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HASIČI OSLAVOVALI

Zachovávanie tradícií prispieva k bohatej histórii. Platí to aj v prípade hasičstva, ktorého začiatky v našej obci siahajú do 19. storočia (1897).
120. výročie hasičstva v Starom si obyvatelia obce pripomenuli počas
prvej májovej nedele.
Oslavy sa začali slávnostnou sv. osadenej sochy sv. Floriána, patróna
omšou, ktorá bola vďaka iniciatí- hasičov. Tá bola darom od obce pre
ve duchovného otca skutočnou poc- dobrovoľných hasičov pri príležitosti
tou pre dobrovoľných hasičov. Bolo spomínaného výročia a odmenou za
to o nich, a pre nich. Glanc celej sláv- ich úspechy, obetavú prácu a pomoc.
nosti dodal aj cirkevný spevácky zbor A aby to bolo celkom dokonalé, okrem
Lusticus. Oficiálne otvorenie osláv sochy posvätil duchový otec následne
so sprievodným programom bolo na našim hasičom aj ich hasičské striemiestnom amfiteátri v areáli obecné- kačky. V ďalšom priebehu osláv sa na
ho úradu. Pozvaných hostí i obyva- amfiteátri predstavili domáca mužská
teľov obce privítala príhovorom sta- folklórna spevácka skupina Starjani a
rostka Agáta Jesenková, a zároveň ich ženská folklórna skupina zo Senného.
Počas kultúrneho programu sa účastoboznámila s programom osláv.
Úvodné slová vystriedal najdôleži- níkom podávalo občerstvenie.
Približne o 15. hod. sa „všetko“ pretejší okamih dňa – posvätenie novo

PRE CHODCOV

Prioritou obce je bezpečnosť chodcov. Obyvatelia Zbudze si určite všimli,
že sa opäť niečo deje. Realizáciou inžinierskych sietí sa chodník vedľa cintorína, vedúci pri trase jestvujúcej komunikácie št. cesty narušil, a postupom
času sa jeho stav stal z hľadiska prevádzkovania údržby a bezpečnosti občanov neúnosný. Chodník, široký 1,55
m, bolo treba rekonštruovať v celkovej dĺžke 140 m. Po vytýčení polohy
inžinierskych sietí, situovania chodníka priečnym a pozdĺžnym sklonom k
navrhovanému žľabu pozdĺž riešeného
úseku, v ktorom sa osadili uličné vpuste, boli práce vykonané v máji. Pracovníci firmy Eurovia, a.s., sa profesionálne zhostili diela na odstránení starých
vrstiev výmenou za asfaltový povrch.
Ing. Matej Havrila, starosta obce

sunulo na futbalové ihrisko, kde bola
hasičská súťaž pre pozvané družstvá.
Súťažilo sa klasicky v dvoch kolách,
z jednej pripravenej základne. Počas
prestávky pripravili hasiči súťaž v držaní hasičskej striekačky. Kategóriu
žien vyhrali hasičky z Bánoviec n/O.
Mužskú kategóriu ovládlo domáce „á-čko“. Vyhodnotenie súťaže a pohostenie súťažiacich prebehlo opäť v areáli obecného úradu. Oslavy ukončili
hasiči tanečnou zábavou v miestnom
Šariš pube, ktorá trvala až do skorého rána.
Touto cestou vyjadrujeme poďakovanie každému, kto sa akýmkoľvek spôsobom podieľal na príprave
či priebehu osláv. Vďaka však patrí
najmä samotným členom DHZ, keďže sami vykonali veľký kus práce a vo
veľkej miere prispeli k dôstojnej oslave hasičstva v obci.
(maja)

P OSVIACK A

BOHOSTÁNKU

Vo Svetlý pondelok, ktorý v tomto roku pripadol na 17. apríla, vladyka Milan Chautur, CSsR., košický eparcha, navštívil Chrám Ochrany presv.
Bohorodičky v Oreskom, filiálky farnosti Michalovce. Vladyka slúžil večiereň Vzkriesenia, pri ktorej posvätil nový
bohostánok a sedemramenný svietnik
za účasti michalovského protopresbytera o. Františka Puciho, kaplánov o.
Petra Kolesára, o. Adama Mackovjaka
a hojnej účasti veriacich. V príhovore
veriacim vladyka poukázal na dôležitosť bohostánku v centre každého chrámu, keďže to je ústredné miesto, kde
je Ježiš Kristus neustále osobne a reálne prítomný. Z tohto dôvodu vyzdvihol
ochotu miestnych veriacich pri zakúpení nového bohostánku a povzbudil
ich k radostnému prežívaniu paschálneho obdobia.
(Jozef Havrilčák)

OBEC DEŤOM

Po celkovej modernizácii exteriéru budovy MŠ Zbudza došlo aj
k úprave školského dvora a k zakúpeniu nového hracieho náradia,
ktoré bolo najväčším prekvapením
pre deti k ich sviatku - MDD. Veľkú
radosť im urobil nový kolotoč, vláčik, hrad a upravené pieskovisko.
Svoj sviatok deti oslávili ako každoročne na športovom popoludní,
ktoré zorganizovalo obecné zastupiteľstvo a OZ Zbušok.
(Ga.)

Sochu sv. Floriána, patróna hasičov, ktorá stojí pred Obecným úradom v Starom, posvätil počas jubilejných osláv farár Ján Čech-Špirek.
Snímka: MaMi

DEŇ MATIEK V ORESKOM

Deň matiek je výnimočný sviatok, ktorý pamätá na všetky mamičky. Byť matkou je životným poslaním. Je to niečo,
čo môžeme zažiť len my, ženy. Iste každá mamička uzná,
že byť matkou je vzácny dar, ktorý sme dostali a ktorý si zaslúži oslavu v podobe Dňa matiek. Je to oslava materstva,
obetavosti a lásky voči svojim deťom.
Aj tento rok sme si to pripomenuli v nedeľu 14. mája v
spoločenskej miestnosti v Oreskom, kde sa zišli mamy a
staré mamy z celej dediny v hojnom počte. Prítomných privítal vrúcnym slovom poslanec OcZ Jozef Minkanič a poslankyňa Mgr. Mária Stričková sprevádzala programom
a uvádzala hostí. Svojím spevom nás poctili Starjani - mužská spevácka folklórna skupina a skvelo odštartovali začiatok kultúrneho programu. Ich mocné hlasy sa šírili sálou
a isto aj ďalej. Vystúpil aj ľudový rozprávač, ktorý vyčaril
úsmev na perách. Ďalším milým prekvapením bolo vystúpenie našich najmenších, kde sa v prestrojení ako správny Róm a šarmantná Rómka predstavili Adamko Zalužický
a Bianka Melková s cigánskym tančekom Maco Mamuko.

Rytmická hudba a ich temperament roztlieskali celú sálu.
Taktiež sa so svojim talentom predviedla aj Sofinka Zalužická, ktorá od srdca zaspievala niekoľko ľudových piesní.
Mamičky a babičky aspoň na chvíľku upustili od svojich každodenných starostí a útrap a pookreli na duchu. Podával
sa chutný šľahačkový zákusok, káva, čaj, minerálka. Záver
patril opäť Starjanom. No, už to nezostalo len pri speve.
A tak sme program ukončili spoločnou piesňou a do tanca
sa dali všetci účinkujúci. Sála bola naplnená piesňou, tancom a radostnou príjemnou atmosférou. Všetky mamičky si domov odnášali darček v podobe kuchynských utierok a chňapky.
Ďakujeme všetkým mamám za ich lásku a obetavosť a
prajeme im, aby ich srdcia boli naplnené dobrom, radosťou a nádejou, aby sviatok matiek vydržal v našich mysliach a srdciach nielen v mesiaci máj, ale aj po celý rok, a
to každý rok. Pretože: „Mama je tou, ktorá môže nahradiť
všetkých, no ju nemôže nahradiť nikto“ (kardinál Mirmillod).
Marika Melková

PEČAŤ
STARÉMU
Národné informačné stredisko
Slovenskej republiky, a.s., v januári
potvrdilo výsledok hodnotenia zameraného na slovenské obce a mestá.
Za rok 2016 bola obec Staré vyhodnotená ako obec s predpokladom
stabilného rozvoja. 2 926 slovenských obcí a miest prešlo hodnotením zameraným na finančnú a majetkovú bonitu, ktorých výsledky boli
porovnávané s výsledkami okresu a
kraja. Analýza hodnotila efektívnosť
narábania s finančnými prostriedkami určitou finančnou silou a kapacitou obce či mesta a efektivitu využívania a zhodnocovania majetku.
Podiel obcí a miest, ktoré využívajú
financie a majetok s vysokou efektivitou pre trvalo udržateľný rozvoj a
pozitívne vyšli z tohto hodnotenia,
predstavuje 30,2%. Vyhodnoteným
obciam a mestám bola v hodnotiacom a informačnom systéme udelená Pečať Rozvoja obcí a miest. (r)
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Pod Bukovinou

ZO ŽIVOTA MŠ OČAMI RODIČOV

V našej malej MŠ v Zbudzi to žije. A to nielen preto, že po dlhšom čase je škola plná kapacitne, ale je aj „plná“ akcií, na ktorých
sa zúčastňujú nielen jej malí drobci, ale aj ich rodičia. V nemalej
miere k tomu prispela aj nová kultúrna miestnosť, ktorá dáva možnosti na prezentovanie sa našich detičiek.

Karneval v MŠ

Vo februári sa už tradične všade konajú karnevaly. Tento rok
karneval v MŠ učiteľky zorganizovali nielen v rámci materskej školy, ale zapojili do tejto akcie aj rodičov a aj iné deti, ktoré ešte
školu nenavštevujú, resp. deti z iných dedín, napr. z Oreského či
príbuzných. V kultúrnej miestnosti sa tak zišlo „detí ako smetí“ v
nádherných maskách. Najprv sa predstavili naši škôlkári krátkym
programom, po ktorom nasledovali rôzne súťaže pre deti. Potom
sa už rozbehla zábava v plnom prúde, kde sa vyšantili nielen deti,
ale zabavili sa aj rodičia. Pochutnávali sme si na sladkostiach, ktoré napiekli šikovné mamičky. Naozaj nechýbala výborná nálada.
Už teraz sa tešíme na podobnú akciu na budúci rok.

Výlet do Vysokých Tatier

O tom, že akcie MŠ idú ruka v ruke s rodičmi, je už známe. Rodičia tak spoznávajú nielen učiteľky, ale aj seba navzájom a detičky, ktoré sú v školskom kolektíve s ich ratolesťami každý deň.
Na konci školského roka sme sa vybrali na výlet do Vysokých Tatier. Krásu našich veľhôr si deti vychutnávali plnými dúškami, aj
keď museli absolvovať pomerne dlhú cestu. Veľkým zážitkom bolo
cestovanie v pozemnej lanovke na Hrebienok, ale hlavne vodopády, kde nám všetkým ich krása vyrazila dych. Nádherné Tatry potom vystriedala ZOO v Spišskej Novej Vsi, kde už rodičia mleli z
posledného, ale deti chytili druhý dych. Príjemne unavení sme v
dobrej nálade a hlavne zdraví a celí prišli domov až v neskorých
hodinách, čo svedčí o tom, že nám bolo super.
(SD)

ZÍSKALI OSVEDČENIA

V druhom polroku tohto šk. roka 2016/2017 boli deti MŠ v Starom vedené k poznávaniu krásneho sveta fantázie. Boli zapájané do hier a vedené k rozlíšeniu, čo potrebujú k životu. Vo februári sme sa zabávali na fašiangovom popoludní s karnevalom,
zavítalo k nám Divadlo Cililing z Prešova s hrou Soľ nad zlato,
pochovali sme basu s ľudovou hudbou ZUŠ Strážske, hostili sa
na šiškách a deti dostali valentínske balíčky.
Naši škôlkári pracovali v deti oslávili sviatok MDD, pokrúžku Anglický jazyk s kvali- znávali rastliny a bylinky, vyfikovanou lektorkou a v Lite- tvorili bylinkovú záhradku pri
rárno – dramatickom krúžku škole a spoločne sme zhotos učiteľkou ZUŠ Strážske. Jar vili Herbár u babky Bylinkársme vítali divadielkom s pro- ky. Zberali sme lipový kvet
fesionálnym hercom. Ľudo- zo stromov pred našim kosvé tradície našej dediny upev- tolom, vytvorili sme 3D obňovali Jarnými chorovodmi s raz vlčie maky, mali sme inMorenou, ktorú sme si zhoto- diánsky deň a zúčastnili sa
vili. Veľkou inšpiráciou boli Športového dňa detí v Naciveľkonočné sviatky, ktoré sa nej Vsi. Rozlúčkovou slávnosprejavili námetovo v každej ťou „Naša stužková" absolvzdelávacej oblasti. Deti boli venti MŠ získali Osvedčenie
oboznamované s históriou na- o ukončení predprimárneho
šej obce a vedené k patričnej vzdelávania. Nechýbal ani rezdravej hrdosti na miesto, kde laxačný deň v penzióne Vážka
žijú.
v Krivošťanoch, kde deti spoSpoločne sme oslávili Deň lu s rodičmi oddychovali. ZáRodiny, v programe deti pre- roveň sa oboznámili s novým
ukázali, že si ctia tradičnú ro- prostredím, aj so životom v
dinu a jej hodnoty. Súbor Ho- tesnej blízkosti Laborca.
rus z Košíc nám predviedol
V šk. roku 2016/2017 sme
sokoliarsku show s cvičený- mali zapísaných 24 detí, z
mi dravými vtákmi. Športo- toho 11 chlapcov a 13 dievčat.
vými aktivitami s bicyklami
M. Litunová, riaditeľka MŠ

Žiaci Základnej školy Staré na prvom ročníku Školfestu v košickej Steel aréne.

NAŠA BUDÚCNOSŤ

„Čo všetko deťom k šťastiu treba,
slnko a modrý kúsok neba...“ Takto sa
začína jedna krásna detská pesnička.
V týchto slovách je veru obsiahnuté to, čo deti z našej obce mali možnosť zažiť na ďalšom ročníku Dňa
detí, organizovanom OcZ Zbudza v
spolupráci s OZ Zbušok. V tento pre
deti výnimočný deň veru nechýbalo ani slnko, ani modrý kúsok neba a
nechýbali ani rôzne atrakcie, na ktoré
sa deti už tešili. Členovia OZ Zbušok
mali pre deti prichystané, ako každoročne, rôzne súťaže, za ktoré si vysúťažili aj krásne vecné ceny. Skákací hrad, zorbing, koníky či trampolína
deťom spríjemnili sobotňajší deň a
veríme, že sa nasýtili aj sladkou cuk-

SPOMÍNALI

V sobotu 10. júna sa bývalí mládežníci zo Zbudze už po tretíkrát
stretli na ihrisku Polaty. Po prvom
stretnutí v roku 2015 s názvom
"Čaj o piatej" a výbornom "Juniálese" v minulom roku, sa toto stretnutie tentoraz uskutočnilo pod názvom
"Posedenie pri grilovačke".
Pri každom stretnutí sme si zaspomínali na mladé časy, nechýbala
chvíľka poézie, spev a tanec. A aké
by to bolo posedenie bez dobrôt, ako
napr. grilované kuracie stehná, klobáska, slaninka, zemiaky, zákusky a
dobre chladené čapované pivo?
Bolo nám super a všetci sa tešíme na ďalšie stretnutie.
(-N-)

PRIPRAVUJEME

V najbližšom období sa uskutočnia
tieto podujatia:
• 29. júl 2017 – Výlet Zbudžanov na
termálne kúpalisko do Maďarska – určené všetkým obyvateľom, záujemcom.
• 13. august 2017 – Odpustová slávnosť a 20. augusta výročie konsekrácie farského chrámu v Starom.
• 3. september 2017 – Finále Zemplínskej hasičskej superligy – prebehne v rámci Memoriálu Víťazoslava

rovou vatou, ktorá na podujatí Dňa
detí nesmela chýbať. Detičky si odniesli aj množstvo balónikových výtvorov. Nálada na ihrisku v Polatoch
bola úžasná a všade naokolo svietili
detské rozžiarené očká. V neposlednom rade veľká vďaka za tento krásny deň patrí aj sponzorom M.A.D.D
Fruit a Mecom za poskytnutie ovocia
a párkov pre deti. Táto akcia sa v našej obci pýši vysokou návštevnosťou,
čo je pre nás najväčšou odmenou.
Veď deti sú predsa naša budúcnosť...
PaedDr. Svetlana Dušková

NOVÁ RIADITEĽKA ZŠ

Na konci 5-ročného funkčného obdobia sa dňa 27. 6.
2017 konalo výberové konanie
na riaditeľku ZŠ na ďalšie obdobie. Do výberového konania
sa prihlásila iba 1 uchádzačka,
ktorá bola Radou školy pri ZŠ
v Starom aj zvolená, a to Mgr.
Jana Fugová, učiteľka na 5.
ZŠ v Michalovciach. Novej riaditeľke ZŠ srdečne blahoželáme a na novom pôsobisku jej
prajeme veľa úspechov.
Zároveň ďakujeme bývalej riaditeľke ZŠ, Mgr. Tatiane Dutkovej, za pedagogickú
činnosť počas uplynulých desiatich rokov a na novom pracovisku jej želáme všetko najlepšie.
Agáta Jesenková,
starostka obce Staré

Szőllőššiho v Starom (denná hasičská
súťaž).
• 15. september 2017 – Výstup ku
krížu – 14. ročník tradičného stretnutia obyvateľov obcí Staré a Jasenov v
Staranskej doline.
• 15. október 2017 – Slávnosť –
„Mesiac úcty k starším“ v Zbudzi.
• 4. december 2017 – Mikuláš na koči
– Mikulášska slávnosť v Starom.
• December 2017 – Mikuláš v
Oreskom (termín bude dodatočne upresnený).
(-r-)

Pod Bukovinou
OPAKOVANIE – MATKA MÚDROSTI

pripomenúť, že máme podané ďalšie
dva projekty: „Rekonštrukcia chodníkov“ a „Obnova kultúrnych pamiatok“. Na rekonštrukciu kaštieľa už v
tomto čase máme schválenú dotáciu vo výške 10 000 €. Aj keď sme
žiadali oveľa viac, aj táto čiastka nás
potešila a do konca roka 2017 budú
stavebné práce ukončené. Proces
hodnotenia projektu rekonštrukcie chodníkov trvá už rok a 5 mesiacov! Výzva vyšla ešte 27.10.2015,
uzávierka podania projektov bola
10.2.2016. Po písomnom dotazovaní priamo na ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka máme
„čierne na bielom“, že projekt – podopatrenie 7.2. musí byť vyhodnotený do 31.8.2017. Dovtedy musíme
počkať a podľa výsledku sa budeme vedieť pohnúť z miesta. Veľmi
ma mrzí, že to trvá tak strašne dlho,
avšak žiadny starosta na Slovensku
to nemôže ovplyvniť, len musí čakať. Všetci, čo máme podané projekty (podopatrenie 7.2. sa týka obcí do
1000 obyvateľov) sme na tom rovnako, či je to obec na východnom,
strednom alebo západnom Slovensku, žiadna výnimka neexistuje.
Pevne verím, že každý jednotlivo
priloží ruku k dielu za čistejšiu obec
a spoločnými silami sa nám to aj podarí.
Agáta Jesenková,
starostka obce Staré

Smetie, odpad, „bordel“ – viac slov, jeden význam. Televízne správy, rozhlasové príspevky, noviny a časopisy..., jednoducho všade o tom počúvame, čítame, zápasíme s ním na každom kroku. Odpad, či sa nám to páči
alebo nie, je súčasťou života človeka, nikto sa mu nevyhne a pritom každý z nás sa najlepšie cíti, keď je všade poriadok, všetko má svoje miesto,
vo všetkom máme prehľad. Čo nepotrebujeme, to vyhodíme a hotovo. Ale
kde „to“ vyhodíme? Určite nie tam, kde to nemá byť, kde to nesmie byť.
S odpadom bojuje každé mesto či a každá obec dopláca neskutočné peobec. Nájde sa pár ochotných ľudí, niaze na odpad. Každý sa bráni vzniktorí vo vlastnom záujme pomáha- ku divokých skládok a radšej to rieši
jú pri čistení lesov, studničiek, vod- častým vývozom kontajnerov. Samoných tokov, väčšinou po zime zbie- zrejme nás to núti zvýšiť poplatok
rajú odpad v parkoch, na verejných na osobu a rok. Môžem pripomepriestranstvách, avšak jeho likvi- núť, že tieto poplatky sú približne na
dácia väčšinou ostáva „na pleciach“ rovnakej úrovni vo všetkých okoliprimátora mesta či starostu obce. tých obciach, v mestách sú tieto poMestám pomáhajú aspoň technické platky omnoho vyššie, avšak aj možslužby, avšak obciam, až na tých pár nosti likvidácie odpadov sú na vyššej
rúk „aktivačných pracovníkov“ ne- úrovni (častejší vývoz odpadu, zber
pomôže nikto. Preto je treba začínať nadmerného odpadu, lístia, konáod malička, už najmenšie deti upo- rov a pod.). V tomto sa nedá porovzorňovať, kde majú vyhodiť papie- návať mesto a obec – mesto má na to
rik od cukríka, byť im príkladom. Ak prostriedky aj techniku, obec to neby sme denne nezbierali odpadky a urobí zo dňa na deň. Zo strany obce
cigaretové ohorky na nádvorí obec- však robíme maximum, čo sa urobiť
ného úradu, neverili by ste vlastným dá, aby odpadu bolo stále menej. Moočiam, koľko by toho bolo za týždeň, mentálne máme podanú žiadosť o
hlavne počas letných prázdnin. Pri- poskytnutie podpory formou dotácie
tom na dosah sú dva veľké odpadko- na rok 2017 cez Environmentálny
vé koše pri altánku, 2 kuka nádoby fond na: „Sanáciu miest s nezákonne
pri bráne a minimálne 3-krát roč- umiestneným odpadom v obci Staré“.
ne je tu k dispozícii aj veľkokapacit- Prebieha vyhodnocovanie žiadostí.
ný kontajner. Stačí len urobiť maxiV tejto súvislosti chcem znovu
málne 10 krokov ku košu, aj to je pre
niekoho problém. Až takí sme pohodlní? Vždy je k dispozícii aj 5 veľkokapacitných kontajnerov, z toho minimálne 3 na cintoríne a 1 až 2 sú
rozmiestnené v obci, vždy na inom
mieste, aby každý mohol likvidovať
priebežne svoj veľkoobjemový, alebo aj iný odpad, ktorý sa medzi dvoma vývozmi už nezmestí do smetných nádob.
Všetká česť patrí tým občanom,
ktorí pri väčších rekonštrukciách
domov alebo pri väčšom upratovaní
pôjdov a pod. si individuálne zapožičajú a zaplatia veľkokapacitný kontajner. Obec im s tým vždy ochotne
pomôže, neplatí sa prenájom, nelimituje dobu zapožičania, spravidla
Začiatkom druhej polovice apríla zavítal do Oreského košický eparje to však do 3 týždňov, aby sa kon- cha vladyka Milan Chautur, CSsR., kde v miestnom gréckokatolíckom
tajner mohol presunúť tam, kde je
chráme posvätil nový bohostánok.
Snímka: Jaroslav Votoček
tiež potrebný. K plnému využitiu
sú aj kontajnery na cintoríne, ktoré
tiež nemusia obsahovať len cintorínsky odpad, avšak nemôžu obsaMDD je sviatok, na ktorý sa tešia malé i veľké deti a svojím spôsohovať staré pomníky, resp. ich časti.
bom aj rodičia. Veď predsa všetci vekom dospelí v sebe majú stále detTu chcem znovu zdôrazniť, ak meníte staré pomníky za nové, kryty na skú hravú časť seba. Žijeme v dobe uponáhľanej, plnej práce a povinhroboch a pod., kamenárska firma, ností a nie je správne, že na svoje deti nám času neostáva veľa. Ony
ktorá vám tieto práce realizuje, je nepotrebujú drahé hračky či značkové oblečenie, ale najviac potrebujú
povinná odpratať (zobrať so sebou) prítomnosť rodiča. Stráviť spolu pekné chvíle a prežívať radosť s nimi.
Nedeľa patrila našim deťom. V točne vyšantili a v zástupe čakali na
staré betóny či materiály a nie tieto
premiestniť kdesi ku kontajnerom či areáli bývalej škôlky dňa 11. 6. 2017 svoju príležitosť. Veľkým prekvapepriamo do nich – nech si s nimi obec bolo všetko pripravené na krásne po- ním bola cukrová vata, ktorá deťom
poradí. To isté pravidlo platí aj pri poludnie. Tajne sme dúfali, že ne- rozžiarila očká. Deti mohli súťažiť
výmene drevených okien za plasto- začne pršať. Našťastie počasie vy- v rôznych disciplínach, samozrejvé, starých a nefunkčných elektro- šlo super. Na tento deň pripravila me nechýbalo tradičné skákanie vo
spotrebičov. Nech každý robí to, čo
pani starostka a obecné zastupiteľ- vreci, preťahovanie lanom a tiež si
je jeho povinnosťou.
Podľa nového zákona o odpadoch stvo mnoho prekvapení. Akciu za- mohli vyskúšať streľbu zo vzduchovz roku 2016 by sa malo stále viac od- hájila poslankyňa Mária Stríčková a ky.
Nechýbala ani spoločná opekačpadu separovať a menej by malo zo- v úvode sa predstavil Ján Andrejčin
stať komunálneho odpadu. Zo skú- zo Starého s ukážkami výcviku po- ka, sponzorovaná obecným úradom.
seností však vieme (netýka sa to len licajného psa. Potom prišiel na rad Špekáčky, medovníčky, slané pečinašej obce), že zatiaľ tomu tak nie je nafukovací hrad, kde sa deti dosta- vo, voda a pre rodičov aj zlatý mok.

DEŇ DETSKEJ RADOSTI
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KRÁTKE SPRÁVY
 V stredu 4. januára sa v staranskej telocvični uskutočnil 1. ročník farského miništrantského futbalového turnaja, v ktorom zápolili chlapci zo Starého, Oreského
a Zbudze. Prvenstvo získali domáci.
 Na záver vianočného obdobia sa
v nedeľu 8. januára vo farskom kostole v Starom uskutočnil ďalší ročník
vianočného koncertu. Asi stovke prítomných veriacich sa svojimi vystúpeniami predstavili deti MŠ, žiaci ZŠ,
ženská folklórna skupina Radosť z Nacinej Vsi a domáci chrámový zbor Lusticus. Podujatie moderoval duchovný
otec Ján Čech Špirek.
 Pod názvom „Staré, kde to dýcha
históriou...“ vyšla v máji brožúra, ktorá stručne zachytáva históriu tejto starobylej obce, kedysi mestečka. Autormi
textov sú historici Dr. Martin Molnár
a Mgr. Matej Starjak. Je ilustrovaná
množstvom starých i súčasných fotografií.
 V sobotu 24. júna na sviatok Narodenia sv. Jána Krstiteľa sa vo farskom
Chráme Nanebovzatia Panny Márie v
Starom uskutočnila birmovka. Sviatosť
birmovania, ktorú vysluhoval košický
emeritný arcibiskup Mons. Alojz Tkáč,
prijalo 47 mladých ľudí z farskej obce,
filiálok i okolia.
(red.)

VEĽA ÚSPECHOV

„Čas si kráča za krokom krok,
my sme starší o jeden rok.“
Kolektív zbudžanskej materskej školy opustia tento rok 10
predškoláci. So svojimi kamarátmi z materskej školy sa lúčili menšou oslavou a vyložením
tabla na obecnú tabuľu. Rozlúčkový deň zakončili spoločnou
opekačkou spolu so svojimi rodičmi a kolektívom pracovníčok materskej školy na ihrisku.
Všetkým budúcim prváčikom
prajeme mnoho úspechov v škole a veľa nových kamarátov.
To všetko bolo k dispozícii. Ďalšou
atrakciou bolo maľovanie na tvár a
super atmosféru dotvárala hudba, o
ktorú sa postaral M. Šimko. Slniečko neúnavne svietilo a sprevádzalo
až do úplného konca. Pani starostka obdarovala prítomné deti balíčkami so sladkosťami a na schladenie
ľadové osvieženie – nanuk. Detičky
za ich usilovnosť, vytrvalosť a tiež súťaživosť získali aj medailu, ktorá im
bude tento super deň pripomínať.
Verím, že si dospelí zaspomínali na
svoje detské časy a túto udalosť si so
svojimi ratolesťami poriadne užili.
Príjemná atmosféra, skvelá nálada a bohatý program plný hier, smiechu, zábavy, tak možno stručne charakterizovať športovo-zábavný deň
pre deti a rodičov - Deň detskej radosti.
Marika Melková
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J. LICHOTA – VÝZNAMNÝ OBČAN, JUBILUJÚCI DOBROVOĽNÍK

Ján Lichota sa narodil 26. februára 1927 v Michalovciach. Jeho rodičia Andrej a Anna boli roľníkmi a bývali v obci Zbudza. Mladý Janko tu
prežil svoje detstvo, absolvoval ľudovú školu a pracoval na malom hospodárstve svojich rodičov.
Do radov I. čs. armádneho zbo- mu zranil pravú nohu a pravé plece
ru sa prihlásil ako nováčik 9. januára (pamiatku na tento moment nosí v
1945 v Humennom, kde bolo nábo- sebe už vyše 70 rokov, maličký úlorové stredisko. Bol vtelený ako vojak mok granátu vrastený do tkaniva v
k čs. náhradnému pluku, dostal číslo palci ľavej ruky). Zo zranení sa liečil
kmeňového listu: 23678. Toto jeho vo vojenských nemocniciach vo Vyš.
rozhodnutie na prahu dospelosti naj- Hágoch a Ružomberku. V auguste
bližší pomerne ťažko znášali (mali 1945 bol prepustený do civilu. Ako
len jeho). Bol odvelený do výcviko- záložník absolvoval viacero cvičení.
vého práporu v Snine. Prihlásil sa do V roku 1954 vykonal 21-dňové zdopoddôstojníckej školy, absolvoval ju konaľovacie cvičene, o tri roky nevšak až vo Svite, kam bola v súlade s skôr 28–dňové cvičenie v rámci 63.
postupom frontu presťahovaná. Po jej streleckého pluku. V tom istom útvaabsolvovaní bol 20. marca 1945 po- re absolvoval od 10.10 do 6.11 1960
výšený do hodnosti slobodníka. Všet- záverečné cvičenie. V apríli 1965
ky tieto presuny (Humenné – Snina bol povýšený na čatára. Neskoršie
– Humenné – Svit) absolvoval peši, mu bol priznaný štatút vojnového vepodobne ako ostatní spolubojovníci. terána.
Zima v roku 1945 bola pomerne studená, bohatá na sneh.
Dňa 23. marca 1945 odišiel do
poľa k 3. čs. brigáde. Zúčastnil sa
bojov s I. čsl. armádnym zborom. V
tom čase ťažké boje prebiehali v okolí Lipt. Mikuláša a na dolnom Liptove, do ktorých sa aktívne zapojil.
Ďalšie boje, ktoré „svobodovci“ zažili na území Slovenska, sa odohrali v priesmykoch Veľkej a Malej Fatry
a o známy vrch Polom. J. Lichota velil družstvu, v ňom boli aj občania
Zbudze (voj. Š. Širochman). V bojoch pred Žilinou bol 19. apríla ranený. Výbuch mínometného granátu Dobrovoľník-svobodovec J. Lichota.

Po vojne pracoval ako robotník
v severných Čechách (Záluží, okr.
Most). Po návrate do Zbudze sa oženil a usadil. S manželkou Irenou, rod.
Macolovou, vychovali štyri deti. Desaťročia pracoval najmä v stavebných podnikoch a organizáciách v
rodných Michalovciach. Začínal ako
robotník, neskôr bol vodičom, po doplnení stredoškolského vzdelania pôsobil v rôznych technicko-hospodárskych funkciách.
Aktívny bol aj spoločensky, najmä v obci. Ako poslanec miestneho
národného výboru pôsobil niekoľko desaťročí (1954-1990). Ako čelný predstaviteľ obce (predseda MNV,
tajomník MNV) pôsobil niekoľko
funkčných období od r. 1958. Dlhé
desaťročia (1967-2010) ako kronikár viedol zápisy v „Pamätnej Knihe obce Zbudza“. Ján Lichota sa aktivizoval aj v iných spoločenských
organizáciách v obci, najmä v Slovenskom zväze protifašistických bojovníkov. Ústredná rada tejto organizácie mu za významnú činnosť v
domácom odboji a dlhoročnú záslužnú prácu v orgánoch a organizáciách zväzu udelila „Medailu M. R.
Štefánika I. stupňa“.
Možno aj spomienky na vojnové
roky, ale zrejme skôr „dobrá partia“,
ho priviedli do poľovníckych združení, ktoré mali svoj revír aj v obci Zbudza. Bol členom PZ Líška so sídlom
vo Vinnom a neskôr i PZ Kruhy so
sídlom v Trnave pri Laborci. Čo tieto

ÚSPECHY A AKTIVITY ŠKOLY

Druhý polrok tohto šk. roka sa začal krásnou, no
tuhou zimou. Aj naši žiaci si do sýtosti užili zimné
radovánky na snehu hneď po polročnom vysvedčení. Svoju kreativitu a fantáziu mali možnosť predviesť na fašiangovom karnevale, ktorý bol už tradične plný hudby, tanca, súťaží a chutných pochúťok.
Za účasť našej žiačky Bianky Melkovej na súťaži
Miss Princess Michalovce, kde získala 2. miesto, dostali žiaci možnosť bezplatného korčuľovania na michalovskom zimnom štadióne. Táto žiačka nás spolu s Adamom Zalužickým vzorne reprezentovala i na
prehliadke talentovaných detí Talentárium.
V marci žiaci opäť ochotne čítali staranským škôlkárom, veď práve tento rok sa niesol v znamení rozvíjania čitateľskej gramotnosti, ku ktorej absolvovala uč. Klára Mauerová i kreditové vzdelávanie.
Po celý rok sa pod vedením tejto učiteľky auč. A. Zúberovej zapájali do vzdelávacieho projektu Kozmix
a vytvorili vrámci Malej finančnej akadémie zaujímavý model mesta, popri ktorom si rozširovali svoje vedomosti a zručnosti v oblasti finančnej gramotnosti. Svoje divadelné umenie nám predviedla ZUŠ
zo Strážskeho.
Svojou šikovnosťou sa pochválili prváci krátko pred zápisom na otvorenej hodine staranským i
zbudžanským škôlkárom. Po nej si spoločne vytvorili na tvorivých dielňach veľkonočnú výzdobu, ktorou
vyzdobili svoje priestory. Už tradične si svoje umenie vyskúšali naše talenty na školskom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín a na školskom, ale
i okresnom kole speváckej súťaže Slávik Slovenska.

Výtvarníci sa zase zapojili do obvodnej literárnej i
výtvarnej súťaže Fugova domovina, odkiaľ si priniesli zvláštnu cenu poroty. Najlepší športovci ukázali svoju šikovnosť na športovej olympiáde žiakov,
poriadanej Školským úradom Vinné vo Vyšnej Rybnici.
Jedinečný zážitok mali v máji terajší, ako aj bývalí žiaci našej školy, ktorí absolvovali v bohatom počte
prvý ročník koncertov pre školy Školfest v Steel aréne v Košiciach, na ktorom vystúpili Dominika Mirgová, Celeste Buckingham a Adam Ďurica. Príjemným
zážitkom bola pre všetkých aj vydarená grilovačka
pod taktovkou p. Misára, plná rozličných pochúťok,
ktorými nás prekvapili rodičia na dvore školy pri
príležitosti Dňa rodiny i matiek. Začala sa predvádzaním šikovnosti cvičeného psíka, ktorú nám ochotne odprezentoval Ján Andrejčin. Jej súčasťou boli aj
spoločné zábavné súťaže detí s rodičmi.
Najväčší úspech dosiahla pre školu naša talentovaná speváčka Bianka Melková, ktorá s hudobným
sprievodom akordeonistu Stanislava Dermeka získala na súťaži „Ej, zalužicki poľo“ 1. miesto a svoje
umenie následne predviedla aj na Dňoch obce Zalužice. Na rôzne aktivity bohatý tento šk. rok sme uzavreli návštevou Dňa záchranárov v Michalovciach,
kurzom dopravnej výchovy na dopravnom ihrisku v
Sobranciach a LEGO súťažou.
V závere tak ako vždy chceme srdečne poďakovať
všetkým, ktorí sa zaslúžili o tento vydarený šk. rok a
zaželať im príjemné leto, dovolenkové obdobie i celé
prázdniny. Mgr.Tatiana Dutková, riaditeľka školy

„kruhy“ znamenajú by mal snáď vedieť okrem poľovníkov aj každý dospelý Zbudžan. Výstrely z jeho poľovníckej pušky oznamovali blízkym
a susedom napr. príchod nového
roka. Salvy spolu s ostatnými kolegami zazneli v obci napr. pri významných výročiach (ukončenie II. svet.
vojny, výročie SNP a pod.).
Osvedčil sa aj ako výborný znalec
a pozorovateľ miestnej fauny, najmä
poľnej a lesnej zveri a rôznych druhov vtáctva. Medzi jeho záľuby patrilo aj záhradkárčenie, najmä ovocinárstvo. Zanovito sa v Zbudzi držal
ešte pár rokov po tom, čo mu zomrela manželka Irena, ktorej bol v jej starobe i chorobe oporou. Spoločnosť
mu na čas tak robili len jeho obľúbení psi. V pokročilom veku sa utiahol
k dcére Anne do susednej obce Staré, v roku 2017 sa dožil 90-tych narodenín v kruhu blízkej, rozrastajúcej
sa rodiny. Živio! Živio! Živio! Vážený jubilant!
Svoj životopis uviedol J. Lichota
aj ako kronikár obce. Jeho podstatná časť je zaradená aj v tomto profile. Aj keď jeho životný príbeh nie je
ešte uzavretý, za jeho angažovanosť
v národnom boji za oslobodenie v r.
1945, ale aj za následné dlhoročné
pôsobenie v prospech obce Zbudza
a jej občanov, môžeme ho však považovať za významného občana tejto
obce a zaradiť do novodobej galérie
významných osobností obce Zbudza.
Ing. Mgr. Anton Meteňko, PhD.

FAŠIANGOV Ý

K ARNEVAL

Chystajte si deti masky, bude smiech
a špás! Fašiangový karneval dnes prišiel
medzi nás. Fašiangový čas prináša zábavu, radosť, veselosť.
Tento rok sa detský karneval konal
19. februára v spoločenskej miestnosti
v Oreskom. Obdobie očakávania a prípravy masky vystriedal deň, na ktorý všetky deti netrpezlivo čakali. Iba maškarný
ples je miesto plné fantázie, kde sa spolu v dobrej nálade zabávajú princezné s
bojovníkmi, šašovia s indiánmi, kovboj s
pirátkou a mnoho iných postáv zo sveta rozprávok. Tak tomu bolo aj vo vyzdobenej spoločenskej miestnosti, kde po
úvode sa zrazu objavila princezná Elza a
snehuliak Olaf. Celým programom sprevádzala skupina animátorov z Košíc pod
názvom Babysitting Košice. Po úvodnom
predstavení masiek sa rozpútala veselá
zábava. Bolo pripravených mnoho hier,
do ktorých boli zapojení aj rodičia. Deti
súťažili a hodovali na dobrotách, ktoré
pre nich nachystali starostka obce a členovia obecného zastupiteľstva.
Každá maska bola odmenená, no najkrajšou odmenou boli rozžiarené detské
očká, radosť, dobrá nálada a pekný zážitok na ktorý budú dlho spomínať lebo:
„Už śe fašeňg kraci, už śe nenavraci.“
Marika Melková
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SPOLOČENSKÉ OKIENKO
V prvom polroku 2017 sa narodili:
Laura HAJDUČKOVÁ (Oreské), Timea MISÁROVÁ, Hana SIVÁKOVÁ, Nella KOSCELNÍKOVÁ, Emma HUDÁKOVÁ (všetky Staré), Vivien GEĽATKOVÁ (Zbudza).

Uzavreli manželstvo:
Mária KIŠŠOVÁ a Ing. Miroslav SÝKORA (Oreské), Mário ŽOLČÁK a Daniela PALOVČÁKOVÁ, Ing. Miloš PAVLÍK a Nina SOLIAROVÁ, Andrej
BOŽIDAR a Eva SCIGEĽOVÁ, rod. Turcovská, Tomáš ADAMIK a Mgr. Stanislava DLUGOŠOVÁ (Staré), Ing. Lukáš FRENDÁK a Ing. Alexandra PAVLOVČÁKOVÁ (Zbudza).

Oslávili životné výročia:
50 rokov – Darina CVOREŇOVÁ, Jana HAVRILČÁKOVÁ, Anton ŠIMAĽ, Daniela CHORCHOLIČOVÁ (všetci zo Oreského), Jaroslav LAZOR,
Jana KRIGEROVÁ, Eva DUNCOVÁ, Eva BOŽIDAROVÁ, Jana HARDIKOVÁ, Anna OSTROVRCHÁ, Ľudmila KUŽMOVÁ (všetci zo Starého),
Stanislav ŽUŽO, Miroslav TEKÁČ (obaja zo Zbudze).
60 rokov – Blažej BARAN, Darina HIRJAKOVÁ, Marta ONDILOVÁ,
Helena STAŠKOVÁ (všetci z Oreského), Juraj KUŠNÍR, Jozef ŠALACHA,
Miroslav PETROC, Ing. František DUPAĽ, Mgr. Mária RIMKOVÁ, Terézia
HUDÁKOVÁ (všetci zo Starého), Margita KOZÁROVÁ (zo Zbudze).
70 rokov – Apolónia HIRJAKOVÁ z Oreského, Pavol MISÁR, Ján MAGURA, Irena DEMČÁKOVÁ (všetci zo Starého), Michal HIRJAK, Mária
SISÁKOVÁ, Valéria BAŠKOVSKÁ, Juraj PASTIRIK, Margita JACKOVÁ,
Mária TKAČIKOVÁ (všetci zo Zbudze).
75 rokov – Jozef BEREŠ, Eva SALOŇOVÁ (obaja zo Starého), Milan
PUĽÁK (zo Zbudze).
80 rokov – Melánia BEREŠOVÁ, Ján VOJTKO, Mária ZALUŽICKÁ,
Mária HUJDIČOVÁ (všetci z Oreského), Juraj KOBULNICKÝ, Agnesa BEREŠOVÁ (obaja zo Starého), Margita PREPILKOVÁ, Mária JACKOVÁ
(obe zo Zbudze).
81 rokov – Jozef BEREŠ, Juliána HARVILČÁKOVÁ (obaja z Oreského),
Gustáv HOLEJ (zo Starého), Melánia ŽUŽOVÁ, Magdaléna UHAĽOVÁ,
Anna KLOČANKOVÁ, Božena ŠTACHYROVÁ, Filoména KLOČANKOVÁ (všetky zo Zbudze).
82 rokov – Jolana VOJTKOVÁ, Katarína SVÄTOJÁNSKA (obe z Oreského), Bernardína STRIČKOVÁ, Helena LICHOTOVÁ (obe zo Starého).
83 rokov – Valentín CHMELIAR (z Oreského), Irena DELINGOVÁ (zo
Starého).
84 rokov – Mária ŠIMAĽOVÁ (z Oreského), Helena HUDÁKOVÁ (zo
Starého), Melánia KOLESÁROVÁ (zo Zbudze).
85 rokov – Jozefa ZALUŽICKÁ, Ján HARAKÁĽ (obaja z Oreského), Jozef KOLIBAB, Irena PALOVČÁKOVÁ (obaja zo Starého), Anna ŽUŽOVÁ,
Juliana JUROVÁ (obe zo Zbudze).
86 rokov – Jozefína TIRPÁKOVÁ, Katarína ZALUŽICKÁ (obe z Oreského), Juraj POLTORÁK (zo Zbudze).
87 rokov – Margita PROKOPOVÁ, Margita SOKOLSKÁ, Margita MIŽOVÁ (všetky zo Zbudze).
88 rokov – Aranka ČERHITOVÁ, Ján LICHOTA (obaja zo Starého). Matilda FERKOVÁ, Juraj HAVRILA (obaja zo Zbudze).
89 rokov – Anna HARDIKOVÁ, Anna LITUNOVÁ zo Starého.
90 rokov – Jolana FERENCOVÁ (zo Starého), Ján LICHOTA (zo Zbudze).
95 rokov – Bernardína GALANDOVÁ zo Starého.
96 rokov – Jozefína GEĽATKOVÁ zo Zbudze.

Opustili naše rady:
Pavol BARAN (nar. 1932), Genoveva ZALUŽICKÁ (1928), Rudolf POPOVIČ (1946), Lídia MELKOVÁ (1940) všetci z Oreského, Katarína ZEMBOVÁ (1933), František JOZEF (1966), Bernardína KOSCELNÍKOVÁ, rod.
Forgáčová (1937), Jozef HARDIK (1948), Bernardína GALANDOVÁ, rod.
Misárová (1922), Aranka LITUNOVÁ, rod. Hardiková (1930) všetci zo Starého, Juraj KOZÁR (1930) zo Zbudze.
K 30. júnu 2017 bolo prihlásených k trvalému pobytu v Oreskom 483,
v Starom 769 a v Zbudzi 534 obyvateľov.

VICEMAJSTER SLOVENSKA

V súčasnosti v našich troch dedinách futbal neprežíva najlepšie obdobie –
v Starom a Oreskom kluby už dlhšie nepracujú, v Zbudzi si tento najrozšírenejší šport uchovali vďaka "sobášu" s ŠK Strážske.
Napriek tomu aj u nás sú talentovaní chlapci, ktorí by to mohli niekde dotiahnuť. Príkladom je napr. 18-ročný dorastenec Marcel Ebský zo Starého,
kmeňový hráč MFK Zemplín Michalovce v kategórii U-19. Počas jesennej
časti 2016/2017 bol na hosťovaní v Spartaku Myjava (II. dor. liga), kde nastúpil až v 3. kole, ale uviedol sa parádnym spôsobom, keď skóroval už v 1. minúte! Jeho kariéru na Záhorí prerušili známe problémy myjavského klubu. Na
jar už opäť obliekal dres Zemplínčanov. Zaznamenal síce iba 5 štartov a 60
odohraných minút, ale i on prispel k 2. miestu Michalovčanov v I. dor. lige.
Veríme, že v novej sezóne dostane Marcel viacej príležitostí.
(red.)

V Oreskom opäť slávili Deň matiek. O dobrú náladu sa starala DFSk
Starjani zo Starého.		
Snímka: OO

PRVENSTVO DO KLUKNAVY

V sobotu 11. marca sa uskutočnil 12. ročník medzinárodného cestného behu Laborecká desiatka. Trať Park pub Strážske – Staré (chotárna časť Kozianky) a späť absolvovali pretekári na toto ročné obdobie za príjemného počasia s týmito výsledkami:
Muži – A: 1. M. Zimmermann (Sa- Šebastová) 0:44:26 hod., 2. Z. Stanasport ZRT Kluknava) 0:33:31 novčáková (Vranov n/T) 0:44.28
hod., 2. F. Džubara (Obal servis hod., 3. Z. Schuster (Košice)
Košice) 0:33:50 hod., 3. P. Vyšňov- 0:48:11 hod.
ský (MBO Strážske) 0:34:00 hod.
Ženy – H: 1. D. Božová (BK PoMuži – B: 1. I. Pastor (Slávia TU prad) 0:48:09 hod., 2. Z. SemanoKošice) 0:33:27 hod., 2. T. Kamas vá (05 BK Furča Košice) 0:48:14
(TJ Tatran Sp. N. Ves) 0:36:04 hod., 3. A. Tiszová (TMS Internahod., 3. Š. Sumerling (Fitnesport cional Košice) 0:48:51 hod.
Sp. N. Ves) 0:36:27 hod.
JM: 1. M. Bendík 0:38:04 hod., 2. F.
Muži – C: 1. Š. Rácz (ŠK Budimír) Čižmár (obaja Obal servis Košice)
0:38:12 hod., 2. J. Molčan (Slá- 0:38:46 hod., 3. M. Čverha (Cyklovia TU Košice) 0:39:12 hod., 3. -klub Raslavice) 0:41:07 hod.
Ľ. Miško (NW-Running Prešov) JŽ: 1. L. Linkeschová (Slávia Ko0:41:20 hod.
šice) 0:45:23 hod., 2. L. VojníkoMuži – D: 1. M. Novosielski (Be- vá (Michalovce) 0:46:50 hod., 3.
gam dla Marcinka) 0:41:32 hod., M. Haburová (AC Michalovce)
2. M. Hrušovský (Stez Sp. N. Ves) 0:51:20 hod.
0:43:17 hod., 3. J. Čokina (Humen- Absolútne poradie: 1. I. Pastor
né) 0:44:00 hod.
(Slávia TU Košice) 0:33:27 hod.,
Muži – E: 1. V. Bašista (OcÚ Dem- 2. M. Zimmermann (Sanasport
jata) 0:49:33 hod., 2. F. Stanek ZRT Kluknava) 0:33:31 hod., 3.
(MTC V. Šebastová) 0:51:06 hod., F. Džubara (Obal servis Košice)
3. P. Pribičko (ŽSR Košice) 0:56:42 0:33:50 hod., 4. P. Vyšňovský (MBO
hod.
Strážske) 0:34:00 hod., 5. J. Szabo
Ženy – F: 1. A. Farkašová (AC (Obal servis Košice) 0:34:53 hod.,
Michalovce) 0:43:41 hod., 2. B. 6. D. Dziewiński (TG Sokól Sanok)
Němcová (AK Slávia TU Košice) 0:34:55 hod.
0:44:28 hod., 3. Z. Iľovová (MARAS
Dovedna štartovalo 172 preteteam) 0:44:38 hod.
károv (143 mužov a 39 žien). PreŽeny – G: 1. E. Ondrijová (MTC V. teky nedokončili 2 muži. (-pz-)

HALOV Ý FUTBAL

11. ročník halového turnaja ObFZ
muži – skupina B (21.1.2017)
STRÁŽSKE B/ZBUDZA – MORAVANY 2:9
(2:5), J. Pavúk, Turčík – Hurčík 2, Bereš 2, Šimko, Rusinkovič, Mištaľ, Tomáš,
Hreščák. Rozhodovali: Mš Kurtak a Vass.
STRÁŽSKE B/ZBUDZA – HATALOV 1:7
(1:7), Turčík – P. Kanči st. 2, P. Kanči ml.
2, Mir. Kurták, Makula, Karafa, D. Kanči.
Rozhodovali: L. Kurták a Kaffan.
RAKOVEC n/O – STRÁŽSKE B/ZBUDZA
6:5 (3:3), Mezei 2, Holinka, Frantál, Mati,
Čop – Turčík 2, Mačovský 2, J. Pavúk. ŽK:
Turčík (h). Rozhodovali: Kaffan a L. Kurták.

Tabuľka skupiny B:
1. Moravany
3 2 1 0 20 : 5 7
2. Hatalov
3 2 1 0 12 : 3 7
3. Rakovec
3 1 0 2 8 : 19 3
4. STR B/Zbudza 3 0 0 3 8 : 22 0
O 7. miesto: BÁNOVCE N/O – STRÁŽSKE
B/ZBUDZA 4:6 (1:4), Janok 2, Rebič, Šimaj
(z PK) – Turčík 2, J. Pavúk 2, M. Dudaš, P.
Roháľ. Rozhodovali: Vass a Mš Kurtak.
Poradie v turnaji: 1. Žbince, 2. Budkovce,
3. Moravany, 4. Hatalov, 5. Krásnovce, 6.
Rakovec n/O, 7. Strážske B/Zbudza, 8.
Bánovce n/O.
Strelci ŠK B/Zbudza: 6 – Turčík, 4 – J. Pavúk, 2 – Mačovský, 1 – M. Dudaš, P. Roháľ.
(red.)

KRÁTKO ZO ŠPORTU

KRÁTKO ZO ŠPORTU

FUTBAL

10. Bánovce n/O 11 3 2 6 18 : 25 11
11. Malčice
11 3 2 6 31 : 39 11
12. Lesné
11 0 0 11 9 : 51 0

VII. liga Západ ObFZ Michalovce
Ročník 2016/2017 – jarná časť

KOLKY

12. kolo (9.4.2017)

Mestská kolkárska liga v Strážskom
(na 3x60 h.z.)
Ročník 2016/2017

ZBUDZA – P. ČEMERNÉ 0:1 (0:0)
Gól: Mj Holej. ŽK: P. Porvažník ml., Mj Holej (h). ČK: J. Zambory (d). Pred 100 divákmi rozhodoval Matej.

1. kolo:

JAMIMATO – STRECHSTAV TEAM 523:595
Poprik 202, M. Demčák 152, M. Bereznanin 169 – Šandor 227, Miško 180.

13. kolo (16.4.2017)

BRACOVCE – ZBUDZA 4:1 (1:1)
Góly: Eštok 2, Rezanka, R. Hromý – Camberovitch. Zápas sledovalo 50 divákov.

2. kolo:

14. kolo (23.4.2017)

ZBUDZA – BÁNOVCE N/O 3:1 (3:1)
Góly: Turčík 2, T. Hirjak – Mičo. ŽK: Mk
Gadžo (h). Pred 50 divákmi rozhodoval
Koščo.
15. kolo (30.4.2017)

TRHOVIŠTE – ZBUDZA 9:3 (1:1)
Góly: Mn Bogár 3, Bodnár 2 (1 z 11 m), V.
Horváth, Lešňanský, Varga, Katuš (11 m)
– Tudja, Mačovský, Soltész. ŽK: Vargga, Ľ.
Treščo – Mačovský, Janič. ČK: Rešovský.
Pred 50 divákmi rozhodoval Rapáč.
16. kolo (7.5.2017)

ZBUDZA – HOROVCE 4:0 (2:0)
Góly: M. Dudaš, Soltész, L. Kočerha, Mandžák. ŽK: Danko (h). Pred 70 divákmi rozhodoval Kaffan.
17. kolo (14.5.2017)

LESNÉ – ZBUDZA 2:1 (1:0)
Góly: Krajňák 2 – Hredzák. Pred 70 divákmi rozhodoval Koščo.
18. kolo (21.5.2017)

ZBUDZA – MALČICE 2:1 (1:0)
Góly: Kužma, P. Roháľ – D. Táncoš. Pred 50
divákmi rozhodoval Hospodi.
19. kolo (28.5.2017)

RAKOVEC N/O – ZBUDZA 5:0 (0:0)
Góly: L. Mati 2, Mištaľ, Papcun, Leško. ŽK:
Holinka – Janič. Pred 50 divákmi rozhodoval Babjak.
20. kolo (4.6.2017)

ZBUDZA – POZDIŠOVCE 1:6 (0:3)
Góly: K. Hajdučko – J. Sabol 2, Tancož, Kaliaš, Goroľ, M. Drábik. Pred 50 divákmi rozhodoval Rapáč.
21. kolo (11.6.2017)

ZBUDZA – V. KAPUŠANY B 2:1 (0:1)
Góly: Soltész, Tudja – Tokár. ŽK: . Pred 50
divákmi rozhodoval Stretavský.
22. kolo (18.6.2017)

V. SLEMENCE – ZBUDZA 8:4 (3:2)
Góly: P. Vasil 3, R. Horňák 2, N. Horňák,
Fedor, Molnár – L. Kočerha 2, K. Hajdučko, M. Borko. ŽK: . Pred 50 divákmi rozhodoval Koščo.
Konečná tabuľka 2016/2017
1. Rakovec n/O 11
2. Trhovište
11
3. Bracovce
11
4. V. Slemence 11
5. STR B/Zbudza 11
6. P. Čemerné 11
7. Horovce
11
8. Pozdišovce 11
9. V. Kapušany B 11

9
9
8
7
5
4
4
4
3

1
1
0
1
2
2
1
0
2

1
1
3
3
4
5
6
7
6

39 : 16
35 : 12
29 : 21
38 : 18
28 : 32
21 : 26
24 : 25
26 : 33
43 : 43

28
28
24
22
17
14
13
12
11

Deti zo Zbudze oslávili svoj sviatok rôznymi aktivitami. Dostatočne sa
vyšantili aj na tomto "skákacom" hrade.
Snímka: OZ

NETRADIČNÝ ZAČIATOK

Aj keď staranských hasičov od začiatku roka zamestnávali hlavne prípravy na oslavy 120. výročia hasičstva v našej obci, nepodcenili ani prípravu na novú športovú sezónu. Tá začala tento rok ostrým výjazdom k požiaru v nedeľu 26. marca popoludní. V katastri našej obce horel trávnatý
porast, ktorý sa chlapcom podarilo v poslednej chvíli úspešne zlikvidovať.
Pokračovali už tradičnejšie, a to ho miesta.
Počas prvého júnového víkensúťažou o Zemplínsky pohár, ktorá
bola v Sečovciach. Muži tu figurovali du odštartoval 1. kolom aj 2. ročako obhajca víťazstva z minulého roč- ník Zemplínskej hasičskej superligy.
níka. A obhájili ho. Lepším časom z Podujatie sa uskutočnilo u ligových
druhého pokusu sa stali absolútny- nováčikov v „Mexiku“, teda v obci
mi víťazmi Zemplínskeho pohára, a Stakčínska Roztoka. Ligové kolo preto už po 11-krát v jeho histórii. Sú- biehalo ako súčasť pohárovej súťaže,
ťaže sa zúčastnili aj dorastenky. Ke- a tak sa ho mohli zúčastniť aj naše
ďže ich súperky sa súťaže nezúčast- ženy. Tie sa lepším druhým pokusom
nili, mali jednoduchú úlohu - dokončiť umiestnili na nepopulárnom 4. miespožiarny útok. Obidva pokusy zvládli te. Muži si peknou 16-tkou zabezpeúspešne. Dorastenci mali konkuren- čili „iba“ 3. miesto.
ciu v ďalších troch družstvách. LepPosledná júnová nedeľa patrila
ší druhý pokus im priniesol konečné druhému ligovému kolu, ktoré bolo v
3. miesto.
Žbinciach. V tomto kole nenašli naši
Deň nato bola domáca súťaž v muži premožiteľa, a tak sa s dosiahrámci spomínaných osláv. Mužskú nutým časom 15,73 sekúnd stali víkategóriu vyhralo naše Á-čko časom ťazmi a v ligovej tabuľke sa prepraco15,82 sekúnd. Domáce ženy zaosta- vali na priebežné prvé miesto.
li za prvými dievčatami z Bánoviec
Keďže športová sezóna hasičov sa
n/O iba o necelú sekundu.
ešte len rozbieha, do ďalších súťaží
Po dvojtýždňovej pauze sa hasi- im prajeme veľa skvelých výsledkov.
či zúčastnili nočného Memoriálu F.
Marta Janová
Harvana v Modre n/C. Dievčatám
sa veľmi nedarilo, súťaž ukončili ako
štvrté. Úspešní však boli muži. Á-čko
bolo najrýchlejšie a jediná konečná
16-tka súťaže pre nich znamenala
SÚŤAŽ K 120. VÝROČIU HASIČSTVA
zisk prvého miesta. Malé zaváhanie v
V STAROM (7.5.2017)
druhom kole posunulo B-čko na štvrtú priečku.
Ženy (požiarny útok)
Z nočnej súťaže sa naše dve druž- 1. Bánovce n/O 26,91 s., 2. Staré 27,50
stvá hneď ráno presunuli do Jastrabia p/M, kde sa uskutočnilo Územné s., 3. Modra n/C 32,35 s.
kolo súťaže DHZ. Mali zastúpenie v
Muži (požiarny útok)
kategóriách muži a dorastenky. Obe
1.
Staré
A 15,82 s., 2. Trhovište 16,20
družstvá absolvovali dvakrát štafes.,
3.
Trnava
p/L 16,23 s., 4. V. Revištu a dva pokusy požiarnych útokov.
Dievčatá nemali žiadnu konkurenciu, tia 17,71 s., 5. Staré B 17,87 s., 6. Modmuži súperili s hasičmi z Jastrabia. V
ra n/C 20,98 s.
podaní našich mužov padla v požiarnom útoku pekná 15-tka. Obe naše
družstvá postúpili na okresné kolo.
To sa konalo v obci Žbince. DievčaFutbalistov ŠK Strážske B/
tá opäť nemali konkurenciu, muži
ukončili okresné kolo ziskom druhé- Zbudza čakajú v novom ročníku

Pod Bukovinou Noviny obyvateľov obcí Staré, Zbudza a Oreské
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HASIČSKÝ ŠPORT

SÚPERI ŠK

2017/2018 v VII. lige skupina Západ títo súperi: OFK Rakovec n/O,
OŠK Horovce, OŠK Svornosť Bracovce, TJ Družstevník Ložín, OcŠK
Pozdišovce, TJ Družstevník Petrovce n/L B, FK V. Slemence, TJ P.
Čemerné, TJ Družstevník Malčice
a TJ Bánovce n/O.
(-pz-)

VETERAN CLUB – JAMIMATO 659:533
Joz. Kucan 235 – Poprik 214, M. Demčák
176, T. Bereznanin 143.
3. kolo:

DANKY PLUS – JAMIMATO 644:565
Cimprichová 222 – Poprik 205, M. Demčák
204, M. Bereznanin 156.
4. kolo:

AKTÍVNY KYSLÍK – JAMIMATO 630:522
Macko 231 – M. Bereznanin 146, M. Demčák 140, Poprik 236.
5. kolo:

JAMIMATO – WATER BULLS 507:620
Poprik 230, T. Bereznanin 149, M. Demčák
128 – P. Meňovčík 213.
6. kolo:

PARK PUB – JAMIMATO 694:584
V. Lipovský 244 – M. Demčák 194, L. Bereznanin 150, Poprik 240.
7. kolo:

JAMIMATO – KAMEŇARE 556:592
T. Bereznanin 151, L. Bereznanin 149, Poprik 256 – M. Kopka 231.
8. kolo:

STRECHSTAV TEAM – JAMIMATO 602:586
Šandor 214, Miško 194 – M. Demčák 194,
L. Bereznanin 149, Poprik 243.
9. kolo:

VETERAN CLUB – JAMIMATO 656:642
Štefan a Joz. Kucan po 237 – M. Demčák
225, L. Bereznanin 183, Poprik 230.
10. kolo:

JAMIMATO – DANKY PLUS 659:654
M. Demčák 206, L. Bereznanin 177, Poprik
276 – Knap 231.
11. kolo:

JAMIMATO – AKTÍVNY KYSLÍK 599:705
M. Demčák 184, L. Bereznanin 184, Poprik
231 – Vargovič 262.
12. kolo:

WATER BULLS – JAMIMATO 675:601
Grnáč 237 – M. Demčák 187, L. Bereznanin 187, Poprik 227.
13. kolo:

JAMIMATO – PARK PUB 601:651
M. Demčák 173, L. Bereznanin 188, Poprik
240 – R. Lipovský 249.
14. kolo:

KAMEŇARE – JAMIMATO 616:650
J. Kopka 218 – M. Demčák 207, L. Bereznanin 182, Poprik 261.
Jednotlivci celkovo: 1. Vargovič (Aktívny
kyslík) 243,00, 2. Štefan 240,60, 3. Joz.
Kucan (obaja Veteran club) 235,61, 4. Poprik 235,07,... 23. Demčák 182,23, 25. L.
Bereznanin 172,56 (všetci JaMiMaTo).
Záverečný turnaj jednotlivcov
vo V. Šariši (na 100 h.z.)
1. J. Vargovič (Akt. kyslík) 469 (308+161),
2. J. Poprik (JaMiMaTo) 458 (317+141),
3. V. Šandor (Strechstav) 456 (315+141),...
14. M. Demčák 357 (256+101), 17. L. Bereznanin (obaja JaMiMaTo) 301 (239+62).

