
nie a výrobu spomínaných nosičov
zabezpečila spol. VIDEO-FOTO-ŠTÚ- alebo sú pochovaní ich predkovia Miroslavovi Havrilčákovi, nášmu
DIO Panko z Vranova nad Topľou. Pr- – kaštieľ v Michalovciach, kaplnku kurátorovi, táto vzácna návštevých 200 kusov bolo rozdaných nielen na Hrádku a už spomínané deni- va pobudla dňa 1.11.2014 v nav samotnej obci a okolí, ale mnohé pu- ny. Vďaka Dr. M. Molnárovi, his- šej obci a spoločne so všetkými
veriacimi sa zúčastnila v našom
kostolíku na slávení sv. omše. Po
príchode ich M. Molnár oboznáV októbri sa žiaci našej školy zúčastnili divadelného predstavenia Ko- mil s históriou nášho kostola z
cúr v čižmách, kde sa dobre zabavili, ale aj poučili. Zašportovali si 5. roku 1831 postaveného v neskoroklasicistickom štýle.
novembra počas Svetového dňa behu.
Potom zaujali popredné miesta
Každoročná tradícia sa aj tohto roku stala skutočnosťou. Prvá trieda a začala sa sv. omša. Pán farár
sa v októbri – Mesiaci úcty k starším ľuďom stala miestom neformálne- ich srdečne privítal v našej obci.
ho stretnutia žiakov a ich starých rodičov. V príjemnej atmosfére najprv Svätá služba sa niesla v slávnostvznikali spoločné výtvory z tekvíc a jesenného ovocia. Ruky starkých sú nejšom duchu. Čítania evanjelií a
šikovné a žiaci ochotní pomáhať, preto netrvalo dlho a nápadité výtvo- homília boli tlmočníčkou preklary rôznych tvarov boli raz – dva hotové. Po dobre vykonanej práci na- dané do angličtiny a maďarčiny.
sledovalo malé spoločné posedenie. Veď chvíle so starkými patria k naj- Po skončení omša sa veriacim
prihovoril P. Sztáray, ktorý vyjadvzácnejším.
Pri príležitosti vianočných sviatkov si žiaci pod vedením Kláry Maue- ril radosť z toho, že mohli navštírovej pripravili slávnostný program pri vyzdobenom vianočnom strom- viť miesta, kde žili a pracovali ich
čeku, o ktorý sa nám opakovane postarala rodina Svätojánskych. Žiaci dávni predkovia.
Poďakovaním za návštevu boli
sa predstavili v pestrom programe zloženom z tančeka v podaní štvrtákov, zo scénok, z krásnych piesní zaspievaných Anetkou Zužovou s kla- kytice kvetov a spomienková nástenka so zobrazenými kostolmi,
vírnym doprovodom Lucie Žužovej. Ďalej v programe vystupovali ko- ktoré postavili ich predkovia. Pán
ledníci, žiaci so svojimi vianočnými vinšami a básňami. Svoju šikovnosť farár osobne poďakoval aj pánom
ukázali aj Adelka Šaffová a Karolínka Baszóová hrou na hudobné nástro- molnárovi a Havrilčákovi za poje. Po skončení programu si všetci ešte posedeli pri výbornom vianoč- moc pri organizovaní tejto akcie.
nom punči, ktorý už tradične varia učiteľky rodičom a priateľom školy a Spoločná fotografia pred oltárom
pri pochúťkach – daroch rodičov, navzájom si zaželali pokojné prežitie im bude pripomínať chvíle, ktoré
vianočných sviatkov a šťastný nový rok 2015.
strávili v malom kostolíku sv. Jo(D. H.)
Mgr. T. Dutková, riaditeľka ZŠ Staré zefa v Oreskom.
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KRÁTKE SPRÁVY
 Novým predsedom AGRO družstva
Staré so sídlom v Zbudzi sa stal Ing. Ladislav Kočerha, ktorý vo funkcii vystriedal dlhoročného predsedu Ing. Štefana
Harakaľa.
 Cirkevný spevácky zbor Lusticus absolvoval aj v druhom polroku viacero vystúpení. Okrem 3. farského dňa v Starom
sa prezentoval svojím spevom napr. aj pri
slávení sv. omší počas vianočného obdobia v celej farnosti.
 Mladí koledníci zo Starého sa aj v
tomto roku zapojili do Dobrej noviny.
Vďaka štedrosti miestnych rodín vyzbierali 715 €, ktoré budú použité na
viaceré projekty v Afrike.

STARÉ – JASENOV

Tradičné stretnutie obyvateľov obcí
Staré a Jasenov, ktoré sa uskutočnilo 15. septembra pri Vojtkovom kríži v
Staranskej doline, napísalo už jedenástu kapitolu. Podujatie začalo krátkou
pobožnosťou, ktorú viedol parchovanský farár a jasenovský rodák Ing. Mgr.
Dušan Lupčo. K prítomným približne
150 účastníkom stretnutia, medzi ktorými mali prevahu Jasenovčania, sa
potom prihovorili starostovia Agáta Jesenková a Ing. Ján Katkovčin. Po roku
si Starania a Jasenovčania opäť mali
čo povedať. Nechýbalo ani pohostenie
(hostiteľskou obcou bolo tentoraz Staré) a dobrá nálada.
(red.)

NEOBVYKLÁ
HODINA
V rámci Európskeho týždňa rodičov oslovili učitelia Základnej školy v Starom odvážnych rodičov žiakov, ktorí mali chuť a odvahu postaviť sa pred žiakov a odučiť časť
alebo celú vyučovaciu hodinu. Prihlásila sa mamka žiačky Viktórie Svätojánskej
z Oreského. Po dohode s pani učiteľkou sa
rozhodla odučiť hodinu výtvarnej výchovy v
2. a 4. ročníku.
Sama pripravila potrebné pomôcky a
premyslela si organizáciu celej vyučovacej hodiny. Vybrala si aktuálnu tému "Halloween". Žiaci pracovali v troch skupinách.
Prvá skupina robila strašidelné tekvičky z
nefunkčných žiaroviek, druhá pracovala na
halloweenskom stromčeku. Na konár zasadený v kvetináči žiaci vešali vlastnoručne
zhotovené netopiere, duchov a rôzne strašidlá. Posledná skupina vyrábala brmbolce z
vlny rôznofarebných farieb. Pri všetkom im
pani Svätojánska pomáhala a usmerňovala ich pri práci. Výsledkom sú nápadité práce, ako to dokladajú aj priložené fotografie.
Žiakom sa takáto tvorivá a kreatívna hodina
veľmi páčila. Pre všetkých to bolo príjemné
oživenie a spestrenie vyučovacieho procesu.
Pani Svätojánska mala z práce so žiakmi
podobné pocity a zároveň priznala, že práca
učiteľa je veľmi náročná na prípravu, pomôcky, ale aj vlastný proces učenia a neustálu
interakciu s deťmi.
Mgr. Alena Zúberová, učiteľka ZŠ
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DOBROVOĽNÍCI ZO ZBUDZE

Pri príležitosti 70. výročia rukovania dobrovoľníkov – svobodovcov z obce Zbudza sa
uskutočnilo podujatie, na ktorom si občania obce pripomenuli udalosti v obci na prelome
rokov 1944-1945 pod názvom „Dobrovoľníci z obce Zbudza v II. svetovej vojne“. Môžeme ho zaradiť do širšieho rámca podujatí OBEC ZBUDZA – FRAGMENTY DEJÍN. Ich vyvrcholením by mala byť pripomienka 780.výročia existencie prvej písomnej zmienky o obci.
Podujatie otvoril starosta Ing. Matej vá, manželka nebohého účastníka SNP MiHavrila, ktorý privítal prítomných a struč- chala Ferka, Paulína Hricíková (89-ročná,
ne pripomenul udalosti spred 70 rokov. Tie najstaršia účastníčka podujatia), manželvýrazne zasiahli do života obyvateľov tejto ka nebohého dobrovoľníka Jána Hricíka,
neveľkej dediny. Zbudza bola oslobodená Anna Kločanková, manželka najstaršie26. novembra 1944 vojskami 1. gardovej ho syna nebohého dobrovoľníka Jána Kloarmády, 4. ukrajinského frontu Červe- čanku, Margita Sokolská, manželka nebonej armády, podobne ako blízke zemplín- hého dobrovoľníka Michala Sokolského. Z
ske mestá Michalovce a Humenné. Hosťom rodín boli najpočetnejšie zastúpení Sotápodujatia bol Ing. Daniel Sidor, tajomník kovci, ktorí zaznamenali aj ďalšie prvenOV SZPB v Michalovciach. Ten okrem iného stvo – najmladším účastníkom bol ročný
pripomenul aj činnosť tejto organizácie na Samko Soták, ktorý prišiel podporiť svojokresnej úrovni. Koncom novembra 2014 ho pradedka.
si aj mesto Michalovce pripomenulo 70. výPrítomní vyše hodinu a pol sledovali
ročie svojho oslobodenia. Pietna spomien- prezentáciu, ktorú pripravil Anton Meteňka sa uskutočnila na cintoríne Červenej ar- ko. Ten na základe dostupných informácií
mády pod Hrádkom. V centre mesta, oproti a zdigitalizovaných podkladov vytvoril proOC Zemplín, sa konala rekonštrukcia bojov fily dobrovoľníkov, ale aj iných účastníkov
II. svetovej vojny, ale aj prehliadka moder- národného boja za oslobodenie. Príslušníknej vojenskej techniky Armády Slovenskej mi I. československého armádneho zborepubliky.
ru boli títo občania obce: Juraj ANDREJOV,
Medzi vyše 40 účastníkmi podujatia v Štefan BARNA, Jozef ČOREJ, Jozef DZURZbudzi boli aj poslanci obecného zastupi- JOVČÍN, Pavol DZURJOVČÍN, Róbert DZURteľstva – RNDr. Jana Kučeravcová, Edu- JOVČÍN, Anton HIRJAK, Andrej HRICÍK, Ján
ard Andrejov, Marek Činčár, Miloš Fedák, HRICÍK, Ján CHOCHOL, Pavol CHOCHOL,
František Ferko. Z priamych účastníkov ná- Ján KLOČANKA, Ján LICHOTA, Michal MINrodného boja za oslobodenie sa poduja- KANIČ, Andrej MIŽO, Michal SOKOLSKÝ, Vítia zúčastnil len Víťazoslav Soták (*1926), ťazoslav SOTÁK, Ľudovít STRIČKO, Štefan
dobrovoľník – svobodovec. Druhý žijú- ŠIROCHMAN, Michal TEJGY, Juraj TURČÍK
ci dobrovoľník, pochádzajúci z obce, Ján a Jozef ŽUŽO. Skoro všetci uvedení vstúpili
Lichota, sa pre chorobu ospravedlnil. Po- do armády po prechode frontovej línie cez
četnejšie boli zastúpené členky ZO SZPB v obec Zbudza 26. novembra 1944. Ako najZbudzi. Na slávnosť prišli Matilda Ferko- častejší dátum nástupu sa uvádza 26. resp.

27. december 1944. Občania obce Zbudza, ktorí sa na prelome rokov 1944/1945
(od 26.12.1944 do 16.1.1945) dobrovoľne stali príslušníkmi I. ČSAZ, predstavovali vekovo pestré zloženie. Kým najstarší Ján Kločanka (*1905) už bol v zrelom
veku, 40. roku života – najmladší Anton
Hirjak (*1929) bol rovesníkom jeho najstaršieho syna a sotva opustil školské lavice. Pripomeňme, že neskôr bola vyhlásená
na oslobodenom území mobilizácia pre ročníky 1910 – 1924. Teda mnohých, najmä mladých občanov zo Zbudze by sa netýkala, napriek tomu sa rozhodli narukovať.
Dobrovoľníci z našej obce sa do armády prihlásili v náborovom stredisku, ktoré bolo zriadené v Humennom. Výcvikové
stredisko bolo v Snine, kde bol aj výber do
poddôstojníckej školy. Dodajme, že už len
do Humenného sa museli dostať „pešo“.
Mnohí prešli cez Laborec do Nacinej Vsi a
odtiaľ peši po hradskej, resp. po železničnej trati až do Humenného. Po absolvova-

Víťazoslav Soták ako príslušník I.
ČSAZ.
Snímka: archív

Z HISTÓRIE SČÍTANIA OBYVATEĽSTVA

Na území Slovenska (v rámci Uhorska) sa prvé čiastočné sčítanie obyvateľstva uskutočnilo v roku 1715.
Prvé sčítania sa nazývali konscripcie alebo súpisy
ľudu. Prvé sčítanie všetkého obyvateľstva bolo v rokoch 1778 – 1785, kým moderné sčítania, ako ich v
podstate poznáme dodnes, začali až v druhej polovici 19. storočia.
Moderné sčítanie spred 145 rokov (k 31. 12. 1869)
mnohé napovedá aj o obyvateľstve v našich troch obciach – Oreské, Staré a Zbudza. Všetky v tom čase
patrili do michalovského sčítacieho obvodu, kde žili
nasledovné počty obyvateľov: Michalovce (Nagy Mihály) – 3 516, Pozdišovce (Pazdics) – 1 405, Topoľany (Topolyán) – 747, Lastomír (Lasztomér) – 1 653,
Zbudza (Izbugya) – 275, Krivošťany (Krivoscsán) –
462, Staré (Sztára) – 1 132, Oreské (Oreszka) – 571,
Vrbnica (Fuzesér) – 435, Močarany (Mocsár) 657,
Žbince (Nagy és Kiss Cseb) – 713, Šamudovce (Sámogy) – 627, Petrovce nad Laborcom (Petrócz) – 708 a
Krásnovce (Krásznoc) – 593.
V Oreskom žilo v tom čase v 94 domoch a 98 domácnostiach 277 mužov a 294 žien, v Starom v 158 domoch a 199 domácnostiach 559 mužov a 573 žien a v
Zbudzi v 35 domoch a 43 domácnostiach 134 mužov a
141 žien. Z prehľadu vyplýva, že aj v tomto období mali
prevahu ženy. Najvyšší priemer obyvateľov na jeden
dom pripadal v Zbudzi, kde sa "tiesnilo" až 7,86 obyvateľov. V Starom, kde na jeden dom pripadalo (7,12)
obyvateľov, bol najobývanejším domom kaštieľ. "Najpohodlnejšie" si žili v Oreskom, kde v jednom dome
žilo priemerne 5,83 obyvateľov.

Z jednotlivých tabuliek sa dozvedáme aj počty
vdovcov a vdôv. V Oreskom ich žilo 6/1, v Starom 9/8
a v Zbudzi 1/2. Zaujímavé sú aj štatistiky gramotnosti, kde sa sledovalo čítanie, čítanie a písanie spolu a
úplná negramotnosť. V Oreskom bolo negramotných
343 (60,07%) obyvateľov, z toho 165 mužov a 178 žien,
v Starom 705 (62,28%), z toho 351 mužov a 345 žien a
v Zbudzi 206 (74,91%), z toho 97 mužov a 109 žien. V
Starom pôsobili 4 učitelia (z toho 1 na cirkevnej škole)
a v Oreskom jeden.
Vtedajšie sčítanie sledovalo aj vekovú štruktúru
obyvateľstva podľa jednotlivých ročníkov. Najstarší žijúci Staran sa narodil v roku 1792 (mal teda 77
rokov), v Oreskom mal najstaší obyvateľ 75 a v Zbudzi iba 69 rokov. V obvode žil aj 100-ročný Michalovčan, ktorý bol v sledovanom mikroregióne suverénne
najstarším. V Starom bol najpočetnejší ročník 1869
(26 detí), ďalšie 4 ročníky (1867, 1866, 1862 a 1859)
boli v tejto obci zastúpené rovnako 20 obyvateľmi. V
Oreskom bol najpočetnejší ročník 1839 (14) a v Zbudzi 1864 (9).
Čo sa týka vierovyznania, v Oreskom bolo 354 rímskokatolíkov, 204 gréckokatolíkov, 2 reformovaní
(kalvíni) a 10 židov. V Starom žilo 838 rímskokatolíkov, 227 gréckokatolíkov, 2 evanjelici (luteráni) a 65
židov. V Zbudzi žilo 134 rímskokatolíkov, 92 gréckokatolíkov, 1 evanjelik, 8 reformovaných a 40 židov, ktorí
tu tvorili relatívne početnú komunitu (14,55% z celkového počtu obyvateľstva).
V tomto rozsiahlom sčítaní sú uvedené aj rôzne hospodárske štatistiky ako sú stavy dobytka a pod. (JPZ)

ní základného výcviku boli niektorí vybratí
do špeciálnych druhov vojska. Väčšina však
bola zaradená do peších jednotiek I. ČSAZ.
Okrem rukujúcich dobrovoľníkov na prelome rokov 1944-1945 bol členom elitnej II.
čsl. paradesantnej brigády aj Štefan Barna
zo Zbudze.
Ako príslušník I. ČSAZ padol pri oslobodzovaní Slovenska, v ťažkých bojoch pri
Liptovskom sv. Mikuláši ani nie osemnásť
ročný Ľudovít Stričko (1927–1945). Mnohí zo Zbudžanov boli zranení: Ján Chochol
– amputovaná noha nad kolenom, Pavol
Chochol – amputovaná ruka nad lakťom,
Michal Minkanič – roztrieštený lakeť ľavej ruky. Veľa ich bolo zranených ľahšie,
napr. Anton Hirjak, Róbert Dzurjovčin, Ján
Lichota a iní. Ako už bolo spomenuté, pri
oslobodzovaní Slovenska, hrdinský padol
mladučký vojak Ľudovít Stričko. Hneď po
skončení vojny vysoké vojenské vyznamenanie „Československý vojnový kríž 1939“
dostali napr. rot. Ján Chochol, voj. Michal
Minkanič, voj. Andrej Mižo.
Okrem príslušníkov I. ČSAZ sa národného boja za oslobodenie zúčastnili aj ďalší občania. Účastníkom SNP bol Michal FERKO, ako čsl. partizán pôsobil Michal BARAN.
Niektorí občania obce Zbudza, ktorí narukovali ako vojaci slovenskej armády, napr.
Ján HRUŠKA, Pavol JENČÍK, Ján UJLAKY,
Ján VITRIKUŠ, boli okupantmi zajatí za prejavy neposlušnosti pri odzbrojovaní dvoch
východoslovenských divízii. Zajatých vojakov sa nacisti snažili čo najskôr vyviezť z
územia Slovenskej republiky do hitlerovskej Tretej ríše. Z nemeckých zajateckých
koncentračných táborov spomeňme tie, v
ktorých boli aj občania Zbudze, napr. Sanok (dnes juhovýchodné Poľsko), Oberlungwitz (dnes juhovýchodné Nemecko),
Hannover (dnes severozápadné Nemecko). V zajateckom koncentračnom tábore
v Hannoveri vo februári 1945 zahynul Ján
HRUŠKA (1922–1945).
V rámci diskusie o svojich blízkych hovorila napr. Jaroslava Hrušková. O svoje spomienky na priebeh oslobodenia obce a pobyt osloboditeľov sa podelil žijúci pamätník
Juraj Havrila (*1929).
Poďakovanie za zdarný priebeh podujatia patrí všetkým jeho účastníkom. Zvlášť
treba poďakovať starostovi obce Zbudza,
Ing. Matejovi Havrilovi. Zabezpečil miestnosť, projekčnú techniku, ale aj občerstvenie, s ktorým mu pomáhala Marianka Pencáková.
Obrovské oduševnenie mladých mužov,
občanov obce Zbudza a ich zámer podieľať sa na oslobodení svojej vlasti si zasluhuje pozornosť. Na čelnej stene budovy,
ktorá už dlhé roky slúži ako sídlo Obecného úradu obce Zbudza je umiestnená pamätná tabuľa pripomínajúca dve spomenuté obete II. svetovej vojny z radov občanov
obce (Ľudovít Stričko, Ján Hruška). Odhalená bola v roku 1994. Na pamiatku oslobodenia obce bola ešte v roku 1969 odhalená
pamätná tabuľa osloboditeľom. Obe pripomínajú najväčšiu apokalypsu v doterajších
dejinách ľudstva – II. svetovú vojnu. Veľkú zásluhu na ich osadení i na organizovaní podujatí ako bolo 27.12.2014 má aj ZO
SZPB v Zbudzi.
Anton Meteňko, člen SZPB ZO Košice
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SPOLOČENSKÉ OKIENKO
V druhom polroku 2014 sa narodili:
Filip ŠUFLITA, Tobias ZALUŽICKÝ (Oreské), Filip MICHALOVČÍK, Matej
MICHALOVČÍK, Dominika ČERHITOVÁ, Sabína LITUNOVÁ (Staré), Lilien
MOJCIKOVÁ, Jakub DUDÁŠ, Katarína ONDILOVÁ (Zbudza).

Uzavreli manželstvo:
Peter VOJTKO a Daniela JAKUBOVÁ (Oreské), Ing. Ondrej MISÁR a Mgr.
Lívia HRINDOVÁ, Slavomír MELKO a Katarína LENKOVÁ, Martin PALOVČÁK a Diana ADAMČÍKOVÁ, Mgr. Štefan BALBERČÁK a MUDr. Zuzana
KOSCELNÍKOVÁ, Ing. Tomáš PEREXTA a Ing. Anna JESENKOVÁ, Peter
HARVAN a Lívia ILČÍKOVÁ (Staré), Jaroslav DUDAŠ a Lucia KUŽMOVÁ,
Martin DANKO a Mariana BARKAJOVÁ, Peter DZURJOVČIN a Mgr. Tatiana KUČERAVCOVÁ (Zbudza).

Netradičná "halloweenská" hodina výtvarnej výchovy.

Snímka: ZŠ

HASIČI NEZAHÁĽALI

Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) Staré má za sebou ďalšie úspešnú sezónu. Tú už tradične odštartovali na Zemplínskom pohári. Jeho
23. ročník sa uskutočnil 3. mája v Bystrom, kde Starania postavili dve
družstvá. Muží skončili na druhom mieste, keď ich o prvenstvo v druhom pokuse pripravil oneskorený nástrek na jednom z terčíkov. Práve
druhým pokusom si vybojovali prvenstvo vo svojej kategórii dorastenky. Tento primát je jubilejným desiatym pre staranský DHZ z týchto
regionálnych podujatí.
Obe tieto družstvá si úspešne časom 17,67 s. Naopak, potešipočínali aj na obvodovom kole li dievčatá, ktoré časom 28,75 s
15. júna v Žbinciach. Víťazstvami skončili o priečku vyššie. Pri účasti
na tomto podujatí po štafetových 14 družstiev sa muži predstavili v
behoch a požiarnom útoku roz- Nižnom Hrušove, odkiaľ priviezli
hodli o svojej účasti na 24. ročníku putovný pohár. Ten vybojovali
Zemplínskeho pohára, ktoré bude pekným časom 16,53 s. Dňa 20.
v máji 2015 v Trebišove. O osem júla sa uskutočnila „pohárovka“ v
dní neskôr muži neuspeli v Pušov- Novej Kelči. Medzi tuctom účastciach, kde spomedzi 18 družstiev níkov skončili naši chlapci s požiskončili na 9. mieste, keď im zly- čanou technikou štvrtí (19,96 s.).
hala nová technika PPS-12.
Darilo sa dievčatám. Tie si časom
Na nočnej súťaži 5. júla v Bá- 27,56 vybojovali prvé miesto. Ranovciach nad Ondavou muži s mi- ritou bola do istej miery súťaž v Se(Dokončenie na str. 6)
nimálnym odstupom skončili tretí

JARNÝ ŽREB
Vyžrebovanie zápasov jarnej časti TJ Družstevník Zbudza v VIII.
lige – skupina Východ je nasledovné: 11. kolo (5.4.2015 o 15.30
hod.): Zbudza – OFK Horňa, 12. kolo (12.4.2015 o 15.30 hod.):
TJ Družstevník Úbrež – Zbudza, 13. kolo (19.4.2015 o 16.00
hod.): Zbudza – TJ Veľké Revištia B, 14. kolo (26.4.2015 o
16.00): Zbudza – FC STAKO Nižná Rybnica, 15. kolo (3.5.2015
o 16.30 hod.): FK Vinohrady Choňkovce – Zbudza, 16. kolo
(10.5.2015 o 16.30 hod.): Horňa – Zbudza, 17. kolo (17.5.2015
o 17.00 hod.): Zbudza – Úbrež, 18. kolo (24.5.2015 o 17.00
hod.): V. Revištia B – Zbudza, 19. kolo (31.5.2015 o 17.00
hod.): N. Rybnica – Zbudza, 20. kolo (7.6.2015 o 17.00 hod.):
Zbudza – Choňkovce.		
(-rk-)

Tradícia Farského dňa pokračovala aj v tomto roku.

Snímka: FaSta

Oslávili životné výročia:
Jozef MELKO, Viera VOJTKOVÁ, Katarína ZALUŽICKÁ (Oreské), Ján DELING, Cyril SABO, Antónia BAČOVČINOVÁ, Jana ŠMIGOVÁ, Alžbeta
KOSCELNÍKOVÁ, Štefan ADAMIK (Staré), RNDr. Jana KUČERAVCOVÁ,
Viera HRICIKOVÁ, Jaroslav PREPILKA, Jarmila PREPILKOVÁ, Katarína KAKOŠOVÁ (Zbudza).
Eva NEDZBALOVÁ, Jaroslav KUŽMA (Oreské), Jozef PALOVČÁK, Helena
ČORNEJOVÁ, Marta HUDÁKOVÁ, Valéria HARDIKOVÁ, Mária SKLENČÁROVÁ, Štefan RIMKO (Staré), Ladislav KUŽMA (Zbudza).
Gustáv HRUŠKA (Oreské), Anna DELINGOVÁ, Anton DERMEK, Irena KRÁĽOVÁ, Cyril DERMEK (Staré), Agnesa HRUŠKOVÁ, Hedviga PUĽAKOVÁ
(Zbudza).
Kvetoslava HARAKAĽOVÁ (Oreské), Emil VALOK (Staré).
Filoména HAMARIČOVÁ, Viliam MELKO (Oreské), Helena JUSKOVÁ,
Zuzana LAZAROVÁ (Staré), Anna DZURJOVČINOVÁ, Ján SINČÁK (Zbudza).
Ján BEREŠ, Jozefína CIGANOCOVÁ, Katarína HAVRILČÁKOVÁ, Mária ŠIMAĽOVÁ (Oreské), Hedviga MISÁROVÁ, Ján HATALA, Katarína ZEMBOVÁ, Tomáš DUNCA (Staré).
Pavol BARAN, Ján HARAKAĽ, Zuzana PETROCOVÁ, Jozefa ZALUŽICKÁ
(Oreské), Irena ŠTIBEROVÁ (Staré).
Margita KIŠOVÁ, Jozefína TIRPÁKOVÁ, Katarína ZALUŽICKÁ (Oreské), Jozef ADAMIK, Štefan MACEJKO (Staré).
Margita PETROCOVÁ, Hilár ZALUŽICKÝ (Oreské), Aranka LITUNOVÁ, Ján
VOROŇÁK (Staré),
Ján METEŇKO, Anna FERKOVÁ (Zbudza).
Helena LADIKOVÁ, Genoveva ZALUŽICKÁ (Oreské), Júlia GEREGÁČOVÁ
(Staré),
Helena SENTIVÁNIOVÁ (Oreské), Helena GARBEĽOVÁ, Katarína PĽUCHTOVÁ (Staré), Sabina DZURJOVČINOVÁ (Zbudza).
Margita KIŠŠOVÁ (Oreské), Víťazoslav SOTÁK (Zbudza).
Pavlína HRICIKOVÁ (Zbudza).
Paulína MISÁROVÁ (Staré).
Ján ZALUŽICKÝ (Oreské).

Opustili naše rady:
Sabína BÉREŠOVÁ, rod. Meľková (nar. 1928), Ján KOSTOVČÍK (1932), Františka BARANOVÁ, rod. Tkáčiková (1928), Ján ŠIMAĽ (1929), Andrej MELNÍK
(1938) z Oreského, Božena PALOVČÁKOVÁ, rod Michalovčíková (1940), Terézia ŠUMILOVÁ, rod. Petrušková (1940), Jozefína OBLAŽNÁ, rod. Sabová
(1932), Jozefína HUDÁKOVÁ, rod. Kolibabová (1933), Pavlína PALOVČÁKOVÁ, rod. Misárová (1937), Juraj TURCOVSKÝ (1948) zo Starého, Margita HRICIKOVÁ (1951), Andrej MIŽO (1923), Margita UJLAKYOVÁ (1943)
zo Zbudze.
K 31. 12. 2014 bolo k trvalému pobytu v Oreskom prihlásených
485, v Starom 781 a v Zbudzi 536 osôb.

ŠPORTOVÝ DEŇ

Dňa 27. júla sa v Oreskom sa na futbalovom ihrisku uskutočnil „Športový deň Oreščancov“. Program bol pripravený pre deti,
mládež, ale aj dospelých. Súťažilo sa v skoku vo vreci, hode na terč, skoku z miesta,
hode polenom, futbale a volejbale.
Športom ožilo celé ihrisko. Deti sa s radosťou pretekali a odhodlane súťažili, nakoľko ich lákala sladká odmena a medaila.
Do súťaží sa zapájali aj dospelí. Nechýbali
ani humorné situácie. Deti zaujala aj ukážka hasičského zásahu pri hasení auta, ktorú
predviedli hasiči DHZ Staré. Súťažiaci dostali

chladené občerstvenie a nechýbal ani chutný guľáš, ktorý pripravila Alena Pavličová.
Po zotmení bola pripravená vatra, o ktorú sa postarali mládežníci z obce. V tom
najlepšom prišla letná búrka sprevádzaná dážďom a bleskami. Deti aj dospelí boli
sklamaní, ale sila prírody je väčšia. Z toho
dôvodu bola akcia ukončená. Hlavným organizátorom akcie bol Ján Béreš, ktorému
ochotne pomáhala mládež z našej obce.
Sponzormi akcie boli: Obec Oreské, Milan Havrilčák, Ing. Ladislav Kočerha – predseda AGRO družstva Staré, Ján Béreš –
predseda UPSO Oreské, Autodielňa Milan
Šimaľ, Filip Ševčovič – ťažba a predaj dreva.
(-ocú-)

KRÁTKO ZO ŠPORTU

KRÁTKO ZO ŠPORTU

futbal

3. N. Rybnica
4. Zbudza
5. Horňa
6. Úbrež

VIII. liga - Východ dospelých ObFZ MI
Jesenná časť 2014/2015

3. kolo (7.9.2014)
ZBUDZA – V. REVIŠTIA B 1:3 (0:1)
Góly: Mačovský – Apiari 2, Dobek. Pred 50
divákmi rozhodoval Matej.
4. kolo (14.9.2014)
ZBUDZA – N. RYBNICA 5:1 (3:0)
Góly: Tudja 2, Kočerha 2, Mačovský – Mandela. Pred 30 divákmi rozhodoval Kron.
5. kolo (21.9.2014):
CHOŇKOVCE – ZBUDZA 2:1 (1:1)
Góly: J. Pokrivňák 2 (1 z 11 m) – Gažík. ŽK:
Maďarčík – Janak. Pred 50 divákmi rozhodoval Kusík.
6. kolo (28.9.2014):
HORŇA – ZBUDZA 1:1 (0:1)
Góly: Ides – Adamík. ŽK: Hostýnek, P. Petroc
(h). Pred 50 divákmi rohodoval Čeklovský.
7. kolo (5.10.2014)
ZBUDZA – ÚBREŽ 2:1 (2:0)
Góly: Dudaš, Kočerha – Kornúc. ŽK: Kužma
– Gejguš. Pred 30 divákmi rozhodoval Matej.
8. kolo (12.10.2014)
V. REVIŠTIA – ZBUDZA 4:0 (1:0)
Góly: Mandela 2, Apiari, Perduľák. ŽK: Haraszty – Mačovský, F. Petroc. Pred 60 divákmi rozhodoval Joz. Pivarník.
9. kolo (19.10.2014):
N. RYBNICA – ZBUDZA 3:2 (1:1)
M. Murgáč, Murgaš, Kočan – Kočerha, Andrejov. Pred 30 divákmi rozhodoval Dziad.
10. kolo (26.10.2014)
ZBUDZA – CHOŇKOVCE 2:1 (1:1)
Góly: Tudja, Adamík – Mn Geľatko. ŽK: Ferko, R. Tekáč. Pred 50 divákmi rozhodoval
Čeklovský.
Tabuľka jesennej časti 2014/2015
1. V. Revištia 10 9 0 1
2. Choňkovce 10 6 0 4
3. Zbudza
10 4 1 5
4. N. Rybnica 10 4 1 5
5. Horňa
10 3 2 5
6. Úbrež
10 2 0 8

36 : 11
33 : 19
19 : 21
17 : 32
25 : 27
15 : 35

27
18
13
13
11
6

Tabuľka I. štvrtiny
1. V. Revištia
5 5 0 0 19 : 3 15
2. Choňkovce 5 3 0 2 13 : 10 9

3
2
2
0

0
0
0
0

2 9 : 11 9
3 12 : 11 6
3 14 : 15 6
5 3 : 19 0

Tabuľka II. štvrtiny
1. V. Revištia
5 4 0 1 17 : 8 12
2. Choňkovce 5 3 0 2 20 : 9 9
3. Zbudza
5 2 1 2 7 : 10 7
4. Úbrež
5 2 0 3 12 : 16 6
5. Horňa
5 1 2 2 11 : 12 5
6. N. Rybnica 5 1 1 3 8 : 11 4

1. kolo (24.8.2014)
ZBUDZA – HORŇA 3:4 (0:3)
Góly: Kočerha, Tudja, Mačovský – Beňo 2,
Ryník, Krajňák. Pred 30 divákmi rozhodoval Bukaj.
2. kolo (31.8.2014)
ÚBREŽ– ZBUDZA 1:2 (2:0)
Góly: Orosz – Gažík, Janak. Pred 100 divákmi rozhodoval Dziad.

5
5
5
5

Veľkej popularite sa teší aj nočná hasičská súťaž.

Snímka: JPZ

HASIČI NEZAHÁĽALI

(Dokončenie zo str. 5)
čovskej Polianke (27.7.), kde muži
skončili na piatom a ženy na druhom mieste. Čas merali ručne a
namiesto terčíkov boli pripravené
plechovky!
Po štvortýždňovej prestávke súťažili naše dve družstvá vo Veľkých Revištiach. So zapožičanou
technikou skončili chlapci tretí a
dievčatá druhé.
S veľkým napätím bola očakávaná domáca pohárovka. Keďže
išlo o jej jubilejný desiaty ročník
(od roku 2009 nesie názov Memoriál Víťazostava Szõllõšiho), rozhodli sa organizátori pripraviť nočnú súťaž, ktorá trvala od 22.00
hod. 31.8. do 3,30 hod. 1.9.2014.
Súťaže sa zúčastnilo 34 družstiev
z okresov Humenné, Michalovce,
Sobrance, Trebišov a Vranov nad
Topľou. V prítomnosti prezidenta HaZZ SR gen. Alexandra Nejedlého, starostky obce Agáty Jesenkovej, ďalších hostí a početnej
diváckej kulisy sa domácim mužom podaril husársky kúsok, keď
už prvým pokusom 16,50 s. si vybojovali prvé miesto. Zaslúžil sa o
to kolektív v zložení: Pavol Jozef,

Daniel Hudák, Martin Demčák,
Peter Misár, Michal Bereznanin,
Matúš Šalacha a Peter Janov. Pridali sa aj dievčatá, ktoré skončili
tretie. Poďakovanie okrem súťažiacich patrí aj sponzorom – Pivovary Šariš (v.z. Miroslav Bálint), Potraviny Mária Rimková, Šariš pub
Staré a Petrovi Ivanovi za dodávku vody.
Vyvrcholením sezóny bola Východoslovenská hasičská liga. Jej
13. ročník sa uskutočnil 27. októbra v Čečejovciach, kde chlapci obsadili skvelým časom 15,73
s. 8. miesto a ženy časom 24,26
14. miesto. Dva rekordy – tímový
a okresný – vytvorili naši chlapci
na „pohárovke“ DHZ Sliepkovce
na ihrisku v Lastomíre, keď v druhom pokuse dosiahli výkon 15,56
s., začo zožali zaslúžený potlesk
obecenstva.
Okrem súťaží zabezpečoval
DHZ aj rôzne podujatia – branný
pretek na Vinianskom jazere, Deň
detí v Oreskom, 3. farský deň v
Starom, odbornú prípravu vo Falkušovciach a iné. Okrem toho hasiči absolvovali aj dva výjazdy za
účelom hasenia požiarov. (V. H.)

VYSLÚŽILCI PRVÍ

V nedeľu 20. júla sa na ihrisku
v Zbudzi uskutočnil 1. ročník futbalového turnaja ADV (Áčko, dorast, vyslúžilci). O úvodný výkop
sa postaral bývalý starosta obce
Jaroslav Dzurjovčin.
Prvenstvo z predošlého "nultého" ročníka obhajovalo Áčko,
ktoré napokon skončilo druhé.
Výsledky: Áčko – Dorast 5:0, Vyslúžilci – Dorast 5:1 a Vyslúžilci – Áčko 1:0. Konečné poradie:
1. Vyslúžilci 6 b. (skóre 6:1), 2.
Áčko 3 b. (5:1), Dorast 0 b. (1:10).
Najlepším hráčom turnaja sa
stal Lukáš Mačovský, najlepším

Pod Bukovinou - Noviny občanov obcí Staré, Zbudza a Oreské
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brankárom Patrik Hirjak a najlepším strelcom Ľuboš Minkanič.
Hlavným rozhodcom bol Tomáš Komenda z Michaloviec, na
čiarach mu asistovali Jaroslav
Dudáš a Rastislav Tekáč. Turnaj
sledovala približne stovka ľudí.

REPREZENTOVALI

František FERKO – Štefan
ADAMIK, Michal ANDREJOV, Maroš BARNA, Miroslav DUDAŠ, Kamil GAJDA, Marek GAŽÍK, Andrej
HOSTÝNEK, Marek JANAK, Mário
KALEJA, Ladislav KOČERHA, Peter KUŽMA, Lukáš MAČOVSKÝ,
Dávid MANDŽÁK, František PETROC, Patrik PETROC, Matúš PREPILKA, Martin REŠOVSKÝ, Miroslav TEKÁČ, Rastislav TEKÁČ,
Pavel TUDJA.
Vedúcim mužstva bol Jaroslav
DUDAŠ.

HASIČSKÝ ŠPORT
10. ročník Pohára DHZ a Memoriál
V. Szõllõšiho (31.8. – 1.9.2014)
Muži:
1. DHZ Staré
2. DHZ Veľké Revištia
3. DHZ Slovenské Nové Mesto
4. DHZ Žbince A
5. DHZ Kamenica nad Cirochou

16,50 s.
17,71 s.
18.00 s.
19,23 s.
19,50 s.

Ženy:
1. DHZ Modrá nad Cirochou
2. DHZ Bánovce nad Ondavou
3. DHZ Hatalov
4. DHZ Staré

31,62 s.
32,47 s.
35,76 s.

SOFTTENIS

4. ročník turnaja o Putovný pohár
starostky obce Staré (20.12.2014)
9 dvojíc – Staré 3, Veľké Kapušany 2, Michalovce 4, rozdelených do 2 skupín.
Semifinále:
P. Janov, A. Uličný – R. Puškáš, P.
Hajduk 4:1, 4:1
V. Hlaváč, J. Knapec – M. Tivadar, P.
Repovský 4:2, 4:1.
O 3. miesto:
R. Puškaš, P. Hajduk – M. Tivadar, P. Repovský 4:3, 4:2.
Finále:
V. Hlaváč, J. Knapec – P. Janov, A. Uličný 4:2, 3:4, 4:1.

MINIFUTBAL
Turnaj v Starom (27.12.2014)
Skupina A:
Pelé team, Bleyzy team, Young Guns.
Skupina B:
Staré, Drvič, Brekov.
Semifinále:
Pelé team – Drvič 3:0, Staré – Bleyzy team 1:2.
O 3. miesto:
Staré – Drvič 0:0, na pok. kopy 2:0.
Finále:
Bleyzy team – Pelé team 1:3.
Konečné poradie:
Pelé team, 2. Bleyzy team, 3. Staré.
Stretnutia rozhodoval V. Lisák.

AKO STRIEĽALI
Na strelení 19 gólov FO
Zbudza v jesennej časti sa podieľali jednotliví hráči nasledovne: 5 – Kočerha, 4 – Tudja, 3 – Mačovský, 2 – Gažík,
Adamík, 1 – Janak, Dudaš,
Andrejov.
(red.)

