MLADÁ PÄŤDESIATNIČKA

ská FSk Starjani. Chutný obed pripravila reštaurácia Aztéka.
Po oslavách nás čakali veľmi zaujímavé dni – jesenný strašidelný bál, návšteva cintorína k Dušičkám, Talentárium, tvorivá anjelská
dielňa, vianočné fotenie, vianočná
slávnosť s Mášou, medveďom a Mikulášom – zabávačmi z Košíc, ľudová betlehemská hra, vinšovačky a
koledy. V pláne bolo aj zakúpenie
ozvučenia v hodnote 320 € z prostriedkov školy. Samozrejme, že každý deň nás čaká niečo nové, nepoznané k osvojeniu a oboznámeniu
pre chtivú detskú dušičku.
Všetkým rodinám a príbytkom
v Starom želám šťastím naplnený
nový rok 2017.
Mária Litunová
riaditeľka MŠ v Starom

Každým rokom, keď spadne lístok z čerešničky a vetrík v konároch stromov popiskáva septembrovú pesničku, ozývajú sa cupotavé krôčky ku bráne Materskej školy v Starom. V šk. roku 2016/2017 sme v priestoroch triedy
privítali 25 detí, z toho 8 nováčikov. Do 1. ročníka pripravujeme 5 absolventov. Personál MŠ zostal nezmenený. Výchovno-vzdelávacia činnosť sa riadi
novým školským vzdelávacím programom s názvom "Hrou na farebnej ceste k tvorivosti". Na podmienky školy ho spracovala riaditeľka Mária Litunová. Jeho súčasťou sú aj nové učebné osnovy.
Motiváciou a hrami sa snaží- art., za spev žalmu. Škola je hrdá na
me rozvíjať a podporovať jedineč- každého svojho absolventa.
nosť detí, individuálnym prístupom
Oslava pokračovala pre pozvauľahčovať dieťaťu plynulú adaptá- ných hostí v školskej jedálni, ktorá
ciu na prostredie školy. Edukačnú sa zmenila na sviatočne vyzdobenú
činnosť zameriavame na výchovu k sieň. Tu sa hosťom prihovorili riatvorivosti, oceňujeme tvorivé mys- diteľka školy M. Litunová a za SŠÚ
lenie detí, všímame si nové myš- PaedDr. Zdenka Hlaváčová, PhD.
lienky, podporujeme deti v praktic- Sviatočnú chvíľu spríjemnila mužkom overovaní nových vedomostí.
Pri školských aktivitách im umožňujeme, aby boli kreatívne, mali radosť, zažívali pocity zodpovednosti,
samostatnosti a nezávislosti.
Prostredníctvom bežných denných, ale i modelových situácií
utvárame základnú detskú predstavu o tom, čo je dobré a čo zlé, čo sa
smie a čo nie (neklamať, nebrať cudzie veci, neničiť veci okolo seba,
neubližovať, neponižovať, neposmievať sa druhým) a podľa tejto
predstavy sa chovať, správať a konať
doma, v škôlke i na verejnosti.
Podávame množstvo informácií usporiadaním akcií s rodičmi
vzájomnou komunikáciou a vťahovaním rodičov do predškolského vzdelávania a chodu materskej
Archijerejskej sv. liturgii v Zbudzi predsedal vladyka Milan.
školy.
Snímka: P. Pencák
Nový školský rok 2016/2017 sme
začali oslavou zlatého jubilea – päťdesiatky materskej školy. Uskutočnila sa v nedeľu 2. októbra a začala sv. omšou, ktorú celebroval náš
Nedeľa 27. novembera 2016 bola pre veriacich gréckokatolíkov v obci
duchovný otec Ján Čech Špirek vo
Zbudza
významným dňom. V tento deň sa tu totiž konala veľká slávnosť.
farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie, za čo mu patrí naša srdeč- Košický eparcha Milan Chautur, CSsR., vykonal posviacku rekonštruoná vďaka. Omša bola obetovaná za vaného filiálneho Chrámu Premenenia Pána.
všetkých absolventov školy. Pri tejto
Našich občanov potešila skutoč- ka a archijerejská sv. liturgia, ktorej
príležitosti dala riaditeľka MŠ v diel- nosť, že mohli privítať takého vý- predsedal vladyka Milan v prítomni sochára a rezbára Jána Krajňáka znamného hosťa na posviacke obno- nosti michalovského protopresbyzhotoviť sochu anjela strážcu, ktoveného a vymaľovaného chrámu, ku tera o. Františka Puciho, kaplánov
rú na konci omše pán farár posvätil.
Anjel svoje miesto našiel vo vstup- ktorej prispeli miestni gréckokato- oo. Petra Kolesára, Adama Mackonej hale, aby všetkých ochraňoval, lícki aj s pomocou ostatných veria- vjaka, Michala Stanka a hojného
vnášal pokoj, lásku a porozumenie. cich z našej obce. Prítomnosť vlady- počtu veriacich. Po skončení slávAj učiteľky sú ponímané ako anjel ku v našom spoločenstve bola o to nosti pripravila farská rada (RNDr.
strážca, ktorý počas dňa bdie nad vzácnejšia, že naposledy ho navští- Janka Kučeravcová, Ing. Milan Hrideťmi v škole.
vil vtedajší otec ordinár Ján Hirka cík, Marek Marcin, Ondrej Pencák a
Všetkým starým rodičom ďaku- (v rokoch 1968 – 1989 ordinár, od Kristián Sinai) spolu s ďalšími veriajem za obetné dary, našej absolventke Mgr. Milene Bančejovej, dis. roku 1989 sídelný prešovský biskup cimi agapé – malé pohostenie a ob-

VÝZNAMNÝ DEŇ

Úspešný nový rok
2017 Vám prajú
VYDAVATELIA

– pozn. red.) ešte pred 35 rokmi.
Preosvieteného vladyku Milana
privítal starosta Ing. Matej Havrila
chlebom a soľou aj v mene poslancov obecného zastupiteľstva. Potom nasledovala samotná posviac-

čerstvenie pre všetkých prítomných
a hostí.
Všetkým zúčastneným veriacim z
našej obce i zo susedných obcí ďakujeme za účasť na tejto významnej
udalosti. RNDr. J. Kučeravcová

MIKUL ÁŠ
V ZBUDZI

Začiatok decembra je vždy výnimočný aj tým, ako sa naši najmenší tešia na
príchod Mikuláša. Inak tomu nebolo ani
tento rok v Zbudzi. Aj k nám Mikuláš zavítal po druhý krát a to 3. decembra,
teda troška v predstihu. Po slávnostnom rozsvietení vianočného stromčeka pred obecným úradom nedočkavé
detičky s rodičmi zaplnili kultúrnu miestnosť do posledného miestečka. Čakanie
na príchod Mikuláša si krátili pesničkami, básničkami, či maškrtením dobrôt.
Nakoniec sa predsa dočkali a Mikuláš
rozdal všetkým poslušným deťom viac
ako 40 sladkých balíčkov. Detičky sľúbili,
že budú aj nasledujúci rok poslušné, aby
Mikuláš mohol opäť prísť . O organizáciu
akcie sa opäť postarali manželia Činčárovci v spolupráci s ďalšími poslancami
OcZ.
PaedDr. Svetlana Dušková

ROZSVIETILI

STROMČEK

Ani tento rok Mikuláš na maličkú dedinku Oreské nezabudol. Svojou návštevou nás poctil 3. decembra v parku
pred obecným úradom. Nedošiel sám,
doviezol si aj pomocníkov Anjelika a
Čertíka.
Do mrazivého podvečera sa zišli malí
i veľkí, zhora i zdola, aby sme ho spoločne privítali. Poslankyňa Janka Cvoreňová všetkých privítala a spoločne
sme odrátavali a rozsvietili stromček,
a tým otvorili pravú vianočnú atmosféru. Detičky hlasným, no aj nesmelým
hláskom privolali Mikuláša a zoradené do dlhého zástupu čakali na darčeky. No nič nedostali len tak. Každé sa
predviedlo básničkou, pesničkou či malou modlitbičkou. Odmena bola naozaj
sladká. Dostali balíčky a ešte aj chutnú
šišku, ktorá bola akoby zasnežená tým
najsladším cukrom. Boli aj takí, ktorým
odvaha chýbala, ale nakoniec sa skamarátili a tak vznikli po odovzdávaní
darčekov aj celkom pekné fotky na pamiatku s Mikulášom.
Za jeho návštevu a darčeky sa detičky poďakovali a zapriali mu šťastnú
cestu na severný pól. Keďže mrázik naozaj štípal, tak sa podával teplý čajík
pre deti a ešte teplejší pre dospelých.
Dedinou sa niesol spev kolied a s pekným zážitkom zo stretnutia a s očakávaním v balíčkoch sme sa vrátili do teplúčka svojich domovov.
Ďakujeme Mikulášovi za sladkosti a
pani starostke a poslancom OcZ za príM. M.
jemne strávený večer.
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Pod Bukovinou

HARMONOGRAMY VÝVOZU TKO A SO

ORESKÉ

STARÉ

ZBUDZA

TKO – 10. a 24. január, 7. a 21.
február, 7. a 21. marec, 4. a 18.
apríl, 2. 16. a 30. máj, 13. a 27.
jún, 11. a 25. júl, 8. a 22. august,
5. a 19. september, 3. , 17 a 31.
október, 14. a 28. november, 12.
a 26. december.
Papier – 28. marec, 10. august.
Sklo – 12. január, 16. jún, 30. november.
PET fľaše – 16. február, 27. apríl,
22. jún, 11. august, 12. október,
21. december.
Zmiešané plasty, PET fľaše – 19.
január, 16. marec, 18. máj, 27.
júl, 21. september, 2. november.
Elektro odpad a kovové obaly –
19. máj, 5. október.
Nebezpečný odpad – 22. 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.
Komunálny odpad, ktorý nie je
umiestnený v odpadových nádobách a ani vo vreciach na to určených (s označením FÚRA), nebude vyvezený!

TKO – 11. a 25. január, 8. a 22. február, 8. a 22. marec, 5. a 19. apríl,
3. a 17. máj, 9. a 28. jún, 12. a 26.
júl, 9. a 23. august, 6. a 20. september, 4. a 23. október, 15. a 29. november, 13. a 27. december.
Separovaný zber – 12. január, 9.
február, 9. marec, 13. apríl, 11.
máj, 8. jún, 13. júl, 10. august,
14. september, 12. október, 9.
november, 7. december.
Elektro odpad – 13. apríl, 14.
september.

TKO – 4. a 18. január, 1. a 15.
február, 1., 15. a 29. marec 12.
a 26. apríl, 10. a 24. máj, 7. a 21.
jún, 5. a 19. júl, 2., 16. a 30. august, 13. a 27. september, 11. a
25. október, 8. a 22. november,
6. a 20. december.
Separovaný zber – 17. január,
14. február, 14. marec, 11. apríl,
16. máj, 13. jún, 11. júl, 15. august, 19. september, 17. október, 14. november, 12. december.

DEŇ ÚCTY

Jeseň života symbolicky pripomína aj skutočná jeseň. Možno práve preto si v tomto jesennom období v Zbudzi častejšie spomenieme na
svojich starších spoluobčanov, aj keď
by to malo byť samozrejmosťou po
celý rok. V našej obci sa každoročne
koná stretnutie so seniormi, pod názvom Deň úcty k starším, aby sme
tak zachovali krásnu tradíciu a uctili si to, čo naši seniori urobili nielen
pre obec, ale aj pre svoj vlastný život
či svoju rodinu. Dňa 16. októbra 2016
prišli do kultúrnej miestnosti starší spoluobčania, aby sa trochu zabavili. Po príhovore starostu Ing. Mateja Havrilu sa o zábavu postarali DFS
Rokica z Petroviec nad Laborcom,
ktorú vedie Mgr. Jana Zaťovičová
Pčolinská a FS Zbudzanská Soľanka.
Nechýbala ani gratulácia jubilantom,
chutné občerstvenie či sladká torta.
Všetci sa výborne zabávali a nepochybne, ak sa v zdraví dožijeme budúceho októbra, sa tak budú zabávať
aj o rok. PaedDr. Svetlana Dušková

Zmodernizované kuchynské zariadenie v Oreskom.
Snímka: Lenka Zalužická

REVITALIZOVALI

V Zbudzi si spoločným posedením a ocenením opäť uctili seniorov. Na
snímke starosta Ing. M. Havrila pri odovzdávaní kytičky. Snímka: P. Pencák

INVESTOVALI

DO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Obec Zbudza sa v druhom polroku 2016 zapojila do výzvy
o poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu – Sanácia
miest s nezákonne umiestneným odpadom. Na tento projekt
sme formou dotácie získali 63 207 €. Päťpercentná spoluúčasť
obce predstavovala čiastku 3 326,80 €. Celkové náklady projektu boli 66 533,80 €. V rámci toho bolo zlikvidovaných 412
ton odpadu v našom katastri. Keďže neboli zlikvidované všetky skládky, budeme sa znovu pokúšať o získanie ďalších financií na ich odstránenie.
Aj týmto chcem poprosiť občanov našej obce, aby už naďalej
nevytvárali tieto čierne skládky.
Obec taktiež získala finančnú podporu z Environmentálneho
fondu na dostavbu časti kanalizácie vo výške 100 000 €, za 5%
spoluúčasti obce vo výške 5 000 €. Za tieto finančné prostriedky
sa urobilo 1 113 m kanalizačnej stoky s 27 šachtami.
Ing. Matej Havrila, starosta obce

Pohľad na časť účastníkov jubilejných osláv v MŠ Staré.

Snímka: JPZ

Obec Oreské sa uchádzala o
finančný príspevok z grantového
programu Nadácie SPP s názvom
Municipality 2016. Do programu sa zapojila podaním projektu „Revitalizácia kuchynského
zariadenia v kultúrnom dome“.
Obci sa podarilo získať finančný príspevok vo výške 12 000 €.
Celá suma bola použitá na zakúpenie a inštalovanie nového
vybavenia kuchyne v miestnom
kultúrnom dome. Dodávateľom
vybavenia bola firma Elektroservis, s. r. o., Vranov nad Topľou-Čemerné.
Zo získaných prostriedkov boli
zakúpené: elektrický konvektomat,
plynový sporák, plynová smažiaca
panvica, plynová stolička, chladničky Liebherr (2 ks), univerzálny
robot, mikrovlnná rúra, drez s roštovou policou, pracovný stôl s policou a zásuvkami (2 ks).
Týmto sa obec chce poďakovať
Nadácií SPP za poskytnutý príspevok, vďaka ktorému mohol byť
náš projekt zrealizovaný. M.M.

PRIPRAVUJEME

V najbližšom období sa uskutočnia
tieto podujatia:
• Február 2017 – Detský karneval
v Oreskom (termín bude dodatočne
upresnený).
• 11. marec 2017 o 13:00 (sobota) –
12. medzinárodného cestného behu
Laborecká desiatka (trať Strážske-park – Staré-časť Kozianky a späť).
• Máj 2017 – Oslavy 120. výročia
založenia Dobrovoľného hasičského
zboru v Starom spojené s jubilejnou
súťažou.
• Máj 2017 – Deň matiek v Oreskom
(termín bude dodatočne upresnený).
• Jún 2017 – Deň detí v Oreskom
(termín bude dodatočne upresnený).

Pod Bukovinou
PRÍLIŠ DLHÉ ROZHODOVANIE

ko, doslova všetko pripravené
k začatiu prác a nedokážeme to
ovplyvniť. Kto je na vine? Starostka a obecné zastupiteľstvo určite nie. Všetko sme pripravili a
čakáme ďalej v nádeji, že budeme znova úspešní tak, ako sme
boli pri štyroch podaných a už
zrealizovaných projektoch.
Chápem aj nedočkavosť a pobúrenosť občanov – dokedy ešte
majú čakať. Odpoveď je jednoznačná: dokedy nebude známy výsledok hodnotenia projektov „čierne na bielom“, či
už kladne alebo záporne. Pripravený projekt chodníkov, po
ktorých sa už na niektorých
miestach nedá chodiť, určite v
roku 2017 začneme realizovať. Či
už naraz cez eurofondy, ak budeme úspešní, alebo iným spôsobom – po častiach, počnúc tými
najhoršími úsekmi za vlastné
prostriedky, prípadne kde je to
možné aj svojpomocne. Ďakujem vám za pochopenie a trpezlivosť.
Agáta Jesenková,
starostka obce Staré

Eurofondy. Kto by už dnes o nich nepočul? Tak často sa o tom rozpráva či píše, prečo obce nečerpajú, koľko miliónov je nevyčerpaných, atď. Nie je to doslova tak, ako sa to podáva cez médiá – obce
stále žiadajú, chcú žiadať a budú žiadať. Cez eurofondy sa veľa obcí
skrášlilo či vybudovalo. Málokto však pochopí, čo všetko je potrebné urobiť preto, aby projekt bol úspešný, koľko dôležitých termínov
treba stihnúť a koľko "kilogramov" papiera doložiť. Koľkokrát je potrebné niečo poslať obratom, či už poštou alebo kuriérom, aby všetko
bolo tam, kde má byť doručené včas, mnohokrát ešte v ten istý deň.
Nikoho nezaujíma, ako sa to dá stihnúť, skrátka musí to byť!
To však žiaľ platí iba pre jed- znova. Na multifunkčné ihrisko
nu stranu – obec. Tá druhá stra- (podopatrenie 7.4.) síce ostáva
na, či už ministerstvo alebo iná možnosť požiadať tak, ako bolo
inštitúcia, ktorá o eurofondoch plánované (150 000 €), avšak na
rozhoduje, má času koľko len konci roka sa toto podopatrenie
chce. Nikam sa neponáhľa, kaž- úplne ruší (akoby neexistovalo)
dý musí pochopiť, že stále pre- bez vysvetlenia. Karty zamiešabieha hodnotiaci proces, snáď la aj situácia okolo migrantov,
raz o tom konečne rozhod- keď médiami prebehla správa,
nú. Oni sú od občanov na míle že krajiny, ktoré nespolupracujú
vzdialení, nepočujú hlasy zdola. pri presídľovaní utečencov (vráAkú odpoveď má však dať sta- tane Slovenska), by mali prísť o
rosta či starostka nespokojným európske fondy. Čo bude na tom
občanom v obci, ktorí sú prá- pravdy, zatiaľ nevieme, vraj to
vom rozhorčení a nedočkaví? Je- nemá mať až taký tvrdý dopad
diná pravdivá odpoveď je tá, že na eurofondy pre Slovensko.
obec stihla všetky termíny, splZo strany našej obce je všetnila všetky požiadavky a čaká...
Čaká dva mesiace, polroka, rok,
vyvoláva na príslušné organizácie a stále dostáva tú istú odpoveď: prebieha hodnotiaci proces,
musíte byť trpezliví, nie ste prví,
stále nám vyvolávajú aj ostatní,
musíte vydržať.
Za ten rok sa však okolo eurofondov dejú aj akési čudné a
nepochopiteľné veci. Zo sľúbenej výšky podpory na chodníky, o ktorú môže obec žiadať po
Členovia mužskej folklórnej skupiny Starjani absolvovali v priebezverejnení výzvy (podopatrenie
hu roka desiatky vystúpení.
Snímka: JPZ
7.2.) 300 000 € je zrazu len tretina, čiže 100 000, čo pre obec
znamená prácne a úplne prepracovať stavebný projekt a vypustiť plánované parkovisko oproti
Ako ten čas letí! Koncom roka uplynulo päť rokov od založenia
cintorínu, akoby robiť všetko od-

JUBILUJÚCI ZBOR

VIANOČNÉ

OSLAVY

Stalo sa už tradíciou, že medzi deti každoročne prichádza Mikuláš. Nebolo tomu inak ani tohto roku. Mikuláš prišiel medzi deti
do Zbudze v doprovode duchovného otca Adama Mackoviaka, ktorý
porozprával o svätom Mikulášovi a
vysvetlil im tradície a zvyky spojené
s týmto biskupom. Potom deti spoločne zaspievali a zarecitovali básne Mikulášovi, ktorý ich odmenil
sladkými baličkami.
Vianoce, najkrajšie sviatky roka,
oslávili deti spoločne so svojimi rodičmi a príbuznými vianočnou besiedkou. Deti vystúpili krátkym kultúrnym programom a spoločne s
Elzou a Olafom, ktorý medzi ne prišli z Košíc, privítali prichádzajúce
sviatky. V závere vianočnej besiedky im Elza rozdala vianočné darčeky.
Marta Galambošová

chrámového speváckeho zboru v Starom, ktorý dnes poznáme pod
názvom Lusticus. Stalo sa tak po tom, čo do staranskej farnosti prišiel duchovný otec Ján Čech Špirek, ktorý podchytil približne tri desiatky spevákov zo Starého, Oreského a Krivoštian. Nacvičovali po
večeroch v studenom kostole a premiérovo vystúpili na vianočnom
koncerte v decembri 2011. Zbor vystupuje počas väčších sviatkoch v
celej farnosti, na obecných podujatiach i v blízkom regióne. "Jubilan(red.)
tovi" želáme ešte veľa úspešných vystúpení.

Koncom roka uplynulo 5 rokov od založenia SZ Lusticus. Za ten čas
absolvoval zbor desiatky vystúpení v Starom i blízkom okolí. Snímka: PZ
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KRÁTKE SPRÁVY
 V nedeľu 9. augusta sa v lesíku pod
Jakovcom uskutočnil v poradí 5. farský
deň farnosti Staré a filiálok Oreské a Zbudza. Dopoludnia bola sv. omša, ktorú slúžil
farár Ján Čech Špirek. Program pokračoval
popoludní vystúpením cirkevných zborov,
folklórnych skupín a gospelovej skupiny
Krock z Vranova n. T. Nechýbali ani akcie
pre deti a mládež – nafukovací hrad, malá
hasičská súťaž, súťaž v streľbe zo vzduchovky a občerstvenie pre všetkých.
 Vo farskom chráme Nanebovzatia Panny Márie sa v nedeľu 16. augusta uskutočnila odpustová slávnosť.
Hlavným celebrantom a kazateľom
bol PaedDr. Mgr. Matúš Bašista, kaplán zo Strážskeho. Pri sv. omši účinkoval aj chrámový zbor Lusticus.
 Po dohode staranskej samosprávy s
obyvateľmi časti Horný koniec pribudlo
v novembri v Starom vyše dvesto metrov rekonštruovaných chodníkov. Obec
zakúpila materiál a obyvatelia prispeli
brigádnicky.
 V nedeľu 4. decembra prišiel do farského kostola v Starom po sv. omši
Mikuláš. A neprišiel naprázdno – prítomným deťom doniesol balíčky so
sladkosťami. Sponzorsky prispela spoločnosť COOP Jednota Slovensko. (red.)

PREDPRÁZDNINOVÝ

ZÁŽITOK

Už tradične patril záver októbra
tekvičkám, strašidlám a strašeniu.
Inak to nebolo ani tento rok. Žiaci
základnej školy v Starom sa už od
rána nemohli dočkať. Do školy si
priniesli rozličné masky, v ktorých
pobehovali už od prvej hodiny. Po
splnení si svojich učebných povinností nasledovali tvorivé dielne.
Všetci si už vopred priniesli materiál a pod vedením učiteliek Bc.
Kláry Mauerovej, Mgr. Aleny Zúberovej a Mgr. Tatiany Dutkovej vytvárali vkusné jesenné dekorácie z
oblepených alebo vyrezávaných
tekvičiek, lístia, slamy, zvyškov textilu a iného materiálu. Výsledkom
ich snaženia bol strašiak obložený veselými tekvicovými hlavami,
ktorými dekorovali vstupné priestory školy.
Po usilovnej práci nasledoval už
vytúžený sprievod masiek po dedine, pri ktorom sa niektorým obyvateľom ušlo i milé „postrašenie“
našimi strašidielkami. Po dobre vykonanej práci si malí školáci zatancovali „strašiacke“ tance a dobre
sa pohostili na gumových dračích
zúbkoch, pavúčich sieťach, koláčikoch od pani Misárovej a ďalších
pochúťkach. Nakoniec sa všetci
spokojne rozišli na jesenné prázdniny.
Mgr. T. Dutková, riaditeľka ZŠ
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V. SOTÁK, DOBROVOĽNÍK – SVOBODOVEC ZO ZBUDZE
V živote človeka sa striedajú chvíle radostné a šťastné s ťažkými, streleckému pluku a vykonal zá- tok, nariadili odvádzať štátu nei menej radostnými. Jedným z takých, ktorí prežili svoj pomerne kladný výcvik. Od 16.11.1948 do únosné dávky, tzv. kontingent. Z
dlhý život, v ktorom sa striedali radosti i strasti sprevádzané dôle- 15.4.1949 bol žiakom poddôstoj- hľadiska neúnosnosti problémov
žitými životnými rozhodnutiami, bol aj nedávno jubilujúci Víťazo- níckej školy v 20. streleckom s miestnymi, ale aj okresnými koslav Soták, dobrovoľník – svobodovec, zo Zbudze.
pluku, cvičený pre funkciu veli- munistami sa rozhodol odísť do
Jeho život môže byť príkladom dostné časy, vojnový veterán z na- teľa družstva. Od 16.4.1949 do Ostravy pracovať do bane a ne28.2.1950 ukončil poddôstojníc- skôr do zlievarne NHKG (Nová
aj pre mladých. Málokto zo sú- šej obce.
Neskôr, už ako vojak Českoslo- ku školu, bol zaradený do funk- huť K. Gottwalda). Doma nechal
časných osemnásťročných by sa
dobrovoľne prihlásil so zbraňou venskej armády musel ísť doslúžiť, cie guľometníka. Dňa 31.3.1950 manželku a päť detí (Ján, Emil,
v ruke oslobodzovať svoju vlasť. dokončiť povinnú vojenskú služ- bol povýšený na slobodníka a Gustáv, Peter, Eva). Keďže chcel
Naplnený život jubilanta, ale naj- bu. Dňa 1. októbra 1948 nastúpil 1.4.1950 prepustený z vojenskej byť bližšie k rodine a domovu, nemä jeho spomienky a faktografic- na vojenskú základnú službu k 20. činnej služby. Ako záložník v roku skôr sa zamestnal v Bani Zbudza,
1954 vykonal 21-dňové pravidel- vo VSŽ Košice a v Strážskom. Do
ké údaje môžu napomôcť najmä
né cvičenie a ďalšie od 24.4.1959 dôchodku odišiel z Chemka Strážstrednej a mladej generácii podo 21.5.1959. Dňa 9.5.1970 bol ske.
znať život svojich otcov, dedov,
Jeho deti majú už vlastné rodipovýšený na čatára v zálohe a neale už aj pradedov, a ctiť si hodskôr vyradený z vojenskej eviden- ny. Šesť vnúčat sa rozhodlo vziať
noty, ktorými žili a za ktoré mnocie. Tým sa jeho vojenská kariéra svoj osud do vlastných rúk, sú už
hí neváhali nasadiť to najcennejrozlietané po svete (Praha, Bratizavŕšila.
šie, svoj život.
Už po skončení 2. svet. vojny, slava, Zvolen, Košice). Najnovšiu
V. Soták sa narodil 4. septempo návrate domov, začal Viktor radosť mu robil pravnuk Samko,
bra 1926 v Zbudzi. Jeho otec Ján
gazdovať približne na desiatich syn najstaršieho vnuka Mareka. V.
odišiel v medzivojnovom obdohektároch pôdy, hoci s tým dovte- Soták sa v kruhu rodiny dožil úctybí do Kanady, kde v roku 1963
dy nemal žiadne skúsenosti. Dari- hodného veku 90 rokov. Po strate
zomrel. Jeho starostlivá mama
lo sa mu celkom dobre, kým ne- manželky mu bola veľkou oporou
žila až do smrti v roku 1978 v Zbuzačali zakladať jednotné roľnícke jediná dcéra Eva s rodinou a syn
dzi. Mal staršieho brata Jozefa,
družstvá. V rámci kolektivizácie Gustáv. Krátko po dožití sa deväťbývajúceho takisto v tejto obci.
boli najmä na súkromne hospo- desiatky Víťazoslav Soták v poloOd malička Víťazoslava krstným
dáriacich osobách páchané rôz- vici septembra 2016 zomrel. Česť
menom častejšie začali oslovovať
ne príkoria. Viktor do JRD vstúpiť jeho nehynúcej pamiatke!
Viktor, to sa aj ujalo.
Ing. Mgr. Anton Meteňko, PhD.
Do radov 1. čs. armádneho zbo- Dobrovoľník – svobodovec V. Soták. nechcel. Zobrali mu všetok dobyru sa V. Soták prihlásil 30. decembra 1944 (sobota) v Humennom
ako nováčik, ktorý len nedávno
zavŕšil 18. rok svojho života. Hneď
Viac než šesťsto rokov boli osudy rodu Starajovcov tili. Štefanova sestra Irma s matkou Máriou, rodenou
po Vianociach r. 1944 takéto roz- spojené s obcou Staré. Tí od 13. stor. až do zrušenia Törökovou, sa neskôr zdržiavali v malom rodinnom
hodnutie urobili viacerí občania poddanstva v roku 1848 vlastnili obec a takmer do sídle v Sobranciach a na iných miestach.
obce Zbudza, medzi nimi mnoho konca 19. stor. kaštieľ a iné majetky. Túto väzbu s obKto bol Štefan Stáraj? Narodil sa 7. februára
mladých chlapcov. Do Humenné- cou pretrhla udalosť spred 120 rokov - v roku 1896. 1858 rodičom Viktorovi Stárajovi (1823 – 1879) a
ho prišiel peši cez Nacinu Ves a
Dňa 12. júla v spomínanom roku krátko pred pol- Márii, rod. Törökovej (1835 – 1916). Počas svojho
Strážske. Tento jeho životný krok
nocou došlo v kaštieli k zavraždeniu miestneho veľko- krátkeho života zastával niekoľko menej významných
ťažko znášala najmä matka. Zákstatkára, grófa Štefana Sirmaja. Ako príčina smrti funkcií a skôr si užíval staromládenecký spôsob živoladné údaje o odvode pozri napr.
sa uvádza zastrelenie (cez okno). Okolo tejto udalos- ta. Oženil sa až krátko pred dovŕšením 38. roku žina http://www.vuapraha.cz/soldier/9506256. Bol vtelený ako ti od začiatku panovalo množstvo dohadov, o čom vota s Ilonou Horváthovou (1867 – 1927), ktorá povojak k čs. náhradného pluku, do- svedčí aj skutočnosť, že len vtedajšie noviny Pes- chádzala zo Salolčskej župy. Zahynul tragicky 12. júla,
stal číslo kmeňového listu 22854- ti News zverejnili tri verzie telegrafických správ. Po- pochovaný bol 15. júla 1896 v Starom. Manželka IloM. Po registrácii v Humennom bol dobne aj vyšetrovatelia pracovali s viacerými verzia- na po spomínanej tragickej udalosti dala manželovi
odvelený do Sniny. Po trojtýždňo- mi. Ich prácu ovplyvnila taktiež skutočnosť, že vláda zhotoviť a v staranskom kostole umiestniť (na bočnú
vom výcviku v Snine prišiel dôs- vypísala na dolapenie vraha odmenu tisíc forintov, stenu naľavo od hlavného oltára) tabuľu s maďarským
tojník a vyberal si vojakov. Medzi ktorá motivovala jedného pisateľa anonymného lis- textom, ktorý v preklade do slovenčiny znie: "Smútia15 vybratými bol aj V. Soták. Stal tu. Podľa ústneho podania starších obyvateľov obce ca vdova venuje milovanému manželovi grófovi Štefasa súčasťou zásobovacej jednot- vyšetrovanie dospelo do takého štádia, že miestne novi Stáraiovi zo Starého a Michaloviec. Spomíname.
ky, ktorá patrila do veľkého vojen- devy od určitého veku sa museli povinne dostaviť na * 7. február 1858 + 12. júl 1896. Ježiš, zmiluj sa!" -pzského telesa Zborové ARH (Zbo- prehliadku pred komisiu.
rové armádne hmoty). Jej úlohou
Prípad si vyžiadal dokonca i zmenu vyšetrovacieho
bolo zásobovať aj jednotky na pri- sudcu, ale ani táto zmena nepriniesla očakávaný výhraničnom poľskom území ben- sledok. Neskôr sa objavila ešte jedna verzia – k vražzínom, muníciou či iným mate- de sa priznal zomierajúci grófsky zamestnanec, ktoriálom. Dňa 10. marca 1945 bol rému údajne bola neverná manželka práve s grófom.
premiestnený k zboru autoprápo- Vražda Štefana Stáraja zasiahla celú rodinu. Sestra
ru. Keď začiatkom marca v Lip- zavraždeného Irma Stárajová, dvorná dáma cisárovtovskom Mikuláši Nemci prelo- nej Alžbety Habsburskej, prezývanej Sisi, vo svojich
mili front, jednotka sa nachádzala spomienkach o tejto udalosti uviedla: „Mňa a moju rov Poprade. Vojakov sa pýtali, aký
dinu však neúprosnou rukou zasiahol osud. Dňa 12.
majú výcvik. Keď zistili, že veľjúla 1896 bol zákerne zavraždený môj brat Štefan.
mi slabý, poslali ich do Levoče (5.
Bola to strašná rana a ja som nemohla opustiť našu
apríla 1945 bol Viktor premiestnený k výcvikovému práporu č. 1), celkom zdrvenú matku.“ Cisárovná vyjadrila svoju súkde ich vyše mesiaca pripravova- strasť v tejto depeši: „Práve som dostala tú otrasli na nasadenie do prvej línie (20. nú správu. Prijmite moju najúprimnejšiu sústrasť.
apríla 1945 bol opäť premiestnený Tlmočte ju i svojej matke a švagrinej. Vaša dovolenk 1. čs. náhradnému pluku). Bol už ka je, prirodzene, predĺžená. Alžbeta.“ Grófke bola o
začiatok mája. V tom čase však už pár dní neskôr priznaná niekoľkomesačná dovolenka
vojna skončila. „Keď sme vtedy a koncom roka bola pozvaná na audienciu k cisárovvyšli na pľac, takmer všetci sme nej. O vyšetrenie vraždy sa zaujímali aj členovia cisárTragédia v kaštieli.
plakali a strieľali do vzduchu ...“, skej rodiny.
Po tejto udalosti Stárajovci staranský kaštieľ opusPerokresba uverejnená v súdobej tlači.
spomínal si na tie ťažké, no už ra-
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SPOLOČENSKÉ OKIENKO
V druhom polroku 2016 sa narodili:
Isabell KUŽMOVÁ, Tadeáš MIŽO, Karolína HOSPODÁROVÁ (všetci
Oreské), Liliana Anna PUĽÁKOVÁ, Benjamín DZURJOVČÍN, Martin
DUDAŠ (všetci Zbudza).

Uzavreli manželstvo:
Ing. Jozef KUŽMA a Mgr. Jana TALNAGIOVÁ, Tomáš STRIČKO a Mgr.
Mária CIGANOCOVÁ, Martin ŠALACHA a Eva ŠIMONOVÁ (z Oreského),
Pavol PUĽAK a Natália BALOGOVÁ, Ing. Martin PALOVČÁK a Ing. Emília
ŽIDOVSKÁ, Dušan NÉMET a Anna GARANIČOVÁ, Ing. Maroš ONDRÍK
a Mgr. Anežka VOJTKOVÁ, Miroslav ASZTALOŠ a Jana HUĎOVÁ (zo
Starého), Peter MANDŽÁK a Bc. Anna KOVÁČOVÁ, Martin GALAMBOŠ
a Erika ZAVACKÁ, Martin VALIGA a Lenka GALAMBOŠOVÁ (Zbudza).

Oslávili životné výročia:
50 rokov – Ján KOSTOVČÍK, Monika ASVERUSOVÁ, Jozef MEĽKO
(všetci z Oreského), Jaroslav ŠUMILA, Eva MISÁROVÁ, František JOZEF,
Anna KRÁĽOVÁ, Michal MISÁR, Gabriela ADAMIKOVÁ, Jozef PĽUCHTA, Jozef PREPIORA (všetci zo Starého), Ľubomír JACKO, Ľudmila FERENCOVÁ, Michal BARKAJ (všetci zo Zbudze).
60 rokov – Michal FEDORIŠIN, Ján BORKO, Mária BÉREŠOVÁ, Anna
CHORCHOLIČOVÁ, Slavomír PETROC (všetci z Oreského), Terézia MELKOVÁ, Hedviga PALOVČÁKOVÁ, Agnesa FEDORIŠINOVÁ, Ľubomír
MALEJČÍK (všetci zo Starého), Anton HEJNÍK, Milan MINKANIČ, Rudolf
KOZÁR, Marta IVANOVÁ (všetci zo Zbudze).
70 rokov – Angela BLICHOVÁ, Terézia HATALOVÁ (obe zo Starého).
75 rokov – Severína BEREŠOVÁ, Angela PASTIRÁKOVÁ, Pavol PASTIRÁK, Štefan TUTKO (všetci z Oreského), Regina JOZEFOVÁ (zo Starého), Cyril HUĎO, Terézia HUĎOVÁ, Jaromír ŽUŽO (všetci zo Zbudze).
80 rokov – Hedviga DUNCOVÁ, Katarína ŠALACHOVÁ (obe zo Starého), Sabina DZURJANIKOVÁ, Anna DZIVAKOVÁ (obe zo Zbudze).
81 rokov – Helena KOSTOVČÍKOVÁ (z Oreského), Mária KOSCELNÍKOVÁ, Serafína KOLIBABOVÁ (obe zo Starého), Jozef PREPILKA, Bernardína POĽAKOVÁ (obaja zo Zbudze).
82 rokov – Filomena HAMARIČOVÁ, Viliam MEĽKO (obaja z Oreského), Anna DZURJOVČINOVÁ, Ján SINČÁK (obaja zo Zbudze).
83 rokov – Ján BEREŠ, Jozefína CIGANOCOVÁ (obaja z Oreského),
Hedviga MISÁROVÁ, Katarína ZEMBOVÁ, Tomáš DUNCA (všetci zo Starého), Kvetoslava PALOVČÁKOVÁ (zo Zbudze).
85 rokov – Margita KIŠOVÁ (z Oreského), Jozef ADAMIK, Štefan MACEJKO (obaja zo Starého).
86 rokov – Margita PETROCOVÁ, Hilár ZALUŽICKÝ (obaja z Oreského), Aranka LITUNOVÁ, Ján VOROŇÁK (obaja zo Starého), Juraj KOZÁR, Michal KLOČANKA (obaja zo Zbudze).
87 rokov – Ján METEŇKO (zo Zbudze).
88 rokov – Júlia GEREGÁČOVÁ (zo Starého).
89 rokov – Helena SENTIVÁNIOVÁ (z Oreského), Helena GARBEĽOVÁ, Katarína PĽUCHTOVÁ (obe zo Starého), Sabina DZURJOVČINOVÁ
(zo Zbudze).
90 rokov – Margita KIŠŠOVÁ (z Oreského).
91 rokov – Paulína HRICIKOVÁ (zo Zbudze).
92 rokov – Paulína MISÁROVÁ (zo Starého).

Opustili naše rady:
Jozefína HAVRILČÁKOVÁ, rod. Melková (nar. 1922), Jozef PETRUŠKA
(1951), – obaja z Oreského, Marta BALKOVÁ, rod. Berešová (1949), Andrej RIMKO (1950), Apolónia STARUCHOVÁ, rod. Kočerhová (1934),
Pavlína PREPIOROVÁ, rod. Lukčová (1940), Ján VOROŇÁK (1930) –
všetci zo Starého, Víťazoslav SOTÁK (1926), Michal ANDREJOV (1958),
Margita BEHÚNOVÁ, rod. Sokolská (1931) – všetci zo Zbudze.
K 31. decembru 2016 bolo prihlásených k trvalému pobytu v Oreskom
483, v Starom 769 a v Zbudzi 537 obyvateľov.

Naše kostoly zdobí aj takýto betlehem.

V poslednom štvrťroku v Strážskom opäť "oživili" mestskú kolkársku
ligu a počas zimnej prestávky zorganizovali vianočný turnaj jednotlivcov. Do týchto podujatí sa zapojilo 7 nadšencov kolkárskeho športu zo
Starého. Jedným z nich je aj Martin Demčák, ktorý si výkonom 204 zvalených kolkov na 60 hodov združených vytvoril doterajšie maximum.
Snímka: JPZ

FUTBALOVÉ ZAUJÍMAVOSTI
Futbalisti ŠK Strážske B/Zbudza v auguste premiérovo nastúpili v VII. lige ObFZ Michalovce, skupina Západ. Ako nováčik si nepočínali zle a po 7. kole boli so 16 bodmi medzi najlepšími mužstvami tabuľky. Posledné 4 zápasy im však nevyšli a získali v nich
iba jediný bod a dosiahli vysoko pasívne skóre 8:22! Dovedna z 11
zápasov získali 17 bodov, dosiahli skóre 28:32 a so 17 bodmi zimujú na 5. mieste.
Pozoruhodné je, že nebyť 2 do- Lukáš Mačovský (1991), Chrismácich prehier s vedúcimi muž- tián Mandžák (1997), Peter Mistvami tabuľky (Trhovište, Rako- narčík (1994), Ján Pavlov (1993),
vec), mohli byť v prípade plného Jakub Pavúk (1990), Vladimír
bodového zisku v ich tesnom zá- Pavúk (1963), Martin Rešovský
vese. Rezerva ŠK doma získa- (1976), Patrik Roháľ (1993), Mala iba 7 bodov, kým vonku až 10. rián Soltész (1995), Rastislav TeDo streleckej listiny sa zapísalo 9 káč (1994), Peter Turčík (1996),
hráčov: Soltész (8 gólov), T. Hi- Jaroslav Zambory (1974), Marek
rjak, Kočerha (obaja po 4), Ma- Zápotočný (1977). Hrajúcim réčovský (3), Hredzák, Turčík (po nerom bol Martin Rešovský, ve2), J. Pavúk, Lebeda a Lisák (po dúcim mužstva Jaroslav Dudaš a
1). Ďalšie dva strelené góly idú na masérom František Ferko.
vrub hráčov súperov. Počas jeseNakoniec ešte dve zaujímavosne dostali hráči 15 žltých (najviac ti z kuchyne mužstva. Za rezervu
P. Roháľ – 4) a 1 červenú kartu nastúpili otec so synom (V. Pa(V. Pavúk).
vúk a J. Pavúk) a vekový rozdiel
Hráčsky káder tvorilo tých- medzi najstarším V. Pavúkom a
to 27 hráčov: Patrik Hirjak (nar. Mandžákom bol neuveriteľných
1996), Martin Borko (1994) – 34 rokov!
(JPZ)
Ľubomír Andrejov (1977), Tomáš Bodnár (1989), Marek Ciganoc (1998), Miroslav Dudaš
Futbalisti ŠK Strážske B/Zbudza,
(1991), Kamil Hajdučko (1981),
ktorí
sú nováčikmi VII. ligy ObFZ
Tomáš Hirjak (1991), Dominik
Hredzák (1996), Miloš Hudák Michalovce (skupina Západ) odo(1970), Ladislav Kočerha (1993), hrajú odvetné zápasy súťažného ročPeter Kužma (1986), Kamil Le- níka 2016/2017 v nasledujúcich
beda (1993), Maroš Lisák (1977), termínoch:

KEDY NA FUTBAL?

Snímka: JPZ

DOMA – 12. kolo (9.4. o 15:30):
Pusté Čemerné, 14. kolo (23.4.
o 16:00): Bánovce n/O, 16. kolo
(7.5. o 16:30): Horovce, 18. kolo
(21.5. o 17:00): Malčice, 20. kolo
(4.6. o 17:00): Pozdišovce, 21.
kolo (11.6. o 17:00): Veľké Kapušany B.
VONKU – 13. kolo (16.4. o 15:30):
Bracovce, 15. kolo (30.4. o 16:00):
Trhovište, 17. kolo (14.5. o 16:30):
Lesné, 19. kolo ( 28.5. o 17:00):
Rakovec n/O, 22. kolo (18.6. o
(red.)
17:30): Veľké Slemence.

KRÁTKO ZO ŠPORTU

KRÁTKO ZO ŠPORTU

FUTBAL

5. STR B/Zbudza
6. P. Čemerné
7. Horovce
8. Pozdišovce
9. V. Kapušany B
10. Bánovce n/O
11. Malčice
12. Lesné

VII. liga Západ ObFZ Michalovce
Ročník 2016/2017 – jesenná časť
1. kolo (21.8.2016)

PUSTÉ ČEMERNÉ – ZBUDZA 2:2 (1:2)
Góly: Mj Holej, Škarupa – vlastný (J. Holej),
T. Hirjak. ŽK: Mn Gadžo – P. Roháľ, V. Pavúk, J. Zambory. ČK: V. Pavúk (h). Pred 90
divákmi rozhodoval J. Škodi.

3. kolo (4.9.2016)

BÁNOVCE N/O – ZBUDZA 1:3 (0:1)
Góly: Capulič – Soltész 2, Mačovský. ŽK: Lisák (h). Pred 45 divákmi rozhodoval Kaffan.
4. kolo (13.9.2016)

Pod Bukovinou
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28 : 32
21 : 26
24 : 25
26 : 33
43 : 43
18 : 25
31 : 39
9 : 51

17
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SOFTTENIS

Úspešnú sezónu 2016 vyšperkovali staranskí hasiči víťazstvom v 1. ročníku Zemplínskej hasičskej superligy.
Snímka: M.J.

Konečné poradie:
1. Alexander Uličný – Peter Janov
2. Tomáš Bielovský – Vladimír Seruga
3. Vladimír Hlaváč – Maroš Lisák
(M. Janová)

ÚSPEŠNÝ HASIČSKÝ ROK

Súťaže hasičských družstiev sú v rámci hasičského športu najrozšírenejšie, keďže majú najbližšie k skutočnému zásahu hasičov. Nie sú
len zbytočným míňaním financií, ako to mnohí ich neprajníci prezentujú. Sú sčasti o kultúre i zábave, no v prvom rade sú oficiálnou fyzickou
prípravou dobrovoľných hasičov pre zásahovú činnosť, ktorá môže v
obci nastať.
5. kolo (20.9.2016)
Dobrovoľné hasičské zbory absolNasledujúci víkend patril pohárovHOROVCE – ZBUDZA 2:4 (1:4)
vovali tento rok „povinnú jazdu“ iba v ke v obci Modra nad Cirochou. NaGóly: Danko, Halas – T. Hirjak 2, J. Pavúk,
Soltész. ŽK: Rešovský, Mačovský. Pred 90
podobe obvodových kôl previerky pri- šim hasičom sa v Modre celkom dadivákmi rozhodoval Koščo.
pravenosti. Hasiči zo Starého sa toh- rilo. Dievčatá to dotiahli na konečné
to kola zúčastnili v obci Trnava pri 3. miesto, muži obsadili rovnako 3.
6. kolo (27.9.2016)
Laborci. V deň konania obvodového miesto.
ZBUDZA – LESNÉ 3:1 (1:1)
Ďalšou augustovou nočnou poháGóly: Lebeda, L. Kočerha, Lisák – Vasiľko
kola sa v tej istej obci uskutočnilo aj
(11 m). ŽK: Zápotočný – Vasilko, Juhás,
2. kolo Zemplínskej hasičskej superli- rovou súťažou bol domáci Memoriál
Ovšonka, Sepeši. ČK: Juhás (h). Pred 30 digy (ZHSL). Časom 15,77 s z druhého V. Szöllöšiho. V poradí 12. ročník súvákmi rozhodoval Ferko.
pokusu sa našim mužom podarilo vy- ťaže sľuboval peknú účasť i predvedené výkony hasičských družstiev. Naši
7. kolo (2.10.2016)
hrať aj toto druhé ligové kolo.
MALČICE – ZBUDZA 1:2 (0:1)
O necelý týždeň cestovalo družstvo hasiči sa snažili pripraviť čo najlepGóly: Makula – Mačovský, Soltész. Pred 40
mužov spolu s časťou svojho fanklubu šie súťažné podmienky, keďže okrem
divákmi rozhodoval Bukaj.
a kolegami zo Žbiniec na nočnú súťaž pohárovky prebehlo u nás aj 4. kolo
8. kolo (9.10.2016)
do obce Žakovce. Okrem pravej pod- ZHSL. Celkovo sa memoriálu zúčasttatranskej klímy si užili aj pekné súbo- nilo 40 družstiev. V kategórii žien zvíZBUDZA – RAKOVEC N/O 0:3 (0:1)
Góly: Mn Bogár 3. ŽK: K. Hajdučko – Mn
je hasičských družstiev. Dosiahnutý ťazili v konkurencii 9 družstiev hasičky
Bogár, Bakajsa. Pred 50 divákmi rozhodočas 16,68 s stačil na 9. miesto. Cieľ z Modry nad Cirochou. Naše dievčaval Koščo.
umiestniť sa v prvej desiatke teda spl- tá obsadili 5. miesto. V kategórii mužov do 1500 cm3 si najlepšie vied9. kolo (16.10.2016)
nili.
POZDIŠOVCE – ZBUDZA 7:3 (4:0)
Ak by naši muži tipovali, ktorá sú- li muži z obce Dlhé nad Cirochou. V
Góly: Brecko 4, Horváth, Chovan, J. Roťaž im počas sezóny nevyjde, urči- kategórii mužov nad 1500 cm3 kramančák – Soltész 2 (1 z 11 m), Turčík. ŽK:
te by sa zhodli na Novej Kelči. Smo- ľovala Kamenica nad Cirochou, ktorá
J. Kornuc, J. Romančák, Ložinčák – Lebelu na súťažiach v tejto obci sa snažia zvíťazila vylepšeným vlastným rekorda, Ciganoc. Pred 20 divákmi rozhodoval
prekonať už niekoľko rokov. A nedari- dom, 15,39 s. Domáci muži obsadiKončík.
lo sa ani tentokrát. Technické problé- li 3. miesto časom 15,81 s. „Béčko“
10. kolo (23.10.2016)
my so štartovaním zmarili prvý pokus skončilo jedenáste. Absolútnymi víťazV. KAPUŠANY B – ZBUDZA 9:2 (3:2)
a ten druhý na pekné umiestnenie ne- mi pohárovky a držiteľmi putovného
Góly: Szabó 3, Balogh 3, Tokár 3 – Hredstačil. V Kelči sa však darí dievčatám, pohára sa stali hasiči zo Žbiniec, ktozák, L. Kočerha. ŽK: Vasiľ, Szabó – P. Ročo ukázali aj tento rok, keď si vybojova- rí dosiahli najlepší výsledok po sčítaní
časov z obidvoch pokusov.
háľ, Lisák. Pred 50 divákmi rozhodoval Rali pekné druhé miesto.
páč.
Začiatkom septembra sa naše
V auguste sa to hemžilo nočnými
11. kolo (30.10.2016)
súťažami. Prvý augustový víkend sa v mužské „béčko“ zúčastnilo pohárovej
ZBUDZA – V. SLEMENCE 3:3 (2:2)
rámci nočnej pohárovej súťaže v obci súťaže v Sliepkovciach. Do hodnoteGóly: T. Hirjak, Turčík, vlastný (Tkáč) – N.
Horňa konalo aj 3. kolo ZHSL. Tretie nia sa im počítal druhý pokus. Tento
Horňák, Vasil, R. Horňák. ŽK: J. Pavúk –
miesto v podaní mužov aj žien celkom stačil na konečné 3. miesto.
N. Horňák. Pred 30 divákmi rozhodoval
O týždeň neskôr bolo predposledné
potešilo. Muži si týmto výkonom udrDziad.
kolo ZHSL. Na „letiskovej“ trati v Kažali vedenie v ligovej tabuľke.
Tabuľka jesennej časti 2016/2017
Novinkou bola nočná súťaž v Jase- menici nad Cirochou si viacero družstiev zlepšilo svoje vlastné doterajšie
1. Rakovec n/O 11 9 1 1 39 : 16 28
nove, ktorá sa konala 13. augusta.
rekordy. Patrilo medzi nich aj naše
2. Trhovište
11 9 1 1 35 : 12 28
Tentokrát obidve naše družstvá zvíťamužské „B“. V konečnom hodnote3. Bracovce
11 8 0 3 29 : 21 24
zili, dievčatá časom 20,07 s a muži
ní obsadilo 7. miesto. Dievčatá po
4. V. Slemence 11 7 1 3 38 : 18 22
časom 15,53 s.
prvých pokusoch viedli svoju kategóriu, no lepší dosiahnutý čas, 19,25
Noviny obyvateľov obcí Staré, Oreské a Zbudza
s, im však na víťazstvo nestačil. SkonVychádzajú ako občasník. Vydáva Obec Staré, IČO: 00 325 805. Riadi redakččili druhé. Víťazmi svojej kategórie sa
ná rada v zložení: Agáta Jesenková, Ing. Matej Havrila a Bc. Agnesa Stričkostali naši muži „A“ časom 15,14 s.
vá. Zodpovedný redaktor J. P. Zemplínsky. Sídlo vydavateľa a redakcie: ObecTýmto víťazstvom si zabezpečili o čosi
ný úrad, Staré 208, 072 23 Staré. Tel.: 056/688 70 41. Evidované MK SR pod
lepšiu pozíciu pred finálovým kolom
č. EV 4422/11. ISSN 1339-455x. Sadzba: POPART PRESS. Tlač: Adrián Buraľ.
ZHSL, ktoré sa konalo nasledujúci ví-

ZBUDZA – TRHOVIŠTE 2:3 (1:2)
Góly: L. Kočerha 2 – Bodnár, Fajner, Lešňanský. ŽK: P. Roháľ – Bodnár. Pred 50 divákmi rozhodoval Jn Pivarník.
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Vianočný softtenisový turnaj
6. ročník – 17. 12. 2016

2. kolo (28.8.2016)

ZBUDZA – BRACOVCE 4:0 (2:0)
Góly: Soltész 2, Mačovský, Hredzák. ŽK:
L. Kočerha (d). Pred 80 divákmi rozhodoval Kaffan.
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11
11
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kend v obci Lekárovce.
V réžii hasičov z Lekároviec prebiehal, okrem finále ZHSL, aj 2. ročník Podvihoratsko - zemplínskeho superpohára. Najmenej z našich troch
družstiev sa darilo mužom „B“, ktorí
dosiahli platný čas až v druhom pokuse. Oveľa lepšie na tom boli naše ženy,
ktoré v druhom pokuse prekonali svoje súperky a časom 19,25 s sa stali víťazkami svojej kategórie. Muži „A“
zvládli celé podujatie statočne a predovšetkým s rozvahou. Lepším druhým
pokusom, 15,40 s zvíťazili v rámci pohárovej súťaže a súčtom dosiahnutých
časov z oboch pokusov obhájili putovný
Podvihorlatsko – zemplínsky superpohár z minulého roka. Najlepší dosiahnutý čas súťaže im súčasne priniesol
víťazstvo v ligovom kole, čo pre nich
znamenalo aj celkové víťazstvo v 1.
ročníku Zemplínskej hasičskej superligy. Naozaj „zlatý“ víkend.
Družstvo mužov „A“ však čakala
ešte jedna súťaž, a to 15. finále Východoslovenskej hasičskej ligy v Odoríne. V konkurencii 35 družstiev sa
predstavili medzi poslednými štartujúcimi. Dosiahnutý čas 15,62 s im stačil až na 12. miesto.
Posledným podujatím tohtoročnej
sezóny bola súťaž o najrýchlejšie sanie – Naberačka. 8. ročník súťaže v
Giraltovciach privítal 18 mužských
družstiev. Našim chlapcom vyšiel až
druhý pokus a za čas 7,92 s im patrilo pekné 5. miesto.
Okrem súťažných podujatí pôsobili
naši dobrovoľní hasiči aj ako protipožiarna asistenčná hliadka na kultúrnych podujatiach, kde zabezpečovali
priestory, v ktorých sa podujatia konali. Išlo o BMW zraz Šírava 2016 – Project Carbon (1 deň), Sundance Festival Šírava (2 dni), Farský deň Staré (1
deň) a Motozraz Šírava 2016 (3 dni).
Naši hasiči, tak ako aj po iné roky, sa
opäť spolupodieľali na organizácii Dňa
mladých hasičov, ktorý sa každoročne
koná pre žiakov základných škôl okresov Michalovce a Sobrance.
DHZ Staré má za sebou veľmi
úspešný rok. Patrí im veľká vďaka za
reprezentáciu obce i za pomoc, ktorú
v rámci možností obci poskytujú. Blahoželáme k dosiahnutým úspechom.
Marta Janová

