Pod Bukovinou

Noviny občanov obcí Staré, Zbudza a Oreské

VI. ročník

číslo 1

MATERSKÁ ŠKOLA JUBILUJE

júl 2016
dostatok moderných učebných
pomôcok, digitálne technológie,
nové nábytky,
• kultúrno-spoločenské
akcie:
Úcta k starším, Mikuláš, Vianočná slávnosť, Fašiangový
karneval, turistika, Deň rodiny,
celoškolský výlet s rodičmi, rozlúčková slávnosť – Naša stužková, country bál na Furmanovom,
(Dokončenie na str.3)

UCTILI SI MATKY

Ženy – matky majú v modernej spoločnosti nezastupiteľné miesto. Ich výnimočnosť tkvie nielen v názoroch či postojoch, ale aj v zastávaní a preberaní
jednej z najzodpovednejších úloh, ktorou je ochrana a výchova nového života. V Oreskom im úctu aj tento rok
vzdala starostka obce a obecné zastupiteľstvo.
Mamičky našej obce sa zišli 15. mája
v spoločenskej miestnosti, aby oslávili jeden z najdojemnejších dní v medzinárodnom meradle. Pri vstupe každá
mamička dostala darček, ktorý obnášal súpravu sklenených pohárov. O tretej popoludní zahájila oslavu poslankyňa Lenka Zalužická a úvodný príhovor,
prípitok a poďakovanie mamkám za
lásku, starostlivosť a ich obetavosť
predniesol poslanec Jozef Minkanič.
Hlavnou zložkou programu bola folklórna skupina Tarnavčan, ktorá svojimi veselými piesňami a humorným slovom pomohla mamičkám odreagovať
sa a zabudnúť na každodenný stereotyp a stres.
Počas krátkej prestávky nasledovalo občerstvenie – výborný broskyňovo-šľahačkový koláč, káva, čaj, minerálka
a slané pečivo. Potom nasledovala druhá časť programu a záverečná pieseň
so vzájomným prianím „Mnohaja lita,
blahaja lita...“
Ďakujeme za príjemné sviatočné posedenie a nech naše mamky žijú v zdraví, v šťastí a najmä naveky!
(M.M.)

Koncom júna ukončili v Materskej škole v Starom jubilejný päťdesiaty školský rok. Tunajšia "škôlka" bola zriadená k začiatku
školského roka 1965/1966 a prevádzka v nej začala 1. septembra 1965 v uvoľnených priestoroch základnej deväťročnej školy.
Už v prvom školskom roku ju navštevovalo 25 detí.
Prevádzka bola spočiatku iba nality a sociability,
dopoludnia. Deti si prinášali de- • rozvíja tvorivosť a predstavy v
siatu z domu. O rok neskôr bola každodenných aktivitách,
pri škole založená aj školská jedáleň a prevádzka bola predĺžená na celodennú. Toto predškolské zariadenie za polstoročie
formovalo všetky deti v obci.
Jeho absolventi sú dnes zväčša už v zrelom veku, mnohí sa
uplatnili nielen v našej spoločnosti, ale i v zahraničí.
Za uplynulých päťdesiat (školských) rokov školu viedli a deti
viedli kvalifikované odborníčky.
Tridsať šesť rokov tu učí Mária
Litunová, o niečo menej Jana
Romanová. Z pomocného personálu možno spomenúť kuStaranskí škôlkári pravidelne vystupujú na obecných podujatiach.
chárku Hedvigu Misárovú, ktoSnímka: JPZ
rá tu odpracovala tridsať rokov.
• pomáha dieťaťu formovať vlastOd svojho zriadenia preš- nú jedinečnosť a životné kompela materská škola modernizá- tencie,
ciou, posledných desať rokov • absolvent materskej školy v StaV sobotu 4. júna sa na ihrisku v Zbudzi opäť uskutočnili oslavy pri prísídli v novopostavenej budove. rom je pripravený na vstup do pri- ležitosti Medzinárodného dňa detí. Toto podujatie sa konalo pod záštitou
Prevádza sa tu moderná výuč- márneho vzdelávania v základnej obce Zbudza v spolupráci s členmi Občianskeho združenia Zbušok, ktorí
ba, využívajú sa najmodernejšie škole a na ďalší aktívny život v spo- pre deti pripravili množstvo zaujímavých súťaží a atrakcií, ako maľovanie
na tvár, modelovanie z balónov, trampolínu či nafukovací hrad.
digitálne technológie. Deti sú vy- ločnosti,
O spestrenie programu sa postarali členovia Jazdeckého klubu Millechovávané v duchu prosociálnej • odborné a pedagogické riadevýchovy.
nie školy aj výchovno-vzdelávacie- nium z Trnavy pri Laborci, ktorí deťom umožnili zajazdiť si na koňoch. O
dostatočný príjem vitamínov sa už tradične postaral veľkosklad ovocia a zeŠkola pracuje pod vedením a ho procesu,
leniny M.A.D.D. Fruit, s.r.o., ktorý našim deťom daroval čerstvé ovocie. Obmanažovaním skúsenej pedago- • výborné podmienky výchovy a čerstviť sa mohli nielen deti na letnej terase Polaty v areáli futbalového ihgičky a v súčasnosti:
vzdelávania z hľadiska činnosti riska. Podujatia sa zúčastnilo viac ako 80 detí zo Zbudze i okolitých obcí a
• podporuje celostný rast a učiteliek,
miest. Každé z nich si odnieslo zaujímavý darček či sladký balíček.
osobnostný rozvoj dieťaťa,
• materiálno-technické
zabezOrganizátori sa tešili hojnej účasti a zúčastnení krásnemu počasiu a už
• aktivizuje a motivuje rozvoj psy- pečenie, priestorové podmien- teraz sa všetci tešia na budúci MDD v Zbudzi, ktorý opäť prinesie neopakochomotoriky, poznania, emocio- ky, psychohygienické podmienky, vateľné zážitky pre malých i veľkých. Mgr. Ivana Mihočová (Andrejovová)

DEŇ DETÍ V ZBUDZI

HISTORICKÝ MÁJ

Prvýkrát v novodobej histórii obce sa v Starom uskutočnilo spoločné stavanie mája. Stalo sa tak 30. apríla t. r. na nádvorí obecného úradu. Podujatie
sprevádzal bohatý kultúrny program.
Na úvod sa k početnému publiku predstavili členovia FS Zbudzanská Sona nádvorí prihovorila starostka obce ľanka zo susednej Zbudze (hudobný
Agáta Jesenková, ktorá poukázala na doprovod Emil Balko), ženská speváctradície stavania májov, úvodnú pieseň ka skupina Vinočok z Brekova a ŽFSk
zaspievali členovia domácej FSk Star- Radosť z Nacinej Vsi (hudobný doprojani. Nasledovalo historicky prvé osa- vod Ing. Miroslav Poľak). Veľký podenie "mája" (briezka, ozdobená viac- tlesk od publika následne zožali mladé
farebnými stužkami) v parčíku pred speváčky "čerešeňki", ktoré pripravila
budovou obecného úradu, o ktoré sa JUDr. Lucia Žužová a nádejný ľudový
postarali chlapci z Dobrovoľného ha- rozprávač Denis Dunca. Záver prograsičského zboru v Starom. Samozrejme, mu zabezpečili členovia DFSk Starjani
že za dobre odvednú prácu nechýba- (hudobný doprovod Emil Balko a Anla "výslužka".
ton Dermek st.).
Program pokračoval vystúpeniami
Na podujatí, ktorému prialo aj pomiestnych škôlkárov pod vedením ria- časie, nechýbali tradičné "šatriki" a obditeľky MŠ Márie Litunovej. Po nich sa čerstvenie.
(JPZ)

Na detskom sviatku v Zbudzi nechýbali ani koníky.

Snímka: JPZ
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KOHO SME VOLILI

Po štyroch rokoch sa v sobotu 5. marca 2016 na Slovensku uskutočnili ďalšie parlamentné voľby. O kreslá v Národnej rade Slovenskej
republiky sa na kandidátkach 23 politických strán a hnutí uchádzalo 2
915 kandidátov. Nakoniec si 150 poslaneckých kresiel rozdelilo 8 politických subjektov – Smer SD, SaS, OĽaNO - NOVA, SNS, Kotleba-ĽSNS,
Sme rodina-Boris Kollár, Most-Híd a Sieť. Ako hlasovali voliči v našich
volebných okrskoch?
V Oreskom bolo v zozname oprávnených osôb zapísaných 405 voličov. Na hlasovaní sa zúčastnilo 276 osôb (68,64% účasť), ktoré odovzdali 276 obálok. Z cudziny prišli 2 obálky. Počet platných hlasovacích
lístkov bol 275. Voliči rozdelili hlasy nasledovne: Strana TIP 3 (1,1%),
Strana moderného Slovenska 2 (0,7%), OĽaNO-NOVA 21 (7,6%), Demokrati Slovenska-Ľudo Kaník 1 (0,4%), Šanca 1 (0,4%), Sme rodina-Boris Kollár 14 (5,1%), Strana zelených Slovenska 0, Koalícia Spoločne za Slovensko 0, MKA-MKSz 0, Vzdor-strana práce 0, Most-Híd 0,
Slovenská národná strana 32 (11,6%), Odvaha-Veľká národná a proruská koalícia 1 (0,4%), Komunistická strana Slovenska 4 (1,4%), SDKÚ-DS 1 (0,4%), Smer-SD 122 (44,4%), KDH 27 (9,8%), Slovenská
občianska koalícia 1 (0,4%), Kotleba-Ľudová strana Naše Slovensko
31 (11,3%), Sieť 10 (3,6%), SMK-MKP 0, Priama demokracia 0 a Sloboda a Solidarita 4 (1,4%).
V Starom bolo v zozname oprávnených osôb zapísaných 655 voličov.
Na hlasovaní sa ich zúčastnilo 338 (51,60% účasť), obálku odovzdali
335, 3 obálky prišli z cudziny. Spolu bolo odovzdaných 334 platných hlasov. Tie boli rozdelené nasledovne: Strana TIP 4 (1,2%), Strana moderného Slovenska 1 (0,3%), OĽaNO-NOVA 26 (7,8%), Demokrati Slovenska-Ľudo Kaník 0, Šanca 1 (0,3%), Sme rodina-Boris Kollár 25 (7,5%),
Strana zelených Slovenska 2 (0,6%), Koalícia Spoločne za Slovensko
0, MKA-MKSz 0, Vzdor-strana práce 0, Most-Híd 1 (0,3%), Slovenská
národná strana 31 (9,3%), Odvaha – Veľká národná a proruská koalícia 0, Komunistická strana Slovenska 2 (0,6%), SDKÚ-DS 0, Smer-SD
154 (46,1%), Kresťanskodemokratické hnutie 25 (7,5%), Slovenská
občianska koalícia 5 (1,5%), Kotleba-Ľudová strana Naše Slovensko
35 (10,5%), Sieť 12 (3,6%), Strany maďarskej komunity-MKP 0, Priama demokracia 0 a Sloboda a Solidarita 10 (3,0%).
Vo volebnom okrsku Zbudza bolo zapísaných 445 voličov, vydaných
a odovzdaných obálok bolo 242 (54,38% účasť), platných hlasov 238.
Tie voliči stranám a hnutiam rozdelili nasledovne: Strana TIP 1 (0,4%),
Strana moderného Slovenska 0, OĽaNO-NOVA 17 (7,1%), Demokrati
Slovenska-Ľudo Kaník 0, Šanca 0, Sme rodina-Boris Kollár 20 (8,4%),
Strana zelených Slovenska 3 (1,3%), Koalícia Spoločne za Slovensko 0,
MKA-MKSz 0, Vzdor-strana práce 0, Most-Híd 0, Slovenská národná
strana 17 (7,1%), Odvaha-veľká národná a proruská koalícia 0, Komunistická strana Slovenska 7 (2,9%), SDKÚ-DS 0, Smer-SD 99 (41,6%),
Kresťanskodemokratické hnutie 35 (14,7%), Slovenská občianska koalícia 2 (0,8%), Kotleba-Ľudová strana Naše Slovensko 8 (3,4%), Sieť
23 (9,7%), Strany maďarskej komunity-MKP 0, Priama demokracia 0
a Sloboda a Solidarita 6 (2,5%).
Na voľby dohliadali okrskové volebné komisie. Predsedníčkou 15-člennej okrskovej volebnej komisie v Oreskom bola Anna Onušková, v Starom Mgr. Marta Janová (17 členov) a v Zbudzi Ing. Helena Čaklošová
(16 členov).
(red)

Stavanie mája v Zbudzi sa už stalo tradíciou.

Snímka: A. O.

Deťom z Oreského budú ich tohtoročný sviatok pripomínať aj medaily, ktoré dostali na pamiatku.
Snímka: L. Zalužická

ČÍM ŽILA NAŠA ŠKOLA

Ani po úspešných oslavách 10. výročia presťahovania našej školy sa
jej aktivity nezastavili a nezaspali sme na vavrínoch. Hneď ako žiaci
dostali polročné vysvedčenia a trochu si vydýchli, pustili sa s chuťou
do práce a začali plniť nové úlohy.
Popri každodenných povinnos- rej korene siahajú aj do našej obce.
tiach sa najprv veselili a zasúťažiV apríli nás už tradične navštíli si na fašiangovom karnevale pl- vili tunajší i zbudžansko-orešťanskí
nom zábavy, humoru a hier. Stihli škôlkári, niektorí aj s rodičmi. Naši
sme využiť aj krátke obdobie zimy prváci sa im predstavili najprv s
na šantenie na snehu. V marci opäť otvorenou hodinou, po ktorej nas nadšením čítali staranským škôl- sledovali ešte spoločné veľkonočné
károm pri príležitosti Mesiaca kni- tvorivé dielne. Výsledkom tejto spohy. Žiak Denis Dunca nás vzorne re- lupráce bola pestrá výzdoba, ktorú
prezentoval na súťaži Talentárium s prezentovali v priestoroch školskej
prednesom textu v tunajšom náre- budovy i pred ňou. V apríli a máji
čí od autorky Pauly Sabolovej, kto- sme podobne ako každý rok dali
priestor aj našim talentom, ktoré sa
predstavili v školskom kole speváckej súťaže Slávik Slovenska a súťaže v recitácii Hviezdoslavov Kubín.
Až priamo ku škole pricestovalo
Dieťa to je ten najväčší dar. Ani tento rok sa v Oreskom na našich najmen- za nami prenosné dopravné ihrisko,
ších nezabudlo a pri príležitosti Dňa kde sa žiaci učili pravidlám bezpečného správania v rámci dopravnej
detí sa konala veľká párty. Celé sa to výchovy. Základná umelecká škoodohrávalo 28. mája na bývalom škol- la nás pre zmenu tento rok pozvala
skom dvore, kde sme si mnohí zaspo- na dva svoje programy do vynovemínali na časy minulé, kedy sa z budo- ných priestorov kina v Strážskom a
vy škôlky a školy ozýval detský smiech to na hudobné rozprávky o Šípkovej
Ruženke a Červenej čiapočke. Obe
a radosť.
Škoda, že je to už len spomienkou. predstavenia sa staranským školáSobotné popoludnie sa nieslo v zname- kom veľmi páčili.
Deň Matiek oslávili školáci traní hier a súťaží. Súťažilo sa v preťaho- dične
kultúrnym programom a nevaní lanom, skoku vo vreci, v hode na formálnym posedením so svojimi
cieľ a v streľbe. Detičky si prišli na svo- mamami a starými mamami pri
je a na mnohých stanovištiach stáli zá- zaujímavých i nápaditých ručných
stupy čakajúcich. Ani rodičia nezosta- prácach. Deň detí oslávili zase mali pasívni a tiež sa zapojili do súťaží, lým výletom na filmové predstavečo mnohým vyčarilo úsmev. Po celom nie v Humennom. Školský rok sme
areáli sa šírila vôňa chutného guľáša, o zakončili vlastivedne orientovaným
do Vlastivedného múzea s
ktorý sa postarala skupina poľovníkov výletom
archeoparkom v Hanušovciach nad
a atmosféru dotvárala veselá hudba.
Topľou, kde si mohli všetci vyskúZážitkom bola spoločná opekač- šať tradičné remeslá a dozvedieť sa
ka a vyvrcholením dňa bolo stude- niečo nové o vzdialenej histórii blízné ochladenie v podobe mrazenej po- keho regiónu. Na záver nás čakala
chúťky. Nechýbalo maľovanie na tvár, ešte pekná rozlúčka s odchádzajúciktoré razom premenilo deti na malých mi štvrtákmi.
Aj tentokrát sa chceme poďakoprieskumníkov.
vať
všetkým rodičom a sympatiV závere dňa boli detičky odmeneškoly, vďaka ktorým môže
né balíčkami s chutnými dobrotami a zantom
škola realizovať svoje aktivity a
každé dieľa získalo za statočnosť a ši- prajeme im touto cestou vydarené
kovnosť medailu, ktorá bude pripomí- dovolenkové obdobie.
nať pekne strávený deň. Za jeho zorMgr. Tatiana Dutková,
riaditeľka ZŠ Staré
ganizovanie ďakujeme!
M.M.

NAJVÄČŠÍ DAR
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PITNÁ VODA ... BUDE JEJ DOSTATOK?

ňou šetriť, aj keď pravda je taká,
že keď ju platím, môžem si jej
užívať koľko chcem. Je to skôr o
solidarite, o ľudskosti, o láske k
prírode, ktorú nám Pán Boh dáva
a my máme byť za to vďační.
Pevne verím, že k návrhu riešenia zo strany VVS zaujmeme
kladné stanovisko a budeme s
daným projektom spolupracovať. Máme predsa všetci záujem na tom, aby sme mali dostatok pitnej vody v zime či v lete,
a aby sme ju mohli využívať v takom množstve, koľko jej potrebujeme a sme schopní zaplatiť.
Svedomie nám vždy bude hovoriť, že máme ňou aj šetriť, nakoľko v niektorých afrických či
iných krajinách má voda cenu
zlata a vždy jej tam bude nedostatok.
Agáta Jesenková,
starostka obce Staré

Prichádza leto a s ním čoraz väčšie a väčšie horúčavy. Každý z
nás automaticky siaha po vode – najlepšie po čistej, pitnej a studenej. Dobre urobí aj sprcha – to už jedno či studená, vlažná alebo
teplá, môže byť aj viackrát cez deň. Kvetiny v dome či na balkóne
si tiež žiadajú svoje pravidelné alebo aspoň občasné polievanie, záhrady si musia počkať na dážď – prípadne sem-tam sa nejaká kvapka vody ujde aj zeleninovým hriadkam. Potrebujeme aj prať – dnes
už samozrejme v automatických práčkach, čoraz viac využívame
aj umývačky riadu. Doba je moderná, každoročne pribúdajú nielen
malé detské, ale aj veľké záhradné bazény. Ešte dobre, že existujú
autoumyvárky – na umývanie väčšieho počtu áut nám už neostáva
čas, večer lepšie padne grilovačka či opekačka.
A tu sa začína hlavný prob- lém s pitnou vodou u nás nalém – nedostatok pitnej vody, vždy vyriešila. Doba je iná ako
hlavne v letných mesiacoch. Čo bola niekedy, keď naši predkos ním? S týmto problémom obec via nepoznali lepšiu vodu ako je
Staré zápasí už dlhšiu dobu, tá naša, „starjanská“. Každá pithoci máme svoju vlastnú vodu ná voda je prísne kontrolovaná,
od roku 1927, ako jedna z pr- každá vyviera niekde v lese, kažvých obcí v Michalovskom okre- dá je prírodné bohatstvo, len si
se. Zásoby vody na čoraz väč- ju treba vážiť a v rámci možností
šiu spotrebu zdá sa, že nebudú
postačovať. S týmto problémom
sa pravidelne zaoberáme, aj keď
stále sa pohybujeme len „v rámci teórie“. Môžem povedať, že
túto závažnú vec „oprášim“ minimálne 2-krát ročne, avšak konečné riešenie je na niekom
inom. Boli dohodnuté aj stretnutia s vedením VVS, avšak stále
niečo tomu prekazilo, písali sme
si listy a ostalo len pri sľuboch.
Keď som sa dozvedela, že vo
vedení VVS nastali zmeny, hneď
v ten deň som dohodla stretnutie – ako sa hovorí: riešiť to hneď
Samospráva v Oreskom pripravuje pri príležitosti Dňa matiek kultúrza horúca, chytiť sa novej šanno-spoločenské stretnutie.
Snímka: L. Zalužická
ce. Neostalo len pri sľuboch, ale
stretnutie sa naozaj v priebehu
najbližších troch dní aj uskutočnilo – priamo u nás v Starom, v
(Dokončenie na str.3)
– sprchovací kút,
kancelárii starostky. Za okrúhlym
• školské prádlo (pranie v auto•
telocvičňa,
stolom sme si spolu s riaditeľom
VVS Michalovce a bývalým ná- • literárno-dramatický krúžok s matickej práčke), žehlenie v škomestníkom, ktorý danú vec dob- kvalifikovanou učiteľkou základ- le, školské uteráky,
• vlastná kuchyňa, jedáleň, diétre poznal, rozobrali okrem iných nej umeleckej školy,
vecí aj tému rozšírenia vodoje- • anglický jazyk s kvalifikovanou ne stravovanie detí, ktorým to
odporúča lekár,
mu, avšak vedenie VVS navrhuje lektorkou,
iné, lepšie, dlhodobejšie a ren- • odborná pomoc logopedičky v • altánok, detské hracie centrum pred školou, trávnatý potabilnejšie riešenie: napojenie prvom polroku školského roka,
obce na pitnú vodu zo Stariny, • prístup do základnej školy, spo- rast, pieskovisko, prírodné ihrisko za školou,
prípojkou zo Strážskeho – časť lupráca so základnou školou,
Krivošťany, ktorá by daný prob- • sezónne otužovanie detí vodou • rodinný typ školy, príroda vidieka, ukľudňujúce prostredie, náučné vychádzky, relaxačné prechádzky v okolí školy,
• prezentácia aktivít a činností školy na sociálnej sieti Facebook, profil „Materská škola v
Starom“.
Do ďalších rokov želám materskej škole veľa detského
džavotu, smiechu a veselosti,
dobrých pedagógov, šikovnú kuchárku s chutným jedlom, starostlivú upratovačku...
„Nech každému, kto do materskej školy vkročí, srdiečko zaplesá a radosťou vždy poskočí!“
Mária Litunová
Na novoročnom koncerte vo farskom kostole v Starom sa prezentoval
riaditeľka MŠ v Starom
aj miešaný cirkevný zbor Lusticus.
Snímka: JPZ

MATERSKÁ ŠKOLA JUBILUJE
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KRÁTKE SPRÁVY
 Na prahu nového roka sa vo farskom
kostole v Starom uskutočnila novoročná
adorácia, na ktorej duchovný otec Ján Čech
Špirek udelil desiatkam prítomných veriacich osobitné požehnanie.
 V máji bolo vo farskom Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Starom prvé sväté prijímanie. Pristúpili k nemu 4 deti.
 V mariánskom mesiaci máj sa uskutočnila púť do Medžugorja. Pod vedením
duchovného otca Jána Čecha-Špireka ju
absolvovali približne štyri desiatky veriacich zo Starého a filiálnych obcí.
 Tohtoročný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi pripadol na 26.
mája. Pri tejto príležitosti sa v nedeľu 29.
mája uskutočnil v Starom eucharistický
sprievod za účasti približne dvoch stoviek
veriacich. Oltáriky boli postavené v centre
obce.
(-r-)

TRADÍCIU
TREBA ZACHOVAŤ
Stavanie mája, tradícia, ktorú treba zachovávať a vážiť ako
aj ostatné, lebo svet sa nekončí
za našou bránou. Treba tú bránu občas otvoriť a pozrieť čo sa
deje za ňou a nájsť veci spoločenské, veci, ktoré potešia dušu
a srdce.
Prvá zmienka o májoch pochádza z roku 1255 z Nemecka.
Už v 15. storočí bolo postavenie
mája znakom vážneho záujmu o
dievča. Staroveké národy dávali
pred 1. májom na domy a hospodárske budovy malé stromčeky
na ochranu pred zlými duchmi
a chorobami. Zvyk stavania májov sa v zmenenej podobe udržal dodnes. Stavia sa však zväčša
jeden ovenčený strom uprostred
dediny, je to vždy 30. apríla.
Aj v našej Zbudzi sa táto pekná tradícia zachováva. Už pred
17.00 hod. sa začali pomaly schádzať zvedaví občania k
obecnému úradu, kde už na nich
čakal pripravený strom. Poslanci a usporiadatelia na čele so starostom Ing. Matejom Havrilom
a ďalšími šikovnými občanmi
našej obce priložili ruku k dielu.
Nechýbali ani speváci Zbudzanskej Soľanky, no a keď bola „paráda“ hotová, nemohla tam chýbať ani fľaštička s pálenkou a
pesničky s doprovodom harmonikára Emila Balka zo Starého.
Za tohtoročné stavanie mája
patrí vrelé poďakovanie organizátorom aj zúčastneným. Tento
sviatok zostane aj naďalej súčasťou plánu kultúrno-spoločených
podujatí našej obce.
-MŽ-
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HUDOBNÁ JAR 2016

– víťaz celoslenskej súťaže v prezentácii zborových skladieb.
Umelci zožali búrlivý potlesk a
standing ovation. Obrazy od autorky Martiny Michalovovej, ktoré zdobili sieň, dopĺňali nežnú a čarovnú atmosféru slávnosti.
Za vrelé prijatie, prípravu kaštieľa a recepciu ďakujeme starostke
obce Agáte Jesenkovej, za výzdobu siene patrí poďakovanie Martine
Demčákovej a Svetlane Šiveckej a za
pomoc s autom Štefanovi Rimkovi.
Romantický hudobný večer skončil, tešíme sa na jeho ďalší, v poradí
siedmy ročník.
Mária Litunová

Koncertná sieň v staranskom kaštieli sa po šiestykrát rozžiarila a rozozvučala hudobnou slávnosťou. Posledná májová nedeľa už tradične patrí
návšteve tohto objektu. Medzi Michalovčanmi z radov intelektuálov, sympatizantov, priateľov operného spevu a hudby je toto podujatie veľmi žiadané. Svedčí o tom aj vysoká návštevnosť z nášho okresného sídla.
Organizátorka projektu Mgr. Mi- vala aj Ivana Solianiková – klavírny
lena Bančejová dis. art. tento ročník doprovod Emília Schudichová, Júvenovala autentickej ľudovej piesni lia Baňásová a Alena Seilerová. V
zo Starého – Zemplínska svadba zo programe vystúpili aj ocenení žiaci
Starého (autori Kmec-Matúš). Pies- Základnej umeleckej školy Michalovne zaspievala mužská folklórna sku- ce, zo Starého Adelka Šaffová (klapina Starjani. Svadobnú pieseň zo vír) a Anetka Žužová (spev). V záveStarého "Ľecela pavička, ľecela..." re vystúpil súbor "Flauto cantabilo"
zaspievala samotná umelkyňa M.
Bančejová. Táto patrí medzi jej najobľúbenejšie. Ďalšie piesne zo staranskej svadby zaspievala dievčenská folklórna skupina Furkanki pod
vedením spomínanej umelkyne.
Deti Materskej školy v Starom,
budúci nositelia ľudových tradícií,
predviedli pod vedním Márie Litunovej tanec "Jarné chorovody" z
knižôčky "Priadky zo Starého" (autorka Mária Litunová, piesne do notovej podoby zapísala M. Bančejová). Táto knižôčka je uložená aj v
Slovak Institute v Clevelande (štát
Ohio) v USA. Zviditeľňuje tam našu
obec a patrí medzi kultúrne dedičstvo Slovákov. Pevne verím, že aj v
dávnej minulosti minulosti sa v staranskom kaštieli ozývala autentická
Zo záverečného vystúpenia pedagógov a žiakov michalovskej ZUŠ na
ľudová pieseň, keď ľud išiel pozdra- Staranskej hudobnej jari 2016.
Snímka: JPZ
viť Stárajovcov na dožinky, Vianoce
či oslavu narodenín.
Od autentickej ľudovej piesne prešiel večer na "umelú" ľudovú pieV poslednom štvrťstoročí sa v tiaľ bol už len krôčik k význaseň (Mikuláš Schneider-Trnavský) našich končinách rozšírilo sta- mu, ktorý sa najčastejšie skloňuv podaní M. Bančejovej. Nasledo- vanie májov, ktoré v istom slo- je v dnešnej dobe. Staval sa pred
vala klasická hudba. Orchester di- va zmysle nadväzuje na nedáv- domy, v ktorých bolo dievča súce
rigovala Valéria Hocmanová, spie- ne či dávnejšie tradície. Máje na vydaj. Krivý alebo nepra-

KRÁTKO O MÁJOCH

PRIPRAVUJEME

V najbližšom období sa uskutočnia
tieto podujatia:
• 7. august 2016 (nedeľa) – 5. farský
deň farnosti Staré v lesíku pod Jakovcom.
• 27. august 2016 (sobota) – 12. ročník Memoriálu Víťazoslava Szõllõšiho
(nočná súťaž hasičských družstiev).
• 15. september (štvrtok) – Výstup ku
krížu – 13. stretnutie obyvateľov Starého
a Jasenova v Staranskej doline.

boli známe už v antike. Staroveké národy dávali pred 1. májom
na domy a hospodárske budovy
stromčeky na ochranu pred zlými duchmi a chorobami. Májová
zeleň ako magický prostriedok
vyjadrovala želanie poľnohospodárov, aby ich úroda mala silu
a dobrý rast. Máj vtedy predstavoval mladý stromček - najčastejšie smrekový, jedľový alebo
brezový. V slovanskej kultúre sa
máje stavali z dôvodu hojnosti a
dostatku plodov a krmiva, a od-

videlne rozkošatený strom bol
hanbou pre dievča aj pre darcu.
Mládenci s muzikou šli do každého domu, pred ktorým stál máj a
v tanci vykrútili dievča i všetky
ženy v dome. Tanečnice ponúkali pálenkou a vyberali peniaze za
máj. V súčasnosti sme svedkami stavania ústredných májov
v obciach, ktoré je spojené s bohatým kultúrnym programom
a občerstvením. Sporadicky vidieť ozdobené máje aj pred domami, zväčša pri bránke. Obdarované sú najmä dievčatá, ktoré
ešte kvôli svojmu veku zďaleka
nerozmýšľajú o vydaji. "Darcami" sú v takýchto prípadoch otcovia alebo iní rodinní príslušníci.
(-jpz-)

Z histórie
1461 – Medzi študentami Viedenskej
univerzity sa spomína aj Benedikt zo
Starého (Benedictus de Stara).
1721 – Začala obnova rímskokatolíckej farnosti v Starom. Filiálkami
boli Nacina Ves (neskôr pričlenená k
Strážskemu), Hendžeľovce, Oreské a
Zbudza (neskôr pričlenená k Vinnému).
1766 – Z tohto roka pochádza baroková kazula darovaná staranskému
kostolu, ktorá sa v súčasnosti nachádza v depozite Zemplínskeho múzea v
Michalovciach.
1796 – Od tohto roka až do roka 1800
pôsobil v Starom národne uvedomelý
kňaz Jozef Podolinský, člen Bernolákovho Slovenského učeného tovarišstva.
1811 – Začala výstavba súčasného farského kostola v Starom.
1816 – V Starom pred bývalou vstupnou bránou do kaštieľa bola postavená prícestná socha sv. Jana Nepomuckého, v 2. pol. 20. stor. premiestnená
ku kostolu.
1826 – Z farnosti Strážske bola k Starému pričlenená filiálka Krivošťany.
Bolo to preto, že rozvodnený Laborec často znemožňoval prístup kňaza
zo Strážskeho do tejto filiálky. V Krivošťanoch v tom čase žilo 227 rímskokatolíkov a 240 gréckokatolíkov.
1946 – Na cintoríne v Starom bolo 13
hrobov, v ktorých odpočívali sovietski vojaci. Ležali v nich 3 dôstojníci,
5 poddôstojníkov a 13 radoví vojaci.
Pred 70 rokmi, v dňoch 2. a 3. mája,
boli ich pozostatky exhumované a prevezené na spoločný cintorín sovietskych vojakov do Michaloviec.
1951 – K 1. máju začal do Starého premávať autobus ČSAD.
V staranskom kaštieli bola zriadená
poľnohospodárska škola. Vyčlenených bolo 140 tis. Kčs, celkové náklady predstavovali 250 tis. Kčs. Rozdiel hradil Okresný národný výbor
Michalovce.
1956 – Na poliach Jednotného roľníckeho družstva Staré bola poškodená asi polovica úrody obilia.
1961 – Bolo založené Kino Biela hora
v Starom. Premietalo sa v kultúrnom
dome v časti, kde teraz stojí amfiteáter. 88 predstavení videlo spolu 5 229
návštevníkov, tržby prestavovali čiastku 9 036 Kčs. V tom istom roku bola
zakúpená aj rozhlasová ústredňa.
Miestne JRD malo v tom čase 116 členov a hospodárilo na výmere 907 ha.
Pripravil: JPZ

NOVOROČNÝ KONCERT

Takto sa prezentovali betlehemci z Oreského na novoročnom koncerte vo farskom kostole v Starom.
Snímka: JPZ

V nedeľu 3. januára sa vo farskom Kostole Nanebovzatia Panny Márie v
Starom uskutočnil novoročný koncert. V zaplnenom chráme sa prítomným
postupne predstavili účinkujúci z farskej obce a filiálok Oreské a Zbudza.
Ako prví sa prezentovali betlehemci zo Starého, po nich nasledovali
ženy z cirkevného speváckeho zboru Lustic pod taktovkou Ing. Oľgy Bereznaninovej a betlehemci z Oreského. Tých následne vystriedala mužská
Folklórna skupina Starjani zo Starého a betlehemci zo Zbudze. Záver koncertu patril miešanému zboru Lusticus.
Podujatie moderoval bohoslovec Michal Pavlík zo Starého. Vystúpenia
účinkujúcich ocenilo nielen publikum svojim potleskom, ale taktiež miestny farár Ján Čech Špirek slovami vďaky a uznania.
(-rk-)
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SPOLOČENSKÉ OKIENKO
V prvom polroku 2016 sa narodili:
Oliver KOŠICKÝ (Oreské), Mária MAJOROŠOVÁ, Michal BÁLINT, Tomáš
MALEJČÍK (všetci Staré), Marek ČINČÁR (Zbudza).

Uzavreli manželstvo:
Ľubomír BÉREŠ a Marta Chorcholičová, Ing. arch. Matúš GIBALA a
MUDr. Darina CVOREŇOVÁ, Dean Anthony WILLETTS a Mária ŠALACHOVÁ (Oreské), Ľubomír BABIC a Alena GARANIČOVÁ, Peter PALOVČÁK a Monika NYITRAIOVÁ, Martin DELIMAN a Bc. Lenka VARGOVÁ, Martin ČAUDER a Mariana IĽKOVÁ (Staré), Jozef SPODNIAK a
Gabriela IHNÁTOVÁ (Zbudza).

Oslávili životné výročia:
50 rokov – Pavol PASTIRÁK, Zdenek ČORNÝ, Ján KOSTOVČÍK (všetci Oreské), Miloš KUŽMA, Ľubomír GARANIČ, Jaroslav MICHALOVČÍK,
Ľubica PALOVČÁKOVÁ, Eva DIDIČOVÁ (všetci Staré), Mária PAVLOVČÁKOVÁ, Emil POĽAK, Jana GEĽATKOVÁ, Emília MAČOVSKÁ (všetci Zbudza).
60 rokov – Mária KUDLÁČOVÁ, Mária ŠALACHOVÁ, Igor ZALUŽICKÝ, Milan ŠIMAĽ, Helena FEDORIŠINOVÁ, Helena BARANOVÁ (všetci
Oreské), Jozef PAVLÍK, Marta MICHALOVČÍKOVÁ, Milan UHAĽ (všetci zo Starého), Anna MASKAĽOVÁ, Irena MINKANIČOVÁ (obe Zbudza).
70 rokov – Rudolf POPOVIČ, Marta KUŽMOVÁ, Miroslav HARVILČÁK
(všetci Oreské), Anna VASIĽOVÁ, Magdaléna PALOVČÁKOVÁ (obe Staré), Aurélia ŽUŽOVÁ (Zbudza).
75 rokov – Viliam MIHALKO (Oreské), Ján BLICHA, Germunda KUCHÁROVÁ, Ema ŠAMUĽÁKOVÁ (všetci Staré), Jozef JENČO, Magdaléna MANDŽÁKOVÁ (obaja Zbudza).
80 rokov – Jozef BEREŠ, Juliána HARVILČÁKOVÁ (obaja Oreské),
Gustáv HOLEJ (Staré), Melána ŽUŽOVÁ, Magdaléna UHAĽOVÁ, Anna
KLOČANKOVÁ, Božena ŠTACHYROVÁ, Filoména KLOČANKOVÁ
(všetky Zbudza).
81 rokov – Jolana VOJTKOVÁ, Katarína SVÄTOJÁNSKA (obe Oreské),
Bernardína STRIČKOVÁ, Helena LICHOTOVÁ (obe Staré).
82 rokov – Valentín CHMELIAR (Oreské), Apolónia STARUCHOVÁ, Irena DELINGOVÁ (obe Staré).
83 rokov – Katarína HAVRILČÁKOVÁ, Mária ŠIMAĽOVÁ (obe Oreské),
Jozef KOLIBAB, Irena PALOVČÁKOVÁ (obaja Staré), Melánia KOLESÁROVÁ (Zbudza).
84 rokov – Pavol BARAN, Jozefa ZALUŽICKÁ, Ján HARAKAĽ (všetci
Oreské), Anna ŽUŽOVÁ, Juliana JUROVÁ (obe Zbudza).
85 rokov – Jozefína TIRPÁKOVÁ, Katarína ZALUŽICKÁ (obe Oreské),
Margita BEHUNOVÁ, Juraj POLTORÁK (obaja Zbudza).
86 rokov – Margita PROKOPOVÁ, Margita SOKOLSKÁ, Margita MIŽOVÁ (všetky Zbudza).
87 rokov – Aranka ČERHITOVÁ, Ján LICHOTA (obaja Staré), Matilda
FERKOVÁ, Juraj HAVRILA (obaja Zbudza).
88 rokov – Genoveva ZALUŽICKÁ (Oreské), Anna HARDIKOVÁ, Anna
LITUNOVÁ (obe Staré).
89 rokov – Jolana FERENCOVÁ (Staré), Ján LICHOTA (Zbudza).
94 rokov – Jozefína HARVILČÁKOVÁ (Oreské), Bernardína GALANDOVÁ (Staré).
95 rokov – Jozefína GEĽATKOVÁ (Zbudza).

Opustili naše rady:
Jozef MEĽKO (nar. 1958), Katarína HAVRILČÁKOVÁ, rod. Havrilčáková
(1933), Michal BIĽUŠČÁK (1936) z Oreského, Pavol PĽUCHTA (1935),
Hedviga VOROŇÁKOVÁ, rod. Palovčáková (1935), Helena JUSKOVÁ,
rod. Vasiľová (1934), Ján HATALA (1933), Cyril ŠALACHA (1938), Anna
GEREGÁČOVÁ, rod. Balková (1923), Milan PAULOVČÁK (1940), všetci
zo Starého, Eva FERKOVÁ (nar. 1956), zo Zbudze.
K 30. júnu 2016 bolo k trvalému pobytu v Oreskom prihlásených 477, v
Starom 780 a v Zbudzi 538 obyvateľov.

KEDY NA FUTBAL?

Futbalisti ŠK Strážske B/Zbudza úspešne zvládli uplynulý ročník VIII. ligy a v novom ročníku 2016/2017 si zahrajú v VII.
lige Západ, kde štartuje 12 mužstiev. V jesennej časti ich čakajú títo súperi:
DOMA – 2. kolo (28.8. o 16.00): Bracovce, 4. kolo (11.9. o 15.30): Trhovište, 6.

kolo (25.9. o 15.00): Lesné, 8. kolo (9.10.
o 14.30): Rakovec n/O, 11. kolo (30.10.
o 14.00): Veľké Slemence.
VONKU – 1. kolo (21.8. o 16.00): Pusté Čemerné, 3. kolo (4.9. o 15.30): Bánovce n/O, 5. kolo (18.9. o 15.00): Horovce,
7. kolo (2.10. o 14.30): Malčice, 9. kolo
(16.10. o 14.00): Pozdišovce, 10. kolo
(23.10. o 14.00): Veľké Kapušany B. (r)

Snímka M. Janovej je z hasičskej súťaže o Zemplínsky pohár v Strážskom, kde si úspešne počínali hasiči DHZ Staré. Rekordným časom
14,96 s. sa stali absolútnymi víťazmi súťaže.

HASIČI OPÄŤ S REKORDOM

Dobrovoľní hasiči zo Starého začali svoju tohtoročnú sezónu
Zemplínskym pohárom. Jeho 25. ročník sa konal 7. mája v Strážskom a naši hasiči boli spoluorganizátori podujatia. Súťaže sa zúčastnilo 25 družstiev. My sme mali zastúpenie v kategórii ženy a
muži. Dievčatá obsadili pekné 2. miesto. Mužom sa darilo o čosi
lepšie a za dosiahnutý čas 14,96 s. im patrilo 1. miesto.
Muži sa tak stali absolútnymi ví- pokusov nebol prekonaný, stali sa
ťazmi súťaže a držiteľmi putovného víťazmi pohárovej súťaže aj víťazmi
Zemplínskeho pohára na rok 2016. prvého ligového kola. Pohárovky sa
Obhájili tak prvenstvo z minulého zúčastnilo aj naše mužské „B-čko“.
roka a v histórii súťaže sa stali víťaz- Aj keď sa to nezaobišlo bez zavámi už po 10-krát. Naši hasiči drža- hania, darilo sa im celkom dobre.
li aj rekord súťaže – najlepší dosiah- Lepší čas dosiahli v druhom pokunutý čas v požiarnom útoku, ktorý se - 19,40 s. V celkovom hodnotení
bol 16,76 sekúnd. Tento rok sa im im patrilo 7. miesto.
ho teda podarilo poriadne vylepšiť
Začiatkom júla absolvovali hasia znova prepísať históriu tejto pre- či malý „maratón“. V nedeľu 3. júla
stížnej pohárovej súťaže.
cestovali do Havaja muži aj ženy.
Po viac než mesiaci sa muži zú- Dievčatá boli vo svojej kategórii
častnili nočnej pohárovej súťaže v jediné a tak časom 19,70 sekúnd
Modre nad Cirochou, kde obsadili skončili na 1. mieste. Mužom prvý
po dvoch nevydarených pokusoch útok nevyšiel, avšak čas z druhého
6. miesto. Naši hasiči sa ako bez- pokusu, 16,83 sekúnd im stačil na
pečnostná hliadka zúčastnili 24. konečné 3. miesto. O deň neskôr
júna podujatia – BMW zraz Šíra- bola nočná súťaž v Bánovciach nad
va 2016.
Ondavou. V ženskej kategórii obTento rok sa muži zapojili do sadili naše dievčatá 3. miesto. Muprojektu Zemplínska hasičská su- žom „B“ sa v prvom kole nedarilo,
perliga. Prvé kolo sa konalo v Žbin- v druhom dosiahli čas 24,26 seciach a prebiehalo súčasne s pohá- kúnd, čo stačilo na 7. miesto. Najrovou súťažou dňa 25. júna. Naši viac sa darilo nášmu „A-čku“. Obichlapci urobili pekný čas hneď v pr- dva pokusy na „saní“ absolvoval s
vom pokuse – 15,51 s. A keďže ich chlapcami aj náš predseda Marián
celkový čas po spočítaní obidvoch Ivan. Lepším časom 16,20 sekúnd z
prvého kola sa stali víťazmi súťaže.
V utorok 5. júla sa konala pohárová súťaž v obci Belá nad Cirochou. Opakoval sa scenár z predchádzajúcej súťaže. Dievčatám sa
znova ušlo 3. miesto, muži skončili prví. Chlapci si v Belej vylepšili
rekord na hrubé hadice, keď v druhom pokuse dosiahli čas 14,53 sekúnd. Svoj víťazný pohár venovali
malému Timotejovi, ktorému poputoval aj celý výťažok zo štartovného
a celá táto súťaž sa niesla v duchu
pomôcť jemu i jeho rodine. Pohár
od našich chlapcov odovzdal maAprílový MCB Laborecká de- mičke chlapčeka Ján Vajda, starossiatka sa bežal za daždivého po- ta obce Belá n/C.
Väčšiu časť športovej sezóny
časia. Na štart sa postavilo 112
pretekárov. Výsledky prinášame majú hasiči ešte pred sebou, držme
Marta Janová
na str. 6.
Snímka: JPZ im palce!

KRÁTKO ZO ŠPORTU
FUTBAL
VIII. liga ObFZ Michalovce
Ročník 2015/2016 – Jarná časť
10. kolo (17.4.2016)

STR. B/ZBUDZA – HORŇA 3:1 (1:0)
Góly: J. Rohaľ 2, Camberovitch – Beňo.
Pred 45 divákmi rozhodoval Ihnácik.
11. kolo (1.5.2016)

OBORÍN – STR. B/ZBUDZA 2:1 (1:1)
Góly: Csizmadia, R. Dobos – Camberovitch. ŽK: Haburčák – J. Zambory 2, P. Roháľ. ČK: J. Zambory. Pred 50 divákmi rozhodoval Matej.
12. kolo (8.5.2016)

STR. B/ZBUDZA – LOŽÍN 1:0 (0:0)
Gól: Mandžák. ŽK: L. Kočerha, Minkanič
(d). Pred 50 divákmi rozhodoval Dziad.
13. kolo (8.5.2016)

ÚBREŽ – STR. B/ZBUDZA 0:2 (0:0)
Góly: Zápotočný, L. Kočerha. ŽK: Ondrík
(d). Pred 50 divákmi rozhodoval M. Kurtak.
14. kolo (15.5.2016):

STR. B/ZBUDZA – STRETAVA 3:1 (1:0)
Góly: L. Kočerha 2 (oba z 11 m), P. Roháľ – Balog. ŽK: V. Pavúk – Balog, Šarocký, Horňák. Pred 100 divákmi rozhodoval Koščo.
15. kolo (22.5.2016):

LEKÁROVCE – STR. B/ZBUDZA 0:7 (0:2)
Góly: L. Kočerha 2, Turčík 2, Zápotočný, J.
Rohaľ, P. Roháľ. Pred 70 divákmi rozhodoval Joz. Pivarník.
16. kolo (29.5.2016)

STR. B/ZBUDZA – JASTRABIE 6:0 (5:0)
Góly: M. Dudáš 4, Turčík, Mačovský. ŽK: L.
Kočerha, Minkanič. Pred 50 divákmi rozhodoval Jakubec.
17. kolo (5.6.2016)

SOBRANCE B – STR. B/ZBUDZA 3:6 (2:1)
Góly: A. Balog 2 (1 z 11 m), P. Balog –
L. Kočerha 6. Pred 30 divákmi rozhodoval D. Ihnácik.
18. kolo (12.6.2015):

STR. B/ZBUDZA – CHOŇKOVCE 11:1 (4:0)
Góly: L. Kočerha 5, Turčík 4, Hajdučko,
Minkanič – Poľanin. ŽK: Mn Geľatko 2,
Ivaničko (h). ČK: Pokrivňak, Ivaničko, Mn
Geľatko (h). Pred 100 divákmi rozhodoval Stretavský
Konečná tabuľka 2015/2016
1. STR B/Zbudza 18
2. Oborín
18
3. Ložín
18
4. Choňkovce 18
5. Stretava
18
6. Úbrež
18
7. Horňa
18
8. Lekárovce 18
9. Jastrabie
18
10. Sobrance B 18

16
14
10
10
8
7
5
4
3
3

1
3
3
1
1
2
3
2
2
2

1
1
5
7
9
9
10
12
13
13

93 : 10
95 : 21
53 : 32
51 : 45
30 : 47
51 : 66
34 : 49
23 : 71
26 : 67
36 : 84

49
45
33
31
25
23
18
14
11
11

Futbalisti ŠK Strážske B/Zbudza si úspešne počínali v VIII. lige a v novom súťažnom ročníku si zahrajú západnú skupinu VII. ligy.

SPOLOČNE VYŠŠIE

Futbalovému oddielu v Zbudzi sa po dlhých rokoch potĺkania v najnižšej súťaži ObFZ Michalovce podarilo postúpiť z ôsmej do siedmej ligy. Súťaž sme vyhrali zo 4-bodovým náskokom pred Oborínom, ktorý nám nedával spávať až do konca posledného kola, a náš kapitán
Ladislav Kočerha ml. sa stal najlepším strelcom VIII. ligy.
Pred súťažným ročníkom 2015/2016 sme dospeli k dohode s klubom ŠK Strážske a stali
sme sa ich B-timom. Týmto chceme poďakovať Mgr. K. Hajdučkovi, M. Rešovskému, P. Roháľovi a primátorovi Strážskeho Ing. V. Dunajčákovi, ktorí sa výrazne podieľali na vzniku tohto
spoločného projektu. Domáce zápasy hráme v Zbudzi, kde máme aj veľmi dobré podmienky,
začo vďačíme starostovi obce Ing. Matejovi Havrilovi a obecnému zastupiteľstvu. Veľká vďaka patri tiež miestnemu Agro družstvu na čele s predsedom Ing. Ladislavom Kočerhom st. za
sponzorské dary, dresy, lopty a inú pomoc. Finančnú pomoc, hlavne v závere súťaže, poskytli tiež Letná terasa Polaty a Pohostinstvo Šport. Všetci v klube dúfame, že v súťaži nebudeme len do počtu.
Výbor ŠK Strážske B/Zbudza pracoval v tomto zložení: vedúci mužstva František Ferko a
Jaroslav Dudáš, tréner Martin Rešovský, manažér Patrik Roháľ, členovia výboru Ladislav Kočerha a Lukáš Mačovský, hospodár Dominik Kločanka a one man Ján Bezeg.
Hráčsky káder tvorili: brankári – Patrik Hirjak a Martin Borko, hráči v poli – Martin
Rešovský, Jaroslav Zambory, Peter Kužma, Miroslav Dudáš, Mgr. Kamil Hajdučko, Marek Zápotočný, Vladimír Pavúk, Peter Turčík, Ladislav Kočerha, Lukáš Mačovský, Christián Mandžák, Tomáš Lazor, Lukáš Minkanič, Igor Šimaľ, Rastislav Tekáč, Andrej Hostýnek, Ing. Ján Rohaľ, Patrik Roháľ, Vladislav Lipovský, Pavel Tudja, Peter Borko, Adrián
Grigeľ, Tomáš Hirjak, Jakub Pavúk, Dominik Hredzák, František Melko, René Camberovitch, Marián Soltész a Filip Dzurko.
(red.)

HALOVÝ TURNAJ ObFZ

V sobotu 23. januára sa v Michalovciach uskutočnil jubilejný 10. ročník
Turnaja ObFZ Michalovce v halovom futbale mužov. Desať účastníkov bolo
rozdelených do dvoch skupín, v ktorých hral každý s každým. ŠK Strážske B/Zbudza hral v skupine A (Športová hala GPH) s týmito výsledkami:
KRÁSNOVCE – STR. B/ZBUDZA
3:1 (3:0)
Fogoš, Kostovčík, Mitník – K. Hajdučko. Rozhodovali Pivarník a Hrinda.
STR. B/ZBUDZA – TRHOVIŠTE
3:4 (0:2)
L. Kočerha, Camberovitch, M. Dudáš
– Novák 3, Bodnár. Rozhodovali Hrinda a Pivarník.
STR. B/ZBUDZA – HATALOV
1:4 (1:2)
Camberovitch (z PK) – Šaranič 2, Baran, Janič. Rozhodovali Pivarník a Hrinda.
ZALUŽICE – STR. B/ZBUDZA
11:1 (4:0)
Timočko 4, Krišo 2, Apjar 2, Ľoch, Hospodár, Bathory – Camberovitch. Rozho-
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dovali Hrinda a Pivarník.
Tabuľka skupiny A:
1. Krásnovce 4 3 1 0 15 : 8 10
2. Trhovište
4 2 1 1 10 : 8 7
3. Zalužice
4 2 1 1 22 : 10 7
4. Hatalov
4 1 1 2 10 : 15 4
5. STR/Zbudza 4 0 0 4 6 : 22 0
Zápas o konečné 9. miesto:
STR. B/ZBUDZA – HORŇA
5:1 (3:1)
Camberovitch 3, P. Hirjak 2 – Rybnický. Rozhodovali L. Kurták a M. Čeklovský.
Konečné poradie:
1. FK Žbince, 2. TJ FK Družstevník
Trhovište, 3. TJ Pokrok Krásnovce,
4. OFK Rakovec n/O, 5. OŠK Budkovce, 6. OŠK Zalužice, 7. OFK Hatalov,
8. OcŠK Pozdišovce, 9. ŠK Strážske
B/Zbudza, 10. OFK Horňa.
Najlepší strelci: 9 – Jurčo (Žbince), 7 – Fogoš (Krásnovce), Bathory
(Zalužice), 6 – Camberovitch (STR
B/Zbudza), Bogar (Rakovec n/O).
- RK-

LABORECKÁ
DESIATKA
V zmenenom termíne v poslednú aprílovú nedeľu sa uskutočnil v poradí 11. ročník medzinárodného cestného behu Laborecká desiatka. V chladnom daždivom
počasí sa na štart postavilo 112 pretekárov, z ktorých jeden preteky na trati Strážske (Park pub) – Staré (chot. časť Kozianky) a späť nedokončil.
Najlepší v jednotlivých kategóriách:
Muži A: 1. Konrad Mateusz Dziedzic
(Poľsko) 0:33.34 hod., 2. Filip Džubara (Prima SH Vranov n/T) 0:34:51 hod.,
3. Patrik Vyšňovský (MBO Strážske)
0:35:40 hod.
Muži B: 1. Chirmi Rotsap (Košice)
0:33:51 hod., 2, Miloš Popovič (BK Steel Košice) 0:37:02 hod., 3. Milan Ondričko (Generali Vranov n/T) 0:37:34 hod.
Muži C: 1. Štefan Rácz (ŠKB Budimír)
0:37:32 hod., 2. Jozef Juro (OŠK Vinné) 0:40:58 hod., 3. Vladimír Balogh (TJ
Obal servis Košice) 0:41:04 hod.
Muži D: 1. Gejza Vargaeštok 0:44:10
hod., 2. Zoltán Papp (obaja MBK Veľké
Kapušany) 0:45:07 hod., 3. Ján Garčár
(BK Steel Košice) 0:45:45 hod.
Muži E: 1. František Stanek (MTC Vyšná
Šebastová) 0:49:49 hod., 2. Gerard Parilák (AC Michalovce) 0:57:15 hod.,
Ženy F: 1. Alena Farkašová (Michalovce)
0:50:04 hod., 2. Ivana Kohútová (Michalovce) 0:57:02 hod., 3. Katarína Katanová (Nezmrzliaci Humenné) .57:03 hod.,
Ženy G: 1. Marta Praizner (Poľsko)
0:40:47 hod., 2. Erika Ondrijová (MTC
Vyšná Šebastová) 0:43:00 hod., 3. Beáta
Seligová (Metropol Košice) 0:44:07 hod.,
Ženy H: 1. Alžbeta Tiszová (Tube City
IMS Košice) 0:47:52 hod., 2. Zlatka Semanová (05 BK Furča Košice) 0:48:30
hod., 3. Viera Priščáková (Veľaty)
1:00:55 hod.,
Juniori: 1. Patryk Dawid Dziubczyk (Poľsko) 0:40:09 hod., 2. Samuel Brecko
Gym. Ľ. Štúra Michalovce) 0:42:53 hod.,
Juniorky: 1. Oliwia Faustyna Szydlo
(Poľsko) 0:55:07 hod.
Najlepší v absolútnom poradí: 1. K.
M. Dziedzicz, 2. Ch. Rotsap, 3. F. Džubara, 4. P. Vyšňovský, 5. Andrii Pavelko
(RC BNC Charkiv – Ukr.) 0:36:01 hod.,
6. Pavol Chomanič (Behame.sk) 0:36:10
hod.
Medzi bežcami mala tento rok zastúpenie aj Zbudza – Michaela Palovčáková
(štartovné číslo 79) dosiahla čas 01:01:17
hod. a v absolútnom poradí obsadila 107.
miesto (zo 111 klasifikovaných). Vo svojej
kategórii (F) skončila štvrtá z 5 štartujúcich.
(PZ)

