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ZBUDZA SI PRIPOMENULA 780. VÝROČIE

FARSKÝ DEŇ
Už po štvrtýkrát sa stretli veriaci zo Starého, Oreského a Zbudze
v nedeľu 23. augusta na tradičnom
farskom dni, aby si pripomenuli výročie konsekrácie farského Kostola
Nanebovzatia Panny Márie v Starom. Stretnutie sa opäť uskutočnilo
v lone prírody – v lesíku pri potoku
Jakovec v extraviláne obce Staré.
Aj tentoraz program začal sv.
omšou o 10. hod., ktorú slúžil staranský farár Mgr. Ján Čech-Špirek
za účasti stoviek veriacich zo spomínaných obcí a okolia. Svojím
spevom ich potešil chrámový spevácky zbor Lusticus. Dopoludňajší program zakončili veriaci spoločnou modlitbou „Anjel Pána“.
Potom nasledovala krátka prestávka, počas ktorej si účastníci podujatia pochutnali na dobrom guľáši.
V odpoludňajšom programe sa
predstavili tanečníci Šimon s partnerkou ukážkou spoločenských
tancov, DFSk Radosť z Nacinej Vsi,
domáca mužská spevácka skupina
Starjani, FS Hatalovčan a FS Zbudzanská Soľanka. Nechýbali ani
atrakcie pre deti v podobe nafukovacieho hradu, vrtuľníka či tradičnej vatry. O záver programu sa postarala gospelová skupina Krock z
Vranova nad Topľou s atraktívnou
vsuvkou - „kalapovim tancom“, kde
si z desiatky tancujúcich najlepšie počínal domáci Ing. Michal Bereznanin.
(red.)

Prvá písomná zmienka o obci Zbudza pochádza z roku 1235. Je to teda po guľáši sa len tak „zaprášilo“. Na
780 rokov, a to je už dôvod na oslavu. Deň osláv – nedeľa 9. augusta – za- svoje si prišli i deti. Pre najmenších
čínal slávnostnou svätou liturgiou o 10.30 hod. v gréckokatolíckom Chrá- boli pripravené rôzne sprievodné
me Premenenia Pána, ktorú celebroval ThLic. František Puci, protopresby- akcie: maľovanie na tvár, nafukoter michalovského protopresbyterátu. Spoluslúžili Mgr. Ján Čech-Špirek, vací hrad, trampolína a balóniková
farár zo Starého, Mgr. Rastislav Smetanka, administrátor zo Slavkoviec a zábava, a ak by to nestačilo, tak to
Mgr. Peter Kolesár, kaplán z Michaloviec.
istila zmrzlina.
Popoludňajší program, za účasti mohli vyblázniť všetky žilky v tele.
„Tak takéto niečo tu už dávno
poslanca Národnej rady Slovenskej Veru nikomu sa nechcelo rozlúčiť nebolo“, skonštatovali návštevníci
republiky Ing. Jozefa Bobíka, pri- a stále sa muselo pridať zopár skla- osláv 780. výročia písomnej zmienmátora mesta Strážske Ing. Vladimí- dieb, no tanečný parket sa ani po- ky o našej obci. Vďaka patrí starosra Dunajčáka, starostov susedných tom nevyprázdnil. Zábava pokra- tovi, poslancom a všetkým, ktoobcí, ďalších hostí a miestnych čovala, až do rána. Vytrvalci, ktorí rí nám pomohli túto skvelú akciu
obyvateľov, pokračoval odovzda- sa vracali domov o piatej hodine pripraviť a zrealizovať. Všetka práním pamätných listov významným nasledujúceho dňa, zdôvodňova- ca, nápady a pomoc zainteresovaosobnostiam kultúrneho a spolo- li doma svoje zdržanie sa na osla- ných bola výsledkom vydareného
čenského života a tým, ktorí v os- vách údajnou potrebou strážiť la- dňa osláv a tým aj dôstojnou repretatných rokoch nezištne pomáhali vičky a tribúnu až do bieleho rána.
zentáciou našej obce Zbudza.
obci a pričinili sa o jej rozvoj a šíreChlapci v bufetoch mali čo robiť,
Želáme si, aby každý, kto do
nie dobrého mena. Po slávnostnom aby nasýtili všetkých hladných či Zbudze zavíta, sa tu cítil dobre.
príhovore starostu obce Ing. Mate- zahnali smäd všetkých smädných a
(MOŽ)
ja Havrilu sa slova ujali profesionálnym sprevádzaním programom
Mgr. art. Daniel Výrostek a Mgr. art.
Dominika Výrostek Misárová.
Hoci v úvode osláv prichádzalo kvôli veľkej horúčave pomenej
Starostka obce a Obecné zastupiľudí, v ďalších minútach sa obecteľstvo v Oreskom pozvali občanov
né futbalové ihrisko „Polaty“ naosláviť koniec roka spoločne. V spoplnilo do posledného miestečka.
ločenskej miestnosti sa zišlo približne
Úvod programu patril vystúpeniu
80 občanov, aby sa zabavili a posededetí materskej školy. Učiteľky odli pri živej hudbe. Do tanca vyhrávala skupina Oceľare. Počas večera bol
viedli úžasnú prácu, keď sa im z
podávaný prípitok, zabíjačkový tanier
tých drobcov podarilo za pár týža výborný guľáš. Samozrejme nechýdňov vydolovať to, čo vydolovali.
bali ani vlastné zásoby chlebíčkov,
Potom ich vystriedali domáci kulzákuskov, alkoholu a iného, čo patrí k
túrni nadšenci s repertoárom pod
oslave. O polnoci si všetci zavinšovanovým názvom Zbudzanská SoZbudžania začali oslavy výročia obce v miestnej cerkvi sv. liturgiou. li do nového roka a nasledoval krásny
ľanka. Nádherné piesne tejto speNa zábere pred záverečným myrovaním oo. P. Kolesár, F. Puci (hlavný ohňostroj. Do ranných hodín sa zabáváckej skupiny vystriedalo vystúpe(D.H.)
Snímka: JPZ valo, tancovalo a spievalo.
nie Kladzanského ľudového divadla celebrant), R. Smetanka a J. Čech-Špirek.
(KĽUD).
Slávnostnú atmosféru navodil Folklórny súbor Zemplín a vrátil hudobný žáner opäť na ľudovú
Okrem obecných podujati pre domácich obyvateľov sa občas v še máme pripravené ďalšie dva projekty na čerpanie eurofondov aj
strunu. Bola to naozaj pastva pre
oči a uši. To už mnohí dupkali, ale obci konajú aj akcie, ktorých sa zúčastňujú občania, prípadne sta- keď v krátenej výške kvôli celkovej situácii s utečencami.
iba nohami pod stolom, pretože tá rostovia z iných obcí. Sú to napríklad každoročné hasičské súťaže.
Je to málo? To nie sú len čísla, ale fakty, sú to hotové investípravá tanečná zábava prišla kon- V roku 2015 sa v našej obci uskutočnila aj veľká športovo-relaxač- cie, ktoré nám už nik nezoberie. Tieto investície ostávajú v obci
certovaním z reproduktorov Michaná akcia "Šport nás spája" za účasti približne 120 prítomných – ria- pre ďalšie generácie. Ušetrili sme pritom vlastné prostriedky, ktola Barkaja. Tanečný parket bol plný
tanečníkov, na ľudovú nôtu, ale i diteľov škôl, starostov, súťažných družstiev. Tá sa naozaj vydarila, ré sme mohli investovať inde, napr.: amfiteáter na mieste bývalej
na piesne „repete“. Tá „bombová“ každý si prišiel na svoje, vyšlo aj počasie, súťažné disciplíny boli za- kinosály, tri nové autobusové čakárne, altánok pri škole a terénzábava mala ešte len prísť. To sa ujímavé, občerstvenie pestré a chutné. Obec sa znovu zviditeľnila v ne úpravy, približne 500 m chodníkov so zámkovou dlažbou, likviuž parket naplnil výskajúcou mlá- tom najlepšom svetle.
dácia divokých skládok pri Laborci, základné protipovodňové opatdežou, ku ktorej sa pridal i starosPri takýchto podujatiach zástupcovia z iných obcí okrem iného renia na vodných tokoch, odkvapové chodníky pri kaštieli a škole,
ta a neskôr aj tí skôr narodení, aby majú záujem aj o prehliadku obce. Už na prvý pohľad sa každý vy- oporný múr a zábradlie do uličky "Kút", dopravné značenia a do-

SILVESTROVALI

KRÁČAJME S OTVORENÝMI OČAMI

OZNAM

Oznamujeme zákazníkom,
že Kaderníctvo Evka (v budove OcÚ Staré) ukončilo k 31.
decembru 2015 svoju činnosť.

jadrí, že máme krásnu obec, čisté a zrekonštruované priestranstvá
a je vidieť, že sa toho v obci veľa urobilo. Poteší to, avšak odpoveď starostky je asi takáto: Cudzí vidia, domáci sú "slepí". Berú to
už ako samozrejmosť, veď v obci sa stále niečo robí, nároky sú stále vyššie a vyššie. Len pre zaujímavosť – v rokoch 2009 – 2015
obec získala z eurofondov na 4 projekty približne 456 tis. €, z ministerstva financií 13,5 tis. € a z ministerstva kultúry 3 tis. €. Navy-

pravné značky. Aj napriek neskutočnej byrokracii sa v obci stále
čosi robí, len treba mať oči otvorené a pochopiť, že nie je možné
robiť všetko naraz.
Čo sa týka kultúrnej pamiatky – kaštieľa, tieto priestory využívame na kultúrne účely spravidla raz ročne, avšak na prehliadku
kaštieľa a sýpky zavítajú cudzí "turisti" aj štyrikrát ročne. Nedávno
(Dokončenie na str. 3)
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HARMONOGRAMY VÝVOZU ODPADU

ORESKÉ
TKO – 12. a 26. január, 9. a 23. február, 8. a 22. marec, 5. a 19. apríl, 3., 17. a 31.
máj, 14. a 28. jún, 12. a 26. júl, 9. a 23. august, 6. a 20. september, 4. a 18.
október, 1., 15. a 29. november, 13. a 27. december.
Papier – 24. marec, 18. august.
Sklo – 14. január, 16. jún, 30. november.
PET fľaše – 18. február, 25. apríl, 23. jún, 11. august, 13. október, 22. december.
Zmiešané plasty, PET fľaše – 21. január, 17. marec, 18. máj, 21. júl, 22. september,
3. november.
Pneumatiky – 15. apríl.
Elektro odpad a kovové obaly – 19. máj, 6. október.
Nebezpečný odpad – 24. február, 24. august.
UPOZORNENIE!
Nezbiera sa: papier špinavý a mastný, fólie, celofán, obaly z masla, jogurtov, škatuľové
obaly od nápojov (tetrapak), porcelán, zrkadlá, autosklo, drôtené sklo, sklobetón, žiarovky a žiarivky, sklo kombinované s iným materálom, znečistené sklo hlinou, plastové fľaše
od olejov, podlahové krytiny, laminát, matrace, hygienické potreby, žalúzie, sifóny, rolety, plastové potrubia, hadice z vysávačov, špinavé fólie zo stavieb, plasty s prímesami iných
materiálov, guma, tesnenia, kryty z neónov, polystyrén, bazény, sprchovacie kúty, autoplasty, nárazníky, plexisklo, lexan, strešná krytina, plastové fľaše od olejov, tetrapak, bandasky, fľaše od aviváže, drogérie a pod., vyhrievacie telesá s výmurovkou, plynové spotrebiče, alobal, kovové obaly kombinované s iným obalom, obaly od liekov, eternit, sklenená
vata, polystyrén, špinavé obaly, papier, kartón, fólie a pod.
STARÉ
TKO – 13. a 27. január, 10. a 24. február, 9. a 23. marec, 6. a 20. apríl, 4. a 27. máj,
1. a 24. jún, 13. a 27. júl, 17. a 31. august, 7. a 21. september, 5. a 19. október,
2. a 16. november, 7. a 21. december.
Separovaný zber – 13. január, 10. február, 9. marec, 6. apríl, 11. máj, 8. jún, 6. júl,
10. august, 7. september, 12. október, 9. november, 7. december.
Elektro odpad – 6. apríl, 7. september.
ZBUDZA
TKO – 6. a 20. január, 3. a 17. február, 2., 16. a 30. marec, 13. a 27. apríl, 11. a 25.
máj, 8. a 22. jún, 6. a 20. júl, 3., 17. a 31. august, 14. a 28. september, 12. a
26. október, 9. a 23. november, 7. a 21. december.
Separovaný zber – 19. január, 16. február, 15. marec, 19. apríl, 17. máj, 14. jún, 19. júl,
16. august, 20. september, 18. október, 15. november, 13. december.

DIELO ZA 17-TISÍC

Dielo za približne 17 tisíc € je dokončené. Takto môžeme vyjadriť presvedčenie, že projekt rekonštrukcie
školskej jedálne v Zbudzi je úspešne
za nami.
Podarilo sa nám zrekonštruovať
okrem nového sociálneho zariadenia
aj kuchyňu, ktorá je súčasťou kultúrnej miestnosti a takto zabezpečiť plnohodnotné fungovanie spoločenského
a kultúrneho vyžitia občanov Zbudze.
Kompletne bola zmenená dispozícia
kuchyne a skladových priestorov. Prebudovali sa rozvody všetkých sietí –
vody, odpadu, elektrických rozvodov.
Najpodstatnejšou však je bezpochyby
zmena spočívajúca v obstaraní novej
technológie, ktorá umožňuje prípravu jedál podľa najprísnejších noriem
a kritérií, keďže kuchyňa je denne využívaná hlavne pre zabezpečovanie
stravy pre deti materskej školy.
Len ilustratívne môžeme uviesť vybavenie kuchyne novým kombinovaným sporákom s príslušenstvom,
umývačkou riadu a chladničkou. Keď
k tomu prirátame moderné a pracovné pulty s kuchynskou linkou, tak môžeme povedať, že máme k dispozícii
modernú prevádzku, ktorá môže slúžiť svoju účelu na ďalšie dlhé roky. (Z)

V Oreskom privítali nový rok zábavou.

Snímka: aro

ÚCTA SENIOROM

V Zbudzi sa uskutočnilo tradičné podujatie „Október – mesiac úcty k starším“. Tentokrát
sa konalo 18-teho a bolo to príjemné a srdečné popoludnie.
Na úvod sa prítomným milými slovami prihovoril starosta
obce Ing. Matej Havrila. Našich starých spoluobčanov prišli pozdraviť svojím kultúrnym
programom deti, ktoré navštevujú materskú školu. Pekným
vystúpením rozohriali srdiečka
našim babičkám a deduškom.
Svojím umením prišli našich seniorov rozveseliť hostia z neďalekého Starého, členovia FSk
Starjani a naši Zbudžania z OZ
Zbudzanská Soľanka. Bolo to
naozaj príjemné popoludnie s

ODPADY NEPATRIA DO OHŇA

Pri spaľovaní odpadov v domácich peciach, kotloch alebo na ohnisku v záhrade (hlavne v jarnom a jesennom období) môže vznikať oveľa viac nebezpečných
škodlivín a jedov ako v kvalitnej spaľovni komunálnych odpadov. "Domácemu"
spaľovaniu preto hovoríme nedokonalé, pretože prebieha pri nízkych teplotách a
nedostatku kyslíka. To nestačí na úplné spálenie a rozklad škodlivých látok, pričom vzniká aj mnoho nových, ešte škodlivejších, napr. dioxínov.
Domácnosti na rozdiel od spaľovní nie sú ani vybavené monitorovacími či filtračnými zariadeniami. Málokto z tých, čo odpad v domácnosti spaľuje, si uvedomuje, že tým sebe, svojim blízkym, susedom, ale i širšiemu okoliu môže spôsoboohrozené sú malé deti, tehotné
vať zdravotné problémy. Najviac
látky, ktoré pri spaľovaní vznikaženy a starší ľudia. Škodlivé
mosféry, ale neviditeľne dopajú, neunikajú vysoko do atdajú späť do blízkosti miesta,
kde sa spaľuje, späť na dom, na
našej či susedovej domácnosti,
záhradu, na úrodu... Končia v
v našom jedle, v našom tele!
O aké škodliviny ide? Napríklad pri spaľovaní plastov sa uvoľňujú ťažké kovy
(najmä kadmium a zinok), ktoré sú súčasťou plastov v podobe rôznych zmäkčovadiel či farbív. Môžu spôsobiť vrodené chyby u novorodencov, rakovinu či kontaminovať pôdu. Z ďalších možno spomenúť zlúčeniny chlóru, ktoré dráždia dýchacie cesty, navyše sú rakovinotvorné. Pri spaľovaní gumy, napr. pneumatík sa
uvoľnujú škodlivé oxidy síry, sadze a dioxíny, pri spaľovaní drevotriesky, okien a
starého nábytku sa uvoľňujú fenoly – jedy so silným dráždivým účinkom. Taktiež
škodlivé je spaľovanie napr. tertapakov, farebných letákov, časopisov, kriedových a
voskovaných papierov. Ani biologický odpad, ktorý nie je dôkladne vysušený, nemôže dokonale horieť. Tento dym (často smradľavý šíriaci sa dedinami) obsahuje
hlavne nebezpečný oxid uhoľnatý, dechtové látky a rôzne škodlivé uhľovodíky.
Navyše spaľovaním odpadov konáme protizákonne a porušujeme tým súčasne niekoľko platných zákonov, ktoré odpad v domácnosti a na voľnom priestranstve spaľovať zakazujú.
Spracoval P. Z. (Zdroj: www.priateliazeme.sk/spz)

malým občerstvením, kde bol
každý skôr narodený obdarovaný kytičkou a sladkosťou. Milí
naši seniori, buďte ešte dlhé
roky medzi nami šťastní. (-už-)

VOĽBY
DO NR SR
V sobotu 5. marca 2016 sa
po štyroch rokoch opäť uskutočnia voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. O poslanecké
kreslá v parlamente sa na kandidátkach 23 politických strán a
hnutí uchádza 2 915 kandidátov.
S maximálnym počtom 150 kandidátov ide do volieb 14 politických subjektov, ďalších 9 strán a
hnutí má na kandidátkach od 34
do 149 kandidátov. Voliči z každej obce budú tvoriť jeden volebný okrsok. Volebná miestnosť v
Oreskom bude v kultúrnom dome,
v Starom v zasadačke obecného
úradu a v Zbudzi taktiež v budove
obecného úradu (kancelária starostu). Volebné miestnosti budú
otvorené od 7. do 22. hod. Podrobnejšie informácie k voľbám dostanú voliči v dostatočnom predstihu.
(red.)

Finále klobúkového tanca na
Farskom dni
Snímka: JPZ
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V ŠKOLE OSLAVOVALI

V Starom sa na prelome rokov uskutočnil slávnostný koncert pri
príležitosti 10. výročia otvorenia novej školskej budovy, v ktorej sa
nachádzajú základná a materská škola. Aj preto tradičný vianočný
program pre rodičov ako aj širokú verejnosť prebiehal tentoraz netradične. Niesol sa v duchu spomienky okrúhleho výročia, ktoré si
prítomní pripomenuli slávnostným koncertom.
Na úvod vystúpili koledníci z hrali Tamara Šimaľová s Adriánou
materskej školy spolou s vinša- Voznyjovou. Stanislav Dermek s
mi riaditeľky Márie Litunovej. Ná- bratom Antonom sa predstavili
sledne sa ujala slova riaditeľ- hrou na akordeónoch.
ka základnej školy Mgr. Tatiana
Nasledovala prezentácia pesDutková a predniesla slávnostný trej desaťročnej činnosti škoprejav k výročiu školy. Potom sa ly, ktorá obsahovala časť bohapredstavili deti navštevujúce lite- tých aktivít školy, ale aj ukážky jej
rárno-dramatický odbor Základ- príspevkov do médií a najtalentonej umeleckej školy v Strážskom s vanejších absolventov, ktorí redivadielkom, ktoré si na tento ve- prezentovali školu na rôznych súčer pripravili pod vedením učiteľky ťažiach. Slávnostný program
Hany Soročinovej. Po nich vystú- uzavreli vianočné vinše od žiakov
pili talentovaní absolventi staran- základnej školy. Na záver si v raskej školy.
dostnej atmosfére všetci spoKrásnymi piesňami hostí potešili Aneta Žužová s klavírnym
sprievodom Lucie Žužovej, Adriana Voznyjová a Monika Demčáková, hrou na gitaru Adam Žužo a
spevom i Karolína Bazsóová. Vo
veselom tančeku sa k nim pridali ešte Patrik Stopiak, Jakub Demčák a Petra Ivanová. Na klavíri za-
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ločne zaspievali obľúbenú pieseň
Dedinôčka moja od Kolárovcov.
Žiačka 4. ročníka Petra Ivanová
zhotovila verné modely staranského kaštieľa a sýpky, ktoré do makety dediny Staré dotvorili Dávid
Lechan a Samuel Wassermann.
Prítomní ich mohli obdivovať po
skončení slávnostného programu.
Škola sa týmto chce poďakovať
zriaďovateľovi – Obci Staré v zastúpení starostkou Agátou Jesenkovou, predtým Annou Ihnátovou
a Albertom Duncom, všetkým pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom a žiakom, ktorí sa
svojou prácou zaslúžili o jej dobré meno. Poďakovanie patrí tiež
všetkým rodičom, podporovateľom a sympatizantom. Spoločne
veríme, že v budúcnosti oslávime
aj ďalšie okrúhle výročia školy.
Mgr.Tatiana Dutková,
riaditeľka ZŠ Staré

TRADÍCIU

Zbudžanské deti s Mikulášom.

 Pri vjazde do Starého v jazdnom pruhu v smere od Strážskeho bola realizovaná
oprava časti asfaltového koberca. Tá bola
potrebná napriek tomu, že rekonštrukcia
bola robená ešte len pred 5 rokmi.
 Mikuláš urobil radosť malým Orešťanom a Zbudžanom v sobotu 5. decembra, no nezabudol ani na staranské deti.
Do obce sa priviezol v pondelok 7. decembra spoločne s anjelom na koči plnom darčekov. Tie rozdal najmladším Staranom na
nádvorí obecného úradu.
 Staranské rodiny aj počas nedávnych
Vianoc navštívili miestni betlehemci, ktorí posolstvo vianočných sviatkov rozniesli do väčšiny domácností. Aktívni boli
betlehemci aj v susedných obciach Oreské
a Zbudza.
(red.)

NOVÉ

OPLOTENIE

OBNOVILI
Vítanie Mikuláša či rozsvecovanie vianočného stromčeka v
Oreskom dlhé roky absentovalo,
keďže obec nemá materskú ani základnú školu. Aj preto sa vedenie
obce na čele so starostkou Agnesou
Stričkovou rozhodlo túto tradíciu
obnoviť a na sobotu 5. decembra
pozvalo všetky detičky i dospelých
na uvítanie Mikuláša. Akcia sa konala pri obecnom úrade, kde sa zišlo mnoho detí, rodičov i ostatných
občanov. Po krátkom privítaní starostka pozvala deti k rozsvieteniu
vianočného stromčeka a už sa netrpezlivo čakalo na Mikuláša. Ten
neprišiel sám, ale doviedol so sebou aj anjela a čerta, a k tomu doniesol aj plné vrece darčekov. Deti
boli obdarované, tešili sa z balíčkov, ale boli aj také, čo si poplakali. Nakoniec nasledovalo spoločné foto s Mikulášom, poďakovanie
za darčeky a Mikuláš odišiel potešiť
deti do ďalšej obce. Poslanci okrem
toho pripravili menšie občerstvenie – sladké koláče a čaj, ktoré dobre padli nielen deťom, ale i dospelým, nakoľko bolo chladno. Je milé
od našich občanov, ktorí si obliekli
kostýmy, aby potešili deti. Mária
Štofilová vystupovala ako Mikuláš, Helenka Hitrová ako anjel a
Dominika Šalachová ako čert. Bola
to vydarená akcia a v živení takejto
tradície treba pokračovať. (-dh-)

KRÁTKE SPRÁVY

Snímka: arobz

STRETNUTIE PRI KRÍŽI

Na sviatok Sedembolestnej Panny Márie (15. septembra) sa
pri Vojtkovom kríži v Staranskej doline uskutočnilo v poradí
12. stretnutie obyvateľov Starého a Jasenova. "Hostiteľskou
obcou" bol tentoraz Jasenov. K účastníkom sa prihovorili
starostky oboch obcí Ing. Lucia Sukeľová a Agáta Jesenková.
Súčasťou stretnutia bola aj krátka pobožnosť pri kríži, nechýbala ani dobrá nálada, družné debaty a občerstvenie. (red.)

V Oreskom začali v druhom polroku s budovaním nového oplotenia obecného cintorína. To predošlé
bolo postavené pred dvoma desiatkami rokov a bolo v dezolátnom stave. Keďže sa náš cintorín nachádza
v intraviláne obce, bolo nutné pristúpiť k novej výstavbe. Práce realizovala firma Mochostav – Ing.
Mojsej Michalovce. Najprv bolo
nutné premiestniť siete – vodovodnú a elektrickú prípojku, nakoľko sa
oplotenie posúvalo smerom dovnútra cintorína, aby sa zväčšil priestor
na parkovanie. Začalo sa základmi,
samotný plot bol postavený z plotových tvárnic. Medzi jednotlivé stĺpiky boli vsadené čierne kovové polia,
menšia bránka a veľká brána. Nové
oplotenie nielenže škrášli okolie
cintorína, ale naznačuje aj to, že
stále sa pamätá na dôstojné miesto
odpočinku našich zomrelých. Celková hodnota diela je 12 848,92 €.
pri terénnych prácach pomáhali aj
naši občania. V prácach sa bude pokračovať aj v roku 2016, hlavne pri
úprave parkoviska.
(H.)

KRÁČAJME S OTVORENÝMI OČAMI

(Dokončenie zo str. 1)
sa tu dokonca uskutočnili aj maturitné skúšky študentov z Michaloviec a dvakrát navštívila kaštieľ TV JOJ. Tu chcem poprosiť občanov:
v každej domácnosti sa určite niečo nájde z dávnejšej minulosti, čo
leží niekde zabudnuté na povale zapadnuté prachom. Ako by takéto predmety vynikli na dôstojnom mieste v kaštieli, kde máme záujem v jednej miestnosti zriadiť provizórne múzeum a priblížiť život
našich starých či prastarých rodičov, aby tradičné predmety zostali aspoň takto zachované.
Dnešná mládež pozná počítače, tablety, mobily rôznych druhov
a značiek, avšak nevie ako niekedy vyzerali televízory, rádiá, žehličky, nábytky, kroje (aj časti odevov – začepky, fartuchy, chustočky, kabaty, bľuzy), drevené a hlinené riady, náradie, obrusy, zá-

clony či firhany (aj tie maľované z Ameriky), chlebovky, prípadne
staré knihy, časopisy či iné veci. Ak máte niečo z toho, nevyhadzujte to, ale majte pripravené pre zriadenie nášho múzea.
Tradície predsa treba zachovávať, naša obec sa má čím pýšiť.
Ako príklad uvediem: okrem kaštieľa a sýpky máme prekrásny
kostol, vodojem slúži obci od roku 1927, náš dobrovoľný hasičský
zbor čochvíľa oslávi 120 rokov (v r. 2017) svojho vzniku a stále
patrí medzi najlepšie hasičské zbory. Pre zachovanie tradícií vznikla aj mužská spevácka skupina Starjani, ktorá je žiadaná pri mnohých podujatiach v okolí. Preto – starého sa neopusťme, nové zveľaďujme, kráčajme s otvorenými očami a počúvajme ušami – aj to,
čo o nás hovoria iní, keď navštívia našu obec.
Agáta Jesenková, starostka obce Staré
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Pod Bukovinou

VÝLET DO PIENIN

Pre spestrenie života v Oreskom sa obecné zastupiteľstvo rozhodlo zorganizovať výlet do Pienin. Cieľovou zastávkou bol Červený Kláštor, kde sa
každoročne koná „Stretnutie Goralov“. Výlet sa uskutočnil v sobotu 22. augusta. Z Oreského do Pienin odchádzal plný autobus veselých ľudí tešiacich sa na spoločný zážitok a krásy prírody. Cesta sa niesla vo veselom duchu, plná vtipov a piesní.
Prvá trasa viedla k Dunajcu, kde počuť si mnoho skvelých interprétov
sme mohli zažiť splav na pltiach a ako napr. Legendy se vrací, Veselá
zakúpiť si suveníry. Takmer každý si trojka, Duo Jamaha, Marta Vančová
zakúpil goralský klobúk a na miesto či Franta Uher. Celá akcia sa niesla
akcie sme už prišli ako ozajstní Go- pod záštitou kapely Kolárovcov, ktoDojímavým na jubilejných oslavách obce bolo vystúpenie najmenších rali. Kultúrny program bol veľmi bo- rí celý program moderovali.
Zbudžanov.
Snímka: arobz hatý. Mali sme možnosť vidieť a vyKeďže v tejto oblasti žijú srdeční a
veriaci ľudia, akcii predchádzala sv.
omša. Areál prekvital množstvom
Z histórie
stánkov s prezentáciou tradičných
NOTARIÁTY
ľudových remesiel či chutných špeZamestnanci samosprávy a základných a materských škôl Spoloč- cialít. Na svoje si prišli aj deti, pretoViete, že pred 125 rokmi (1890) boli
ného
školského
úradu
Vinné
sa
v
piatok
28.
augusta
už
po
desiaty
naše obce Oreské, Staré a Zbudza súčasže k dispozícii bolo veľa šmýkaliek,
ťou notariátu so sídlom v Nacinej Vsi? krát zišli na spoločnom športovom zápolení. Akcia pod názvom "Šport hojdačiek, kolotočov a iných zábavPatrilo tam spolu 8 obcí s celkovým poč- nás spája" sa po štyroch rokoch uskutočnila opäť v Starom, tentoraz ných atrakcií. Atmosféra bola veľmi priateľská, s každým interprétom
tom 4 995 obyvateľov. Najväčšími boli na futbalovom ihrisku.
Podujatie otvorila starostka obce Agáta Jesenková. Zamestnanky- sme sa mohli sfotografovať či prehoNacina Ves (1 064 obyvateľov) a Staré (1 038), ďalej nasledovali Strážske ňa školského úradu PaedDr. Eva Matuchová oboznámila súťažiacich diť zopár slov. Zábava bola neopísa(927), Voľa (456), Zbudza (450), Oreské s pravidlami jednotlivých súťaží. Potom sa zápolenie rozbehlo na plné teľná a čas ubiehal nesmierne rých(417), Krivošťany (324) a Pusté Čemer- obrátky. Nechýbali povzbudivé výkriky, ovácie pre víťazov či potlesk lo. Veľmi ťažko sa nám odchádzalo
né (279). Notárom v uvedenom roku bol pre porazených. Pohybuchtivých bolo 112 prítomných zo 17 obcí z takej skvelej akcie. Cestou sme
Peter Zápotocký, ktorý uvedenú funkciu SŠÚ – Blatné Remety, Budkovce, Drahňov, Hatalov, Jovsa, Krásnov- spievali tak hlasno, že nás bolo povykonával tretí rok. Pomáhal mu asis- ce, Lastomír, Lesné, Sliepkovce, Staré, Strážske, Šamudovce, Vin- čuť až do Pienin.
Návrat bol v neskorých večerných
tent Dezider Dravecký. Birovom v Sta- né, Vyšná Rybnica, Vyšné Remety, Zbudza, Žbince.
O športujúcich sa staral 22-členný organizačný a rozhodcovský hodinách a do našej malej dedinky
rom bol Michal Mesároš. V tejto funkcii bol druhý rok. Naopak Juraj Baran z tím. Jubilejný ročník mal aj nezvyčajné disciplíny. Súťažiaci si zmera- sa vrátilo 45 „Goralov“ s goralskýOreského a Michal Kaluščák zo Zbudze li sily v týchto disciplínach: zábavný bicykel, maxi basketbal, gladiátor, mi klobúkmi, valaškami a úsmevom
boli birovmi ešte len prvý rok.
ale aj v streľbe či ringo krúžkoch. Družstvá súťažili v týchto disciplí- na tvári. Všetci dúfame, že sa o rok v
Tieto dediny boli v jednom zväzku aj nach: trojnohavice, nekonečný bežecký pás a čarovná futbalová brán- Pieninách na tomto podujatí stretne(D. H.)
na začiatku 20. stor. Napr. v roku 1904 ka. Na programe bol aj kolektívny požiarny útok a otestovanie teore- me opäť.

ŠPORT NÁS SPÁJA

bolo najväčšie Strážske (1 038 obyvateľov), nasledovali Staré (1020) a Nacina Ves (1 018), Oreské (475), … Zbudza (432). Birovmi boli Jozef Havrilčák
(Oreské – 2. rok), Michal Dunca (Staré –
3. rok) a Andrej Žužo (Zbudza – 9. rok).
Farárom v Starom bol Leonard Skurkay
a učiteľom Michal Kunder. V Oreskom
učil Ladislav Čollák a v Zbudzi Andrej
Besler.
V posledných rokoch existencie Rakúsko-Uhorska vyčlenením štyroch obcí
ležiacich na východnej strane Laborca vznikol Staranský notariát. Na jeho
čele stál Koloman Lefkovič, pomáhal mu
Július Schweiger. V roku 1914 mal notariát 2 291 obyvateľov, z toho Staré 979,
Zbudza 506, Oreské 464 a Krivošťany
342. Birovmi boli Ján S. Hardik (4. rok),
Ján Mandžák (8. rok), Michal Zalužický
(5. rok) a Michal Lichota (3. rok). Jediným farárom bol naďalej Leonard Skurkay. Učiteľov bolo 5 – Michal Kunder a
Ján Petruška (obaja Staré), Andrej Besler (Zbudza), Ladislav Čollák (Oreské) a
Mária Špildová (Krivošťany).
Notariáty existovali aj v Československej republike. Ten v Starom združoval tie isté obce ako na sklonku monarchie. Jeho celková rozloha bola 40 km2
a žilo v ňom približne 2 300 obyvateľov. V roku 1935 bol notárom Peter Turčák. Po 2. svet. vojne bol v roku 1946 notárskym elévom Michal Hacia, v rokoch
1947 – 1949 bol obvodným notárom Štefan Hricko. V polovici päťdesiatych rokov však došlo k „zoštátneniu“ notárstva, čo malo za následok že notárske
úrady v doterajšej podobe prestali existovať.
Pripravil: JPZ

tických aj praktických vedomostí a zručností z oblasti prvej pomoci.
Prvenstvo z jubilejného 10. ročníka si odnieslo Strážske, druhý
skončil Lastomír a tretie Vinné. Najšikovnejší jednotlivci boli z obcí
Drahňov, Jovsa, Lastomír, Strážske, Vinné. Najlepší dostali hodnotné ceny a diplomy.
Okrem pekného prostredia čakalo na účastníkov chutné občerstvenie – klobáska, guľáš, "holubky", zákusky a pod.
(-rk-)

PRE BEZPEČNOSŤ

V priebehu druhého polroka boli v Starom realizované
menšie, no dôležité opatrenia
na zvýšenie bezpečnosti cestnej
premávky. Na križovatke štátnej cesty a miestnej časti Kút
bol nad rigolom urobený opor-

Orešťania na brehu Dunajca.

ný múr a osadené kovové zábradlie. Taktiež boli osadené 4
ks zvislej dopravnej značky P 1:
"Daj prednosť v jazde" pri vjazde na hlavnú cestu z ulíc, resp.
miestnych častí Kút, Hušták,
Ulica a Pustyňa.
(-rk-)

Snímka: OO

MIKULÁŠIK 2015

„Mikulášku, dobrý strýčku, modlím sa ti modlitbičku...“ takéto slová
bolo počuť asi najčastejšie v kultúrnom dome v Zbudzi, kde sa 5. decembra uskutočnilo prvé „Stretnutie
s Mikulášom“. Táto skvelá myšlienka skrsla v hlave miestneho poslanca
Mareka Činčára, ktorý túto akciu v
spolupráci so svojou rodinou pripravil pre všetky deti našej obce. Na veľké prekvapenie kultúrny dom „praskal vo švíkoch“ a na stretnutie prišlo
veľa detičiek spolu so svojimi rodičmi. Čakanie na Mikuláša spestrili
svojím programom aj dievčatá Bianka a Ninka Duškové a celý program
moderovala talentovaná moderátorka Simonka Chocholová. Prekvapili
aj malí škôlkári, ktorí chceli urýchliť príchod Mikuláša svojimi krásnymi veršíkmi. Mikuláš na seba nenechal dlho čakať a predsa len prišiel
do miestnosti plnej rozžiarených
detských očiek. Nasledovalo rozdávanie sladkých balíčkov, po ktorom
sa mohol každý pohostiť na malom
pohostení. Nechýbalo ani fotenie s
Mikulášom na pamiatku. Detičky
odchádzali s náručou sladkostí a s
krásnym zážitkom v srdiečku. Mikuláš deťom prisľúbil, že ak budú poslúchať, príde aj o rok.... Tak detičky, poslúchajte rodičov, aby sme sa
takto mohli stretnúť aj v roku 2016.
(Svetlana Dušková)

Pod Bukovinou
SPOLOČENSKÉ OKIENKO
V druhom polroku 2015 sa narodili:
Jakub ZALUŽICKÝ, Tamara SABOVÁ, Rudolf ŠIMAĽ (Oreské), Karolína HARVANOVÁ, Natália ČAUDEROVÁ (Staré), Peter DUŠKA, Julián
ŽROBEK, Timea DZURJOVČÍNOVÁ, Maxim Marcus DURAJ, Amália
HLINKOVÁ (Zbudza).

Uzavreli manželstvo:
Jaroslav VASIĽ a Slavomíra KIŠŠOVÁ, Ing Peter ŽIFČÁK a Martina BAČOVÁ, Marek MIŽO a Jana FEDORIŠINOVÁ, Matúš BAČA a Martina FERENČÍKOVÁ (Oreské), Vladimír KOHANI a Paula KRÁĽOVÁ, Radoslav
KOLESÁR a Mgr. Anna KOBULNICKÁ (Staré), Emil DANČO a Martina
BEŇÁKOVÁ, Dávid FEDURCO a Mária STRIČKOVÁ, Štefan MASKAĽ
a Justyna HALAT, Peter BABINČÁK a Ivana MINKANIČOVÁ (Zbudza).

Oslávili životné výročia:
Ľudovít HARAKAĽ, Mária BORKOVÁ, Dana ŠIMAĽOVÁ, Štefan VOJTKO (Oreské), Jozef KOVÁČ, Anna SABOVÁ, Eva DUNCOVÁ, Mária KOVÁČOVÁ, Marián ŠIMAĽ, Eva BEREŠOVÁ (Staré), Valéria PUĽÁKOVÁ,
Vladislav ZÁMEČNÍK, Jaroslava HRUŠKOVÁ, Iveta ANDREJOVÁ, Ing.
Ladislav KOČERHA, Mária BÁNOVÁ (Zbudza).
Valéria ŠALACHOVÁ, Jozef CHORCHOLIČ, Anton BEREŠ (Oreké), Jozef STRIČKO, Emília PALOVČÁKOVÁ (Staré), Mária DZURJOVČÍNOVÁ, Marta BOŠKOVÁ (Zbudza).
Emília MELKOVÁ (Oreské), Hedviga JOZEFOVÁ, Ján DEMČÁK, Ján JANOV (Staré), Ružena CHABOVÁ, Anton MINKANIČ, Mária ZÁMEČNÍKOVÁ, Mária PALOVČÍKOVÁ (Zbudza).
Lídia MELKOVÁ, Helena MELNÍKOVÁ, Serafína MEĽKOVÁ (Oreské),
Milan PAULOVČÁK, Apolónia PREPIOROVÁ, Agnesa BRECKOVÁ, Terézia RUJAKOVÁ (Staré), Eva MANDŽÁKOVÁ (Zbudza).
Helena KOSTOVČÍKOVÁ (Oreské), Pavol PĽUCHTA, Mária KOSCELNÍKOVÁ, Hedviga VOROŇÁKOVÁ, Serafína KOLIBABOVÁ (Staré), Jozef
PREPILKA, Bernardína POĽAKOVÁ (Zbudza).
Filoména HAMARIČOVÁ, Viliam MEĽKO (Oreské), Helena JUSKOVÁ,
Zuzana LAZAROVÁ (Staré), Anna DZURJOVČÍNOVÁ, Ján SINČÁK
(Zbudza).
Ján BEREŠ, Jozefína CIGANOCOVÁ (Oreské), Hedviga MISÁROVÁ, Ján
HATALA, Katarína ZEMBOVÁ, Tomáš DUNCA (Staré), Kvetoslava PAVLOVČÁKOVÁ (Zbudza).
Margita KIŠOVÁ (Oreské), Jozef ADAMIK, Štefan MACEJKO (Staré).
Margita PETROCOVÁ, Hilár ZALUŽICKÝ (Oreské), Aranka LITUNOVÁ,
Ján VOROŇÁK (Staré), Juraj KOZÁR, Michal KLOČANKA (Zbudza).
Ján METEŇKO (Zbudza).
Júlia GEREGÁČOVÁ (Staré).
Helena SENTIVÁNIOVÁ (Oreské), Helena GARBEĽOVÁ (Staré), Sabina
DZURJOVČÍNOVÁ (Zbudza).
Margita KIŠŠOVÁ (Oreské), Víťazoslav SOTÁK (Zbudza).
Paulína HRICIKOVÁ (Zbudza).
Paulína MISÁROVÁ (Staré).

Opustili naše rady:
Blanka HARVILČÁKOVÁ, rod. Tištianová (nar. 1956), Marek CHORCHOLIČ (1991), Václav BEREŠ (1942) z Oreského, Anton BANÍK (1953), Jozefína DUNCOVÁ, rod. Hardiková (1927), Veronika ADAMIKOVÁ (1992),
Zuzana LAZAROVÁ, rod. Šabaková (1934), Ján DEMČÁK (1945) zo Starého, Peter HOLEJ (1955), Anna ŠECKOVÁ, rod. Zubaľová (1943) zo Zbudze.

5

DOTERAJŠÍ VÍŤAZI

Mestský bežecký oddiel Strážske v spolupráci s ďalšími spoluorganizátormi každoročne pripravuje medzinárodné bežecké preteky, ktoré od svojho
založenia v roku 2006 niesli názov Laborecká dvanástka, resp. pätnástka či
desiatka. Trať vedie zväčša po trase Strážske (park) – Staré, resp. Strážske –
Staré – rázc. Oreské a späť. Keďže nedávno sa bežal jubilejný desiaty ročník, predkladáme čitateľom prehľad doterajších víťazov hlavných kategórií.
1. ročník – 2006 – 12 km
Ž: Zuzana Stanovčáková (SVK) – 1:03:30 h.
M: Vladislav Lipovský (SVK) – 0:41:25 h., 7. ročník – 2012 – 15 km
Ž: Erika Billa (SVK) – 0:49:18 h.
M: Eduard Hapak (UKR) – 0:50:11 h.,
2. ročník – 2007 – 12 km
Ž: Natalia Malaia (Ukrajina) 1:01:54 h.
M: Imrich Pástor (SVK) – 0:38:43 h. 8. ročník – 2013 – 15 km
Ž: Katarína Berešová (SVK) – 0:43:58 h. M: Michal Lami (SVK) – 0:55:11 h.,
3. ročník – 2008 – 12 km
Ž: Katarína Labašová (SVK) – 1:03:59 h.
M: Anatolyi Malyi (UKR) – 0:39:48 h., 9. ročník – 2014 – 10 km
Ž: Zuzana Korotvičková (SVK) 0:49:38 h. M: Branislav Šarkan (SVK) – 0:33:04 h.,
4. ročník – 2009 – 15 km
Ž: Katarína Berešová (SVK) – 0:33:49 h.
M: Igor Vaktor (SVK) – 0:51:54 h., 10. ročník – 2015 – 10 km
Ž: Katarína Labašová (SVK) – 1:00:04 h. M: Tibor Sahajda (SVK) – 0:32:09 h.,
5. ročník – 2010 – 15 km
Ž: Natalia Malaia (Ukrajina) – 0:41:11 h.
M: Jozef Urban (SVK) – 0:50:12 h.,
Jedinou dvojnásobnou víťazkou poŽ: Zuzana Stanovčáková (SVK) – 1:01:11 h. dujatia je Zuzana Stanovčáková (2010
6. ročník – 2011 – 15 km
a 2011), ktorá v oboch prípadoch triM: Jakub Burghard (POL) – 0:49:54 h., umfovala na 15 km trati.
(JPZ)

ÚSPEŠNÝ ROK
Ako bolo na inom mieste konštatované, rok 2015 bol pre DHZ
Staré mimoriadne úspešný. Družstvá počas sezóny, ktorá začína v
máji a končí v októbri, zaznamenali dovedna 35 štartov na podujatiach nielen v rámci zemplínskeho regiónu, ale aj mimo neho.
Vybojovali 37 pódiových umiestnení, z toho 14-krát skončili prví,
9-krát druhí a 5-krát tretí. O tieto úspechy sa zaslúžili: Michal Bereznanin, Tomáš Bereznanin, Martin Demčák, Daniel Hudák, Peter
Janov, Pavol Jozef, Peter Misár a
Blahoželáme!
Matúš Šalacha.

MLADÉ NÁDEJE
Volejbalisti VK Strážske obsadzujú
v Majstrovstvách zemplínskeho regiónu dlhodobo najvyššie priečky. Svojou mierou k úspech mužstva prispeli aj šikovní chlapci zo Starého, ktorí
tento klub v uplynulom roku reprezentovali. Tomáš Bereznanin, Martin
Demčák, Pavol Jozef a Róbert Koscelník sa do zostavy Strážanov nedostali náhodne. Ešte ako žiaci základnej
školy sa podieľali na úspechoch volejbalového družstva ZŠ Strážske na
rôznych úrovniach.
(-rk-)

JARNÝ ŽREB
Vyžrebovanie zápasov futbalistov
ŠK Strážske B (Zbudza) v jarnej časti
ročníka 2015/2016 je nasledovné:
10. kolo (17.4.2016 o 16.00 hod.):
ŠK Strážske B – OFK Horňa
11. kolo (24.4.2016 o 16.00 hod.):
Družstevník Oborín – ŠK Strážske B
12. kolo (1.5.2016 o 16.30 hod.):
ŠK Strážske B – Družstevník Ložín
13. kolo (8.5.2016 o 16.30 hod.):
OFK Úbrež – ŠK Strážske B
14. kolo (15.5.2016 o 16.30 hod.):
ŠK Strážske B – OŠK Stretava
15. kolo (22.5.2016 o 17.00 hod.):
Družst. Lekárovce – ŠK Strážske B
16. kolo (29.5.2016 o 17.00 hod.):
ŠK Strážske B – TJ Jastrabie pri MI
17. kolo (5.6.2016 o 17.00 hod.):
MFK Sobrance B – ŠK Strážske B
18. kolo (12.6.2016 o 17.00 hod.):
ŠK Strážske B – Vinohrady Choňkovce.
Domáce zápasy odohrá mužstvo ŠK
Strážske B na futbalovom ihrisku Polaty v Zbudzi.
(red.)

SOFTTENIS: 1. HLAVÁČ, VILKOVSKÝ

Aj takýmto spôsobom – zápisom do pamätnej knihy a tortou s nápisom "Z ÚCTY K STARŠÍM 2015" – prejavili vďaku miestnym seniorom v
Zbudzi.
Snímka: arobz

V staranskej telocvični sa 19. decembra uskutočnil jubilejný 5. ročník Vianočného softtenisového turnaja za účasti 10 dvojíc. Najlepšie si počínala dvojica Hlaváč, Vilkovský.
Vyraďovacie zápasy - muži:
M. Demčák, P. Jozef – B. Danko, T. Bielovský 3:4, 2:4
V. Hlaváč, M. Vilkovský – Š. Sovjak, S. Kravec 4:1, 4:2.
O 3. miesto:
M. Demčák, P. Jozef – Š. Sovjak, S. Kravec 4:3, 4:2.
Finále:
V. Hlaváč, M. Vilkovský – B. Danko, T. Bielovský 4:2, 4:2.
Ženy:
1. Mgr. M. Janová, N. Kijovská.
(-vlah-)

KRÁTKO ZO ŠPORTU

KRÁTKO ZO ŠPORTU

FUTBAL

HASIČSKÝ ŠPORT

VIII. liga - Východ ObFZ Michalovce

MEMORIÁL V. SZÕLLÕŠIHO

Ročník 2015/2016 – Jesenná časť

Výsledky – ženy:
1. MODRÁ nad Cirochou 20,85 s., 2. STARÉ
22,19 s., 3. ŽBINCE 22,25 s., 4. Bánovce nad
Ondavou B 24,28 s., 5. Bánovce nad Ondavou A 24,35 s., 6. Nižný Hrušov 26,52 s., 7.
Merník 27,00 s.

1. kolo (6.9.2015)

HORŇA – STRÁŽSKE B/ZBUDZA 0:4 (0:2)
Góly: Lipovský 2, Mačovský, Kočerha. ŽK: Záhorčák, Ovád, Ondrík, Krajňák – Hostýnek.
Pred 40 divákmi rozhodoval Verdžák.
2. kolo (13.9.2015)

STRÁŽSKE B/ZBUDZA – OBORÍN 2:2 (0:0)
Góly: Kočerha 2 – Dobos, Szarvas. Pred 50
divákmi rozhodoval Kaffan.
3. kolo (20.9.2015)

LOŽÍN – STRÁŽSKE B/ZBUDZA 0:3 kont.
Pôvodne 1:0 (1:0). ŽK: P. Lojan, M. Lojan –
M. Dudáš. Zápas bol skontumovaný v prospech hostí pre NŠH v domácom mužstve.
Pred 40 divákmi rozhodoval Pivarník.
4. kolo (27.9.2015)

STRÁŽSKE B/ZBUDZA – ÚBREŽ 22:0 (7:0)
Góly: T. Hirjak 6, Kočerha 5, Lipovský 3, Mačovský 2, J. Pavúk 2, M. Dudáš 2, K. Hajdučko, Kužma. ŽK: P. Hirjak – Hrabovský,
Sliško. Pred 50 divákmi rozhodoval Tóth.
5. kolo (4.10.2015):

STRETAVA – STRÁŽSKE B/ZBUDZA 0:1 (0:1)
Gól: Lipovský. ŽK: Hajduk (d). Pred 50 divákmi rozhodoval Verdžák.
6. kolo (11.10.2015):

STRÁŽSKE B/ZBUDZA – LEKÁROVCE 4:0 (3:0)
Góly: Mačovský 2, Kočerha 2. Stretnutie sledovalo 50 divákov.
7. kolo (18.10.2015)

JASTRABIE p. M. – STRÁŽSKE B/ZBUDZA 0:5 (0:3)
Góly: Hredzák 2, Lipovský, Kočerha, Tudja.
Lipovský nepremenil v 21. min. jedenástku.
Pred 20 divákmi rozhodoval Cejkovský.
8. kolo (25.10.2015)

STRÁŽSKE B/ZBUDZA – SOBRANCE B 10:0 (4:0)
Góly: Lipovský 3, Kočerha 2, Tudja 2, Mačovský, K. Hajdučko, Rešovský. Pred 20 divákmi
rozhodoval Dziad.
9. kolo (1.10.2015):

CHOŇKOVCE – STRÁŽSKE B/ZBUDZA 0:2
Góly: Mačovský, Camberovitch. Pred divákmi rozhodoval .
Jesenná tabuľka 2015/2016
1. STR B/Zbudza 9 8 1 0 53 : 2
2. Oborín
9 7 2 0 50 : 7
3. Choňkovce 9 6 1 2 28 : 13
4. Stretava
9 5 1 3 13 : 8
5. Úbrež
9 5 0 4 25 : 44
6. Ložín
9 3 3 3 28 : 24
7. Horňa
9 3 1 5 15 : 23
8. Lekárovce
9 1 1 7 14 : 43
9. Sobrance B 9 1 1 7 10 : 43
10. Jastrabie
9 0 1 8 9 : 38

25
23
19
16
15
12
10
4
4
1

Staranskí hasiči štartujú za víťazstvom.

Snímka: JPZ

HASIČI NEPOĽAVILI

Hasiči DHZ Staré po vynikajúcich výsledkoch zo začiatku sezóny nepoľavili ani v jej druhej polovici. Z augustového memoriálu v Čičave priniesli
okrem 2. miesta aj putovný pohár za najlepší výsledný čas z obidvoch pokusov v požiarnom útoku. V septembri absolvovali tri súťaže. Pohárová súťaž vo Veľkých Revištiach sa niesla v znamení víťazstva. Muži vyhrali súťaž
časom 15,58 sekúnd a dievčatá si odniesli rovnako pohár za prvé miesto.
Na súťaži organizovanej hasičmi zo Sliepkoviec sa predviedlo naše mužské „béčko“, ktoré svojim doposiaľ najlepším časom obsadilo výborné 2.
miesto. Posledný septembrový víkend cestovali hasiči na prestížne finále
Východoslovenskej hasičskej ligy. V chladnom a upršanom počasí sa chlapci snažili napraviť nevydarený prvý útok, keď v druhom pokuse bol pravý
terč zostrelený v čase 14,84 sekúnd! Terče sú však dva, a tak výsledný čas
postačoval iba na umiestnenie na konci druhej desiatky. Ukončením sezóny
bol Podvihorlatsko - zemplínsky superpohár v obci Koňuš.
Najočakávanejšou súťažou bola šiho (pozn. redakcie).
domáca nočná pohárovka, ktorá sa
V boji o putovný pohár zvíťazilo
konala 29. augusta. Novinkou sú- domáce „áčko“, ktoré sčítaním čaťaže boli dve kategórie mužských sov dosiahlo najlepší výsledný čas.
družstiev a odovzdanie putovného Chlapci boli však toho názoru, že
pohára pre družstvo s najlepším vý- "putovný pohár má putovať, preto si
sledným časom po sčítaní časov z ho nenecháme doma". Získaný puobidvoch vykonaných požiarnych tovný pohár tak venovali hasičom z
útokov. Ohňostroj, ako prekvape- DHZ Novosad, ktorí mali druhý najnie od domácich hasičov, odštarto- lepší výsledný čas.
val 11. ročník Memoriálu VíťazoslaRok 2015 bol pre DHZ Staré veľva Szõllõšiho s rekordnou účasťou mi úspešný. Okrem účasti na súťa40 hasičských družstiev.
žiach zabezpečovali bezpečnostnú
Kategóriu žien vyhrali dievčatá z hliadku na športových a kultúrnych
DHZ Modra nad Cirochou časom podujatiach – šprint automobilov a
20,85 sekúnd. Druhé miesto patri- motocyklov, Motozraz na Zemplínlo domácim hasičkám, tretie skonči- skej šírave. Podieľali sa aj na príprali ženy z DHZ Žbince. V kategórii ve obecnej športovo-kultúrnej akcie
„muži - PS do 1500 cm3“ sa naj- pri príležitosti Dňa detí a pripravilepšie darilo mužom z DHZ Hraň. li aj „hasičskú“ disciplínu v rámci
Družstvo „B“ vyhralo časom 19,15 športového dňa pre učiteľov "Šport
sekúnd. Na druhom mieste skonči- nás spája", ktorý sa konal v našej
lo družstvo “A“. Tretí boli chlapci obci.
(-maja-)
z Trnavy pri Laborci "A". Kategóriu
„muži - PS nad 1500 cm3“ vyhrali domáci hasiči Staré "A" s časom
15,28 sekúnd z prvého pokusu. Na
druhom mieste sa umiestnili hasiči
z Kamenice nad Cirochou. Tretí v
tejto kategórii skončili muži z DHZ
Žbince. Kompletné výsledky prinášame v článu Memoriál V. Szőllőš-
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Vytrvalostná súťaž dala tradične zabrať.
Snímka: JPZ

Výsledky – muži do 1500 cm3:
1. HRAŇ B 19,15 s., 2. HRAŇ A 20,12 s.,
3. TRNAVA pri Laborci A 20,30 s., 4. Čičava
21,59 s., 5. Ložín 22,03 s., 6. Kačanov 22,45
s., 7. Trnava pri Laborci B 22,76 s., 8. Lekárovce 23,14 s., 9. Bánovce nad Ondavou
23,54 s., 10. Horňa B 23,59 s., 11. Horňa A
23,96 s., 12. Jasenov A (HE) 24,31 s., 13.
Merník 25,39 s., 14. Lieskovec 29,34 s., 15.
Jasenov B 33,69 s., 16. Zamutov 37,52 s.,
17. Hatalov 42,73 s., 18. Koromľa mala neplatné pokusy.
Výsledky – muži nad 1500 cm3:
1. STARÉ A 15,28 s., 2. KAMENICA nad Cirochou 16,85 s., 3. ŽBINCE 16,85 s., 4. Trhovište
16,89 s., 5. Novosad 17,03 s., 6. Belá nad Cirochou 17,29 s., 7. Sečovská Polianka 18,57 s.,
8. Modrá nad Cirochou 18,62 s., 9. Veľké
Revištia 19,21 s., 10. Staré B 20,03 s.,11. Vyšná Rybnica 22,47 s., 12. Sliepkovce 22,73 s.,
13. Koňuš 24,16 s., 14. Soľ 24,64 s., 15. Nová
Kelča mala neplatné pokusy.

KT

REPREZENTOVAL
Počas jesennej časti VIII. ligy
ObFZ Michalovce figurovalo v deviatich zápasoch na hráčskych súpiskách ŠK Strážske B/Zbudza
dovedna 21 mien. V zátvorke za
menom hráča je uvedený počet
štartov, počet odohraných minút
a počet strelených gólov (u brankárov počet inkasovaných gólov).
Brankári: Martin BORKO (3270-2), Patrik HIRJAK (6-540-0),
František FERKO (0-0-0).
Hráči v poli: Peter BORKO (3100-0), René CAMBEROVITCH
(1-90-1), Miroslav DUDÁŠ (9-7742), Andrián GRIGEĽ (4-255-0),
Mgr. Kamil HAJDUČKO (7-6302), Tomáš HIRJAK (1-90-6), Andrej HOSTÝNEK (5-192-0), Dominik HREDZÁK (5-390-2), Ladislav
KOČERHA (9-774-13), Peter KUŽMA (8-710-1), Vladislav LIPOVSKÝ (9-765-10), Lukáš MAČOVSKÝ
(9-810-7), Jakub PAVÚK (1-90-2),
Martin REŠOVSKÝ (8-720-1), Patrik ROHAĽ (7-558-0), Rastislav
TEKÁČ (3-110-0), Pavel TUDJA
(6-295-3), Jaroslav ZAMBORY (7600-0). K streleckej bilancii mužstva treba ešte pripočítať tri góly
za kontumačné víťazstvo v Ložíne.
Vedúci mužstva (striedavo):
František FERKO, Dominik KLOČANKA, Patrik ROHAĽ, tréner:
Martin REŠOVSKÝ, lekár: MUDr.
Marián MAŠKULÍK.
(red.)

