od ukovinou
VII. ročník

KOHO SME VOLILI DO VÚC

december 2017
Milan Potocký (OĽaNO, SaS,
KDH, NOVA) 4 703 hlasov, Ján
Mihalečko 4 622, Jana Cibereová 4 596, František Farkaš (všet
ci Smer-SD) 4 364, Milan Kaplan
(OĽaNO, SaS, KDH, NOVA) 3 985
a Pavol Kuchta (Smer-SD) 3 685
hlasov.
Voľba župana bola podľa ne
dávnej zmeny volebného zákona
len jednokolová. Na tento post
kandidovalo pôvodne 15, neskôr
14 kandidátov. Z dvojice najváž
nejších kandidátov získal v na
šich okrskoch viac hlasov R. Raši
(SaNK, SZS, SMK, Smer-SD)
122, t. j. 51,69% hlasov, kým R.
Trnka (Šanca, NOVA, KDH, SaS,
OĽaNO) 65, t. j. 27,54%. No
vým predsedom Košického samo
správneho kraja na volebné obdo
bie 2017 – 2022 sa stal Rastislav Trnka, ktorý vo všetkých vo
lebných obvodoch KSK získal do
vedna 59 599 hlasov (37,8%),
kým Richard Raši 58 724
(37,25%).
(JPZ)

V sobotu 4. novembra sa na Slovensku uskutočnili voľby do vyšších
územných celkov. Vo Volebnom obvode Michalovce sme okrem predsedu (župana) Košického samosprávneho kraja, o funkciu ktorého sa
pôvodne uchádzalo 15 kandidátov (1 sa vzdal), volili aj 8 poslancov do
56-členného krajského parlamentu. O poslanecké stoličky sa pritom
uchádzalo 74 kandidátov.
Vo volebnom okrsku Oreské bo hlasov získala vyššie spomínaná
lo do zoznamu voličov zapísaných dvojica, ibaže v zmenenom poradí:
420 osôb. Vydaných a odovzda R. Trnka 54 (52,94%) a R. Raši
ných obálok bolo po 131 (31,19% 30 (29,41%). Ďalších 18 hlasov
účasť). Pre voľbu župana odovzda získalo 7 osôb, z toho 6 J. Bobík,
li voliči 121 platných hlasovacích ktorý sa kandidatúry na predsedu
lístkov a pre voľby poslancov KSK vzdal. Najviac hlasov za poslancov
131. Z dvojice najvážnejších kan dostali: P. Magdoško 31, M. Podidátov na predsedu získali R. Raši tocký 28, F. Farkaš 25, E. Ďurov60 hlasov (49,58%) a R. Trnka čík 24, J. Mihalečko a S. Pavolko
41 (33,88%). Zvyšných 20 hlasov po 23, V. Záhorčák 21, D. Goda a
rozdelili voliči medzi 6 kandidátov. M. Kaplan po 17.
Uchádzačom o poslanecké kreslá
Na základe výsledkov dosiahnu
dali v Oreskom najviac hlasov tejto tých v celom VO Michalovce budú
osmičke: J. Mihalečko 51, S. Pa- náš obvod v krajskom parlamente
volko 42, E. Ďurovčík 36, V. Eľková zastupovať títo poslanci: Emil Ďu35, M. Potocký 33, P. Kuchta 31, rovčík 5 727, Viliam Záhorčák
T. Sotáková 29 a V. Záhorčák 28. 5 060 hlasov (obaja Smer-SD),
Len 14,4% účasť zaznamenali
v Starom, keď k volebným urnám
zo 653 oprávnených osôb prišlo
voliť iba 94. Počet platných hla
sovacích lístkov za predsedu bol
91 a za poslancov 90. Aj tu si naj
vážnejší kandidáti rozdelili väčši
nu hlasov – R. Raši 37 (40,65%)
a R. Trnka 27 (29,67%). Ďalších
27 hlasov voliči opäť rozdelili me
dzi 6 kandidátov. Najúspešnejšia
osmička poslancov vyzerala nasle
dovne: E. Ďurovčík 34, J. Mihalečko 29, F. Farkaš a V. Záhorčák po
24, P. Magdoško 22, J. Jevin 21,
J. Cibereová a M. Potocký po 20.
Solídnu volebnú účasť v porov
naní s celoslovenskou – 25,00%
zaznamenali v Zbudzi, keď k vo
lebným urnám prišlo 112 zo 448
Takto pricestoval Mikuláš do Oreského, kde ho už čakali najmenší
oprávnených voličov. Aj tu najviac obyvatelia.		
Snímka: L. Zalužická

ZACHOVÁVAJÚ ĽUDOVÉ TRADÍCIE

V profilácii našej Materskej školy v Zbudzi je zachovávanie ľudových tradícii a zvykov. Aj tomto školskom
roku sme pripravili množstvo zaujímavých aktivít.
Vianoce patria k najkrajším sviatkom roka. Okrem
neopakovateľných chvíľ strávených v kruhu tých najbližších, je ich atmosféra spojená aj s rúškom tajomnosti a rôznorodých tradícií, ktoré sa snažíme deťom
pripomenúť. Piesne, básne a koledy sme sa postupne
učili celý mesiac a vianočnú atmosféru sme si spestrili pečením a zdobením vianočných perníkov. Perníčkami deti vyzdobili vianočný stromček a ponúkli aj rodičov na vianočnej besiedke.
V stredu 6. decembra zavítal do materskej školy Mikuláš. Pri tejto aktivite spolupracujeme s gréckokatolíckym kňazom. Otec Adam (Mikuláš) sa veľmi citlivo prihovoril deťom a ubezpečil ich o láske Ježiška

k nim. Do srdiečok im vniesol lásku, dobrotu a nádej.
Rozprávkové vianočné posedenie za účasti rodičov,
starých rodičov, súrodencov deťom spríjemnili Tatko
Šmolko so Šmoulinkou. Deti, oblečené ako malí Šmolkovia, si pripravili krátky program. Kým prišiel Ježiško
s darčekmi, tancovali a zabávali sa s Tatkom Šmolkom
a so Šmoulinkou. V spolupráci s rodičmi sme pripravili vianočné pohostenie. Nechýbala dobrá kapustnica,
chutný punč a sladké dobroty.
Aj dnes majú tradície miesto v mnohých rodinách.
V našej materskej škole si pripomíname tieto tradície
každý rok a deťom aj rodičom sa to páči. Ďakujem o.
Adamovi, rodičom a kolektívu MŠ za pomoc pri zachovávaní týchto tradícií a zvykov. Prajem veľa dobrých
nápadov v ďalšej práci, ktorá je tak prospešná pre
naše deti.
Darina Bálintová, riaditeľka MŠ

FARSKÝ DEŇ
Modlitbou sv. ruženca začal v nedeľu 27. augusta predpoludním
v lesíku pod Jakovcom v poradí
šiesty farský deň farnosti Staré a filiálok Oreské a Zbudza. Pokračoval sv. omšou, ktorú slúžil miesny
farár Ján Čech-Špirek, po ktorej
nasledovalo duchovné pásmo piesní a slova. Dopoludňajší program
vyvrcholil modlitbou Anjel Pána.
Po chutnom guľáši sa niekoľkým
stovkám prítomných predstavili folklórne skupiny zo Zbudze, Senného, Nacinej Vsi, Ondavských
Matiašoviec, Strážskeho a Starého. Po modlitbe Ruženca Božieho
Milosrdenstva nasledoval kvíz o staranskej farnosti, duchovné piesne v
podaní zboru Lusticus, Fatimský sv.
ruženec a mariánske piesne v podaní domácich interprétov.
Večerný program zavŕšila vra
novská gospelová skupina KROCK
a diskotéka. Po skončení programu
udelil duchovný otec prítomným záverečné požehnanie.
(-PZ-)

ÚCTA K STARŠÍM

Podobne, ako je každý rok v Zbudzi zvykom, aj v tomto roku v októbri
zorganizovala pri príležitosti Mesiaca úcty k starším miestna samospráva
slávnosť. Podujatie sa uskutočnilo v kultúrnom dome a zúčastnilo sa ho približne päťdesiat seniorov z našej obce. Toto
milé posedenie otvoril starosta Ing. Matej Havrila, ktorý pozdravil všetkých seniorov, vyslovil hlbokú úctu a vďaku a
jubilantom odovzdal kvet a malý darček. Sviatočnú atmosféru umocnilo vystúpenie Folklórnej speváckej skupiny Tarnavčan z Trnavy pri Laborci. Po
krásnom speve a tanci si naši seniori
pochutnali na pripravenom občerstvení, káve a sladkej torte. Túto milú slávnosť ukončili príjemným rozhovorom a
spevom.
RNDr. J. Kučeravcová

P OT E Š I LI

I POMOHLI

Vianoce v staranských domácnostiach svojím krátkym vystúpením
aj tentoraz spestrili mladí „betľehemci“. Mnohé domácnosti privítali počas sviatkov taktiež koledníkov
Dobrej noviny. Približne tri desiatky
mladých zbierali finančné prostriedky na podporu viacerých projektov
vytvárajúcich podmienky na dôstojný život detí, mladých ľudí, dospelých, rodín a komunít v krajinách
subsaharskej Afriky. Takto vyzbierali 816 €.
(-r-)

AKTÍVNI ŠKOLÁCI

Základná škola v Starom sa nachádza vo veľmi peknom a tichom prostredí v centre obce. Je to škola rodinného typu, so zameraním na inovatívne vzdelávanie s prvkami aktívneho vyučovania. Svojimi aktivitami môže konkurovať aj veľkým mestským školám.
V I. polroku šk. roka 2017/2018 Aj tento worshop bol podnetom k
sa žiaci zapojili do niekoľkých celo- tomu, aby Vianočnú burzu školy a
slovenských aktivít, zameraných na jej finančný výnos zamerali na zavšestranný rozvoj osobnosti. V rám- kúpenie robotickej pomôcky Bee
ci športových aktivít sa zúčastni- Bot, ktorú využíjú na vyučovaní.
li Európskeho týždňa športu, za čo Počas vyučovania využívajú počítaim bol udelený pochvalný list. Tie če a notebooky na vyhľadávanie posa uskutočňujú vo veľmi peknej te- znatkov, tiež aj program KOZMIX a
locvični a okolí obce, Furmanovo. zapájanie sa do súťaží tohto prograPri príležitosti blížiacich sa ZOH mu – Modrá planéta. Informatika sa
2018 sa zapojili do výtvarnej súťa- vyučuje od 1. ročníka.
že Olympijský oheň v nás.
Celoslovenskou aktivitou HovorČitateľskú gramotnosť si rozvíja- me o jedle získavali poznatky o zdrajú navštevovaním Mestskej knižnice vej výžive. Veľkú pozornosť venujú
v Strážskom, zapájaním sa do čita- aj obyvateľom obce Staré, najmä poteľských aktivít a súťaží. V česko-slo- čas Dňa srdca, keď sa im verejne povenskom projekte Záložky do knihy ďakovali za ich prínos pre obec. Lásspájajú školy spolupracovali so ZŠ ku starým rodičom prejavili svojimi
Uhřice (okres Hodonín), v celoslo- pozdravmi aj pri Tekvicovom dopovenskom projekte Čítanie s Osmi- ludní, keď spoločne vyrezávali tekvijankom a tiež v školskom projekte ce. V predvianočnom čase si uvedoZ rozprávky do rozprávky si rozvíja- movali tradície obce návštevou žien
jú poznávanie diel slovenských i za- pečúcich vianočné oblátky, vianočhraničných autorov. Napokon tvor- nými tvorivými dielňami a školským
ba školského časopisu Starianček vianočným vystúpením.
vedie žiakov 3. a 4. ročníka aj k rozŠkolský rok je ešte len vo svojej
voju mediálnej výchovy.
polovici a na žiakov čaká množstvo
Anglický jazyk sa učia od 1. roč- ďalších zaujímavých a tvorivých činníka formou krúžku v 1. a 2. roč- ností, pretože úlohou ZŠ v Starom je
níku, a povinnými vyučovacími formovanie silných a zodpovedných
hodinami v 3. a 4. ročníku. Svo- osobností, spôsobilých otvárať sa reje poznatky využili aj počas Eu- alite, schopných milovať, konať slorópskeho dňa jazykov, ale využijú bodne a správne, vytvárať si vlastný
ich aj v Medzinárodnom programe názor na život a mať kladný vzťah
eTwinning pri spolupráci so školami k svojej obci a vlasti, k čomu im tieto
v Európskej únii.
činnosti a aktivity napomáhajú.
Tento školský rok je značne zaMgr. Jana Fugová, riaditeľka ZŠ
meraný na vyučovanie informatiky,
hlavne na prvky programovania. Že
sa programovanie žiakom zapáčilo,
Našu obec Staré navštívil Miprejavilo sa v úspešnom zapojení sa
do informatickej celoslovenskej sú- kuláš aj v tomto roku, presnejšie
ťaže iBobor, do Európskeho týždňa 4. decembra. V sprievode anje
kódovania – Code Week 2017 a za- la sa k miestnemu amfiteátru
pojením sa do celosvetovej aktivity priviezol na koči ťahanom koník
Hodina kódovania (Hour of code). mi. Deti z materskej školy a žiaci
V týždni vedy a techniky získavali zo základnej školy predniesli Mi
nové poznatky o robotike aj na wor- kulášovi básne a vinše. Za ne sa
shope Informatika – robotika, kto- im Mikuláš poďakoval a venoval
(-jan-)
rý pripravili žiaci ZŠ v Strážskom. im sladké balíčky.

PRIŠIEL NA KOČI

Staranskí školáci počas tvorivých dielní.

MIKULÁŠSKY VEČER

Ani tento rok nezostali naše zbudžanské detičky bez mikulášskej nádielky a zábavy. Mikuláš k nám do Zbudze zavítal 9. decembra už po
tretíkrát. Podobne ako vlani sa to všetko začalo rozsvietením nášho
vianočného stromčeka pred obecným úradom. Potom už naša kultúrna miestnosť ožila v detskom ruchu, deti v zvedavosti čakali na príchod
Mikuláša. Dočkali sa, a opäť odrecitovali svoje básničky, pesničky a
prevzali si svoj veľký sladký balíček. Tento rok ich bolo opäť viac a Mikuláš rozdal až 46 balíčkov. Občerstvenie bolo pestré, malí i veľkí si pomaškrtili a mohli spolu prežiť jeden príjemný mikulášsky večer, potešiť sa, pohrať, porozprávať, byť spolu ako jedna zbudžanská rodina. Aj
keď nám tento rok na Mikuláša nenapadol sneh, v kultúrnej miestnosti
nám bolo dobre a Mikuláš sa teší na všetky deti aj na budúci rok. Akciu
zorganizovali manželia Činčárovci v spolupráci s Obecným úradom
Zbudza.		
(Eva Činčárová)

HARMONOGR AMY
V Ý VOZU ODPADOV
ORESKÉ

TKO – 9. a 23. január, 6. a 20. február, 6. a 20. marec, 3. a 17. apríl,
1. 15. a 29. máj, 12. a 26. jún, 10. a
24. júl, 7. a 21. august, 4. a 18. september, 2., 16. a 30. október, 13. a
27. november, 11. a 25. december.
Papier – 27. marec, 10. august.
Sklo – 11. január, 15. jún, 30. november.
PET fľaše – 15. február, 26. apríl,
21. jún, 13. august, 11. október,
20. december.
Zmiešané plasty, PET fľaše – 18.
január, 15. marec, 18. máj, 27. júl,
20. september, 2. november.
Elektro odpad a kovové obaly –
21. máj, 4. október.
Nebezpečný odpad – 21. február,
22. august.

STARÉ

Spoločné foto s jedným zo zbudžanských Mikulášov.

Snímka: AOZ

Snímka: A.Š.

TKO – 10. a 24. január, 7. a 21.
február, 7. a 24. marec, 4. a 18.
apríl, 11. a 30. máj, 13. a 27. jún,
11. a 25. júl, 8. a 22. august, 5. a
19. september, 12. a 31. október,
14. a 28. november, 12. a 28. december.
Separovaný zber – 11. január,
8. február, 8. marec, 12. apríl, 10.
máj, 14. jún, 12. júl, 9. august, 13.
september, 11. október, 15. november, 13. december.

Elektro odpad – 12. apríl, 13. september.

ZBUDZA

TKO – 3., 17. a 31. január, 14. a 28.
február, 14. a 28. marec 11. a 25.
apríl, 9. a 23. máj, 6. a 20. jún, 4.
a 18. júl, 1., 15. a 29. august, 12. a
26. september, 10. a 24. október, 7.
a 21. november, 5. a 19. december.
Separovaný zber – 16. január,
13. február, 13. marec, 10. apríl,
22. máj, 19. jún, 24. júl, 21. august,
18. september, 16. október, 13. november, 11. december.

NOVÁ RIADITEĽKA

Dňa 6. júna 2017 bolo výberové konanie na funkciu riaditeľky Materskej
školy Zbudza na ďalšie obdobie. Do výberového konania sa prihlásili dve uchádzačky – Darina Bálintová a Jana Čičatková. Z týchto dvoch uchádzačiek Rada
Materskej školy zvolila za novú riaditeľku D. Bálintovú. Úspešnej uchádzačke srdečne blahoželáme a v novej funkcii
jej prajeme veľa úspechov. Zároveň ďakujeme bývalej riaditeľke Marte Galambošovej za pedagogickú činnosť počas uplynulých trinástich rokov a tešíme
sa, že naďalej zostáva v našom školskom
tíme.
Ing. Matej Havrila,
starosta obce Zbudza

Pod Bukovinou
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IDEM, IDEM DO ŠKOLIČKY,
poza humná, poza kríčky, učiť sa mi zachcelo, preto bežím veselo...

V šk. roku 2017/2018 Materská škola v Starom privítala 27 detí (13
chlapcov a 14 dievčat) vo veku 3 – 6 rokov. Predškolskej príprave sa venuje
7 detí. Každodenný pobyt v MŠ deťom prináša nové radosti, poznatky, vedomosti, zručnosti. Predškoláci sú zároveň aj žiakmi ZUŠ Strážske v Literárno-dramatickom odbore, ktorý sa s deťmi vyučuje na pôde našej školy. K deťom
dochádza aj logopedička na úpravu a vývoj reči a zreteľnosti jazykového prejavu. Pätnásť detí sa učí v krúžku Anglický jazyk s kvalifikovanou lektorkou.
V októbri sme prichystali „Je- vali, aj hrkálkami Ježiškovi zahrsenný bál", deti vystúpili s pozdra- kali. Tiež k nám zavítalo na našu
vom pre starých rodičov a odo- slávnosť aj profesionálne divadlo
vzdali im vlastnoručne vyrobené z Prešova s hrou Čarovná muzika.
darčeky. Spevom ich potešila aj fol- Potom sme sa tešili z darčekov pod
klórná spevácka skupina „Furkan- školským stromčekom, ochutnali
ki“ pri ZUŠ Michalovce. Dievčatá oblátky, medovníčky, ktoré sme si
zaspievali piesne z knižôčky Zem- napiekli. Deti sa učia dobru a lásplínska svadba zo Starého pod ve- ke voči ostatným ľuďom, dokážu si
dením Mgr. Mileny Bančejovej, dis. priať, obdarovávať jeden druhého.
art., hostili sme sa na chutných veNovoročné stretnutie sme priterníkoch a chlebíčkoch. Na záver pravili spolu so žiakmi ZŠ Stadeti spolu so starými rodičmi tan- ré v jedálni MŠ s divadlom "O žacovali „Svetielkový tanec".
bej princeznej". Po divadielku sme
Mnohé materské školy, medzi spoločne zaspomínali na zimné
nimi aj naša, podporili výzvu „Deti prázdniny. Tešíme sa na Fašiangy a
celého sveta sa modlia ruženec za karnevaly v našej školičke.
pokoj vo svete". Bol to úchvatný
Mária Litunová,
pohľad, keď 22 detí sedelo v kruhu
riaditeľka MŠ Staré
okolo stola a držali v rúčkach ruženec. Spoločne zaznievalo "Zdravas...", mnohé deti sa naučili túto
modlitbu počas tohto ruženca. Za
každé Zdravas sme pridávali bielu
ružičku, za Otče náš modrú ružičku, a tak sme vytvorili ružičkový
ruženec. Škola dala týmto najavo,
že si ctí a rešpektuje vierovyznanie
každého dieťaťa, aj rodín v Starom.
Naši chlapci Dávid Andrejčin a
Tobias Malejčík nás reprezentovali na okresnej prehliadke Talentárium 2017 v speve ľudových piesni. Mikuláša sme privítali básňami
a piesňami na obecnom amfiteátri. Deti sa prezentovali ako malí
škriatkovia v rovnakých čiapkach
so zapálenými lampášikmi v ruke.
December priniesol veľa možností pre deti, pre ich tvorivosť, ľudovú slovesnosť a úctu k rodným tradíciám. Pripomenuli sme si sviatok
Lucie, čo znamená jej meno, a aké
Dňa 18. septembra začala retradície sa zachovali v našej obci.
konštrukcia interiéru rímskokatoHusím brkom sme povymetali všet- líckeho Kostola Sedembolestnej
ky kúty v škôlke, aby od nás odišlo Panny Márie v Zbudzi, ktorá pozlo. Veľa času sme venovali s deťmi zostávala z viacerých prác. Zrepapri nácviku koledníkov – betľehem- rované zvony boli nainštalované
cov, aká by to bola slávnosť v škôl- na elektrické ovládanie, bol odke bez vinšov a kolied. Navštívili stránený drevený obklad po vnúsme malú farskú pekárničku v sta- torných stranách stien a osekaná
rej budove školy s výrobou vianoč- stará omietka na stenách. Rekonných oblátok, ktoré sme aj ochutna- štrukovaná bola aj elektroinštaláli. Chutili už ozaj vianočne. V škôlke cia vrátane nového osvetlenia kossme sa zahrali na malých pekárov a tola. Nanovo boli omietnuté steny
cukrárov, prizvali sme si aj šikovné a zrealizovaná maľba celého kosmamky a upiekli sme vianočné me- tola. Po pokládke dlažby a výdovníčky. Deti s radosťou vykrajo- mene ústredného kúrenia boli na
vali cesto, ukladali na plech, radosť pôvodné miesto osadené lavice,
im znásobili kuchárske čiapky, kto- ktoré boli nanovo natreté a potiahré mali na hlavkách.
nuté látkou. Rekonštrukcia interiéVianočná slávnosť sa niesla po- ru kostola bola úspešne ukončená
kojom, pohodou a radosťou. Deti 18. novembra. Poďakovanie patrí
vinšovali, spievali Ježiškovi "Aj my, všetkým občanom obce, ktorí sa
deti, darček Ježiškovi dáme, - pes- na nej finančne i svojou prácou
Ing. Lenka Hlinková
ničku mu zaspievame,..." Zaspie- podieľali.

REKONŠTRUOVALI

KOSTOL

Novopostavený ikonostas v zbudžanskej cerkvi.

V ZBUDZI MAJÚ IKONOSTAS

Pred rokom – 27. novembra 2016 bola v našej obci Zbudza slávnostná posviacka zrekonštruovaného gréckokatolického chrámu Premenenia Pána, ktorú vykonal vladyka Milan Chautur, košický eparcha. Dnes
sa môže náš chrám pýšiť nádherným ikonostasom, ktorý bol umiestnený a inštalovaný v októbri 2017. Je to nádherné dielo majstra sochára
a ikonopisca. Veriaci našej Gréckokatolickej cirkvi vyjadrujú hlboké Pán
Boh zaplať za toto úžasné dielo a krásu ducha a umenia.
RNDr. J. Kučeravcová

KRÁTKE SPRÁVY

Súčasný pohľad do interiéru
zrekonštruovaného filiálneho
Kostola Sedembolestnej Panny
Márie v Zbudzi. Počas rekonštrukčných prác trvajúcich dva
mesiace bola vymenená elektroinštalácia, položená dlažba a
interiér bol nanovo omietnutý.
Snímka: LH

 V nedeľu 13. augusta sa vo farskom
Kostole Nanebovzatia Panny Márie v
Starom uskutočnila odpustová slávnosť, hlavným celebrantom a kazateľom
bol vdp. Mgr. Augustín Vaščák, farár zo
Strážskeho. Pri slávnostnej omši účinkoval domáci spevácky zbor Lusticus.
 Na stretnutí obyvateľov Starého a
Jasenova pri Vojtkovom kríži, ktoré sa
organizuje od roku 2004 sa zúčastnila približne stovka obyvateľov oboch
obcí. Nechýbala ani tradičná krátka
pobožnosť.
 Po ukončení teologických štúdií
prijal bohoslovec Michal Pavlík zo
Starého diakonskú vysviacku. Tá sa
uskutočnila v októbri v Ríme.
 Vianočné sviatky vo farskom kostole v Starom spestril svojím spevom miešaný spevácky zbor Lusticus.
Okrem dospelých sa prezentoval aj
dievčenský zbor.
(red.)

PRÁCE NA KAŠTIELI

Ku koncu roka 2017 obec Staré získala dotáciu z Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky na kaštieľ. Z požadovaných 80 000 € nám bolo pridelených 10 000, k tomu obec musela preinvestovať minimálne 5% spoluúčasť (vypočítanú však z 80 000 €) v sume približne 5 000 €. Aj tých pridelených 10 000 € však bolo účelovo viazaných na obnovu fasády a obnovu
okien v presne uvedenej čiastke.
Z prostriedkov dotácie bola urobená časť fasády zo západnej strany
kaštieľa, zrepasované okná vo viacúčelovej sále na poschodí. Z vlastných
prostriedkov bola urobená podlaha vo viacúčelovej sále, opravené zárubne a vymaľovaná miestnosť. Taktiež boli natreté drevené schody, aj pôvodné zábradlie.
V najbližšom období máme v pláne urobiť pamätnú izbu na poschodí,
kde budú prezentované rôzne predmety a nábytok od občanov obce. Zachovajme si aj takýmto spôsobom dedičstvo našich predkov pre mladšie
generácie. Má to nezaplatiteľnú hodnotu.
Agáta Jesenková
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Pod Bukovinou

Z HISTÓRIE DHZ STARÉ

ra, ktorého sa zúčastňujú najlepšie
družstvá zo 7 okresov regiónu, vyhrali Starania túto trofej 11-krát,
pričom v súťažnej disciplíne (požiarny útok) často dosiahli lepšie
časy ako profesionálne tímy. Trofeje, a nielen z tohto podujatia, nosia pravidelne aj ženské a dorastenecké družstvá. DHZ pod vedením
predsedu Mariána Ivana, ktorý
prevzal funkciu po Jánovi Misárovi, dlhodobo patrí k hasičskej špičke v regióne.
V spomínanom období bola založená domáca "pohárovka" DHZ
cup (2005), ktorá od roku 2010
nesie názov "Memoriál V. Szőllőššiho" (1927 – 2007). V roku 2008
usporiadal DHZ finále 7. ročníka
Východoslovenskej hasičskej ligy
za účasti 30 mužských a 14 ženských družstiev. V roku 2010 navštívil obec minister vnútra Robert
Kaliňák, ktorý DHZ odovzdal nové
vozidlo a v závere roka dostali miestni hasiči po veľkej rekon-

Dobrovoľný hasičský zbor v Starom patrí medzi najstaršie zbory
nielen v zemplínskom regióne, ale aj na Slovensku. Jeho vznik na konci 19. stor. podnietilo zvýšené riziko požiarov a keďže novozaložený
zbor nemal žiadne vybavenie, vtedajšia samospráva rozhodla v roku
1897 o zakúpení potrebnej techniky a náradia.
Touto úlohou boli poverení dva- pájali nielen dorastenci a dorasja členovia zastupiteľstva – farár tenky (1972), ale aj žiaci, neskôr
Leonard Skurkaj (Szkurkay) a no- (1986) aj ženy, ktoré sa už v roku
tár Peter Zapotocky (Zapotoczky, 1988 prebojovali do krajského
Zaporoczny). Z budapeštianskej kola v Lipanoch. Zásluhou riadifabriky na výrobu čerpadiel kúpi- teľa miestnej ZDŠ PhDr. Juraja Šali dve ťažné striekačky za 340 fo- mudovského bol založený krúžok
rintov a 2 grajciare, dve konopné mladých požiarnikov. Po jeho odhadice s koncovkami za 4 forinty a chode do Strážskeho viedol nádej40 grajciarov a lampáš za 4 forinty. ných požiarnikov učiteľ Dezider
K zakladateľom hasičského zboru Dzurjovčin. Pod ich vedením krúpatrili aj starosta Pavol Lazar, ďa- žok so striedavými úspechmi relej Michal Balko, Jozef Béreš, Michal prezentoval školu i obec v súťaži
Béreš, Ján Džado, Jozef Frielman, Plameň do roku 1987. V tom čase
Andrej Iľovčík, Pavol Jozef, Michal už miestni požiarnici žali úspechy
Misár, Jozef Pľuchta a Ján Sabo.
v rôznych súťažných kategóriách,
Ďalšie informácie o miestnom vrátane novozaloženého Zemplínhasičskom zbore sú skúpe, viac
sa o jeho činnosti dozvedáme po
roku 1925, kedy sa jeho vedenia
ujal správca miestnej rímskokatolíckej ľudovej školy Ján Petruška.
Okrem učiteľa v ňom boli: Andrej
Jozef, Ján Kovalík, Ján Palovčák, Pavol Pľuchta, Ján Ragan, Ján Staruch, Michal Staruch a Július Viravec.
Členovia vyvíjali aktivity nielen v
lete, ale aj v zimnom období. Pod
vedením spomínaného pedagóga
nacvičovali a hrávali divadlo, aby
na činnosť zboru získali potrebné
finančné prostriedky. Existencia
hasičského zboru zaiste podnietiVeľkým pomocníkom pre staranských hasičov bol od roku 1927
la aj výstavbu obecného vodovodu
v rokoch 1926 a 1927, ktorý bol v miestny vodovod s hydrantami rozmiestnenými na viacerých miestach v
tom čase na dedinách skôr raritou. obci. Snímka z rodinného archívu Kunderových je z výstavby tohto diela
Výhodou bolo, že voda sa do obce v rokoch 1926 – 1927.
dostávala z úpätia 390 metrov vy- skeho pohára (1992), na ktorom štrukcii hasičskej stanice vynovesokého Jakovca samospádom. Na- od začiatku obsadzovali "pódiové" né priestory.
V posledných troch sezónach
vyše tu bola vybudovaná sieť hyd- umiestnenia.
rantov, ktoré svojím dosahom v
V roku 1997 sa v obci uskutoč- chlapci a dievčatá absolvovali asi
prípade zásahu pokrývali celý in- nili veľkolepé oslavy storočnice stovku súťaží (z toho dva domáce
travilán a nahrádzali spomínané hasičstva za účasti vtedajšie po- nočné memoriály). V tomto funkčťažné striekačky.
mocného košického diecezného nom období (2015 - 2019) pracuĎalšie oživenie nastalo po 2. biskupa Mons. Bernarda Bobera, je výbor v zložení: Marián Ivan –
svetovej vojne. Na obnovení čin- ktorý požehnal hasičom zástavu s predseda, Vladimír Hlaváč – veliteľ,
nosti sa podieľali hlavne Michal vyobrazením ich patróna sv. Flo- Peter Ivan – pokladník, Emil Balko –
Sabo (veliteľ), Víťazoslav Szőllőšši riána. Zástavu venoval ako osob- tajomník, Peter Čerhit – revízor, Pe(preventivár), Zoltán Balko (orga- ný dar odchádzajúci farár Kamil ter Janov – preventivár, Ing. Ondrej
nizačný referent), Ján Barta (tru- Ján Hudák. Pri tejto príležitosti zá- Misár – organizačný referent, Tobač), Albert Kráľ, Rudolf Jozef, Al- stupcovia a členovia DHZ prevzali máš Misár – kultúrno-propagačný
bert Ferenc, Pavol Sabo, Viliam viaceré ocenenia. Zbor, ktorý pra- referent, Michal Bereznanin – refeDunca a ďalší. V roku 1948 mal ha- coval pod vedením dlhoročného rent mládeže, Pavol Jozef – strojník,
sičský zbor len 18 členov, ale o šty- úspešného funkcionára a držite- Mgr. Marta Janová – vedenie kroniri roky ich bolo už 56 a jeho prá- ľa mnohých ocenení V. Szőllőššiho ky, Peter Demčák, Martina Demčáca sa z roka na rok zlepšovala. V (členom výboru DHZ bol v rokoch ková, Ján Misár a Ing. Matúš Šalaroku 1968 muži vyhrali okresnú 1956 – 1995, potom ešte vykoná- cha – členovia výboru.
súťaž v Sobranciach, začo dostali val funkciu okrskového preventiOkrem tréningov a súťaženevšednú vecnú odmenu – strie- vára), mal v tom roku 75 členov, z nia pomáhajú aj pri organizovaní
kačku PPS-12 a putovnú štandar- nich takmer tretinu (23) žien.
obecných akcií. Aj to je jeden z dôdu. Okresné prvenstvo obhajovaPosledné dve desaťročia, kto- vodov, prečo v priestore pred hali miestni hasiči tri roky po sebe a ré uplynuli od spomínaných osláv, sičskou stanicou a obecným úrav roku 1969 sa prebojovali do ná- patrili zo športového hľadiska k dom ako poďakovanie pribudla sorodného kola v Martine.
najúspešnejším. Počas 25-roč- cha sv. Floriána, patróna hasičov.
Do činnosti sa postupne za- nej histórie Zemplínskeho poháJ. P. Zemplínsky

ZADUJ, VÍCHOR!
VLOČKY SPLAŠ!
NECH UŽ JE TU MIKULÁŠ!

„Na známosť sa všetkým dáva, že
v nedeľu 3. decembra zavíta do našej
obce Oreské Mikuláš”. Tak sa aj sta
lo. A vlastne celá nedeľa bola akoby
čarovná. Od samého rána sa z oblo
hy sypali obrovské vločky snehu, kto
ré razom premenili dedinu na zimnú
krajinu. Celý kraj pokrytý mäkkou pe
rinkou nasvedčoval, že sa niečo chys
tá. Za rozliehajúcim sa spevom kolied,
ktoré zneli dedinou, sa schádzali malí
aj veľkí do parku. Tam na nás už ča
kala starostka obce a poslanci OcZ a
spoločným odratávaním sme rozvieti
li jeden zo symbolov Vianoc – krásny
vianočný stromček a potom spoločne
čakali na Mikuláša. Čas sme si kráti
li pojedávaním chutnej cukrom zasne
ženej bábovky a zohrievali sa teplým
čajíkom. V mysli si detičky opakova
li slová milej básničky či pospevova
li pesničku, ktorou sa chceli pochvá
liť. Žiarivými očkami pozerali všade
naokolo a netrpezlivo čakali. „Kedy už
príde?“, zneli naliehavé otázky. Jemné
zvonenie zvončeka v diaľke znásobova
lo detskú nedočkavosť. Konečne priš
la vytúžená chvíľa. Radosť detí sa mie
šala s očakávaním i štipkou strachu.
Dobrosrdečný deduško s bradou, kto
rá prezrádza jeho nekonečnú múd
rosť a láskavými očami, prichádza na
krásnom koči s konským záprahom.
Lenže Mikuláš im zamáva a pokraču
je v ceste! Vyzeralo to, akoby cez našu
dedinku len prechádzal a šiel k iným
deťom. Opak bol však pravdou. Chcel
si len obzrieť pekný kraj a prilákať aj
tých, ktorí bojazlivo sledovali za okien
kom. Keď obišiel dedinku, s detičkami
sa zvítal a obdaril ich balíčkami. Ony
mu na oplátku spievali a recitovali. Ra
dosť bola veľká. Ešte väčší bol záujem
o foto pri koči s Mikulášom a s jeho
koníkmi. Každému bolo dopriane, kaž
dý sa dočkal. Na záver sa detičky Mi
kulášovi poďakovali a sľúbili mu, že
budú poslúchať a robiť radosť. On im
zase sľúbil, že ak to dodržia, pride aj o
rok. So žiariacimi očkami a silno stís
kajúcim balíčkom v rúčke mu zažela
li šťastnú cestu a dlhým mávaním ho
sprevádzali urobiť radosť deťom aj v
susednej dedine. Zasnežení ako sne
huliaci, uzimení, no s teplom v srdieč
ku a plní eufórie zo stretnutia, sme sa
vrátili domov a nechali doznievať doj
my. Bolo to príjemné zasnežené miku
lášske popoludnie. Za jeho zorganizo
vanie ďakujeme.
Mária Melková

PRIPRAVUJEME

V najbližšom období sa uskutočnia
tieto podujatia:
• 10. marec 2018 (sobota) – Medzinárodný cestný beh Laborecká desiatka
(Park pub Strážske – Staré a späť, štart o
13.00 hod.).
• 27. máj 2018 (nedeľa) – Staranská
hudobná jar (v miestnom kaštieli).
• 17. jún 2018 (nedeľa) – Folklórne
slávnosti – skupina Drišľak (amfiteáter v Starom).

Pod Bukovinou
SPOLOČENSKÉ OKIENKO
V druhom polroku 2017 sa narodili:
Karolína ŠIMAĽOVÁ, Christopher KELEMEN (obaja Oreské), Juliana
HARVANOVÁ, Sofia ŽOLČÁKOVÁ, Daniela SABOVÁ, Karin SABOVÁ,
Martin DELIMAN, Jakub TURCOVSKÝ (všetci Staré), Martin DANČO, Miroslav SEMUF (obaja Zbudza).

Uzavreli manželstvo:
Ing. arch. Ján OLEXÍK a JUDr. Jana CVOREŇOVÁ, Joseph Antony TUOZOO a Bc. Mária CHORCHOLIČOVÁ, Jozef ŠIVECKÝ a Jana LAZÚROVÁ
(Oreské), Ing. Štefan KOBULNICKÝ a Ing. Lucia HREŇOVÁ, Marcel SOPKO a Ing. Zuzana KUŽMOVÁ, PaedDr. Peter VARGA a Monika KOVÁČOVÁ (Staré), Juraj POLTORÁK a Mgr. Zuzana UHRINOVÁ (Zbudza).

Oslávili životné výročia:
50 rokov – Ján BIĽUŠČÁK, Jana ŠMIGOVÁ, Mgr. Marta TKÁČOVÁ (všetci z Oreského), Anna DELINGOVÁ, Miroslava PALOVČÁKOVÁ, Dana BALOGOVÁ, Viera HRICUTOVÁ, Ing. Oľga BEREZNANINOVÁ (všetky zo Starého), Emília HIRJAKOVÁ, Viera ANDREJOVÁ (obe zo Zbudze).
60 rokov – Anton BÉREŠ, Bc. Agnesa STRIČKOVÁ, Anna KUŽMOVÁ
(všetci z Oreského), Eva PAVLÍKOVÁ, Miloslav MAUER, Marta HARVANOVÁ, Anton ŠMIGA, Marta PETROCOVÁ, Cyril DUNCA, Jozef KRON, Mária STRIČKOVÁ (všetci zo Starého), Alena BARKAIOVÁ, Anton IVANOV,
Oľga MINKANIČOVÁ, Eva HOLEJOVÁ, Ladislav SOJKA, Milina ČINČÁROVÁ (všetci zo Zbudze).
70 rokov – Václav GAŽÍK (z Oreského), Terézia LUKČOVÁ, Kristína GERMEKOVÁ, Milan GEREGÁČ (všetci zo Starého), Mária MINKANIČOVÁ (zo
Zbudze).
75 rokov – Anna PEREXTOVÁ, Katarína KOSTELNÍKOVÁ, Agáta BARANÍKOVÁ (všetky z Oreského), Mária VALOKOVÁ, Jolana ZÁHORČÁKOVÁ,
Hedviga MISÁROVÁ, Irena SABOVÁ (všetky zo Starého), Anna SINČÁKOVÁ, Ružena PUĽAKOVÁ (obe zo Zbudze).
80 rokov – Božena HAVRILČÁKOVÁ (z Oreského), Mária JOZEFOVÁ (zo
Starého).
81 rokov – Mikuláš DANKO (z Oreského), Hedviga DUNCOVÁ, Katarína
ŠALACHOVÁ (obe zo Starého), Sabina DZURJANIKOVÁ, Anna DZIVAKOVÁ (obe zo Zbudze).
82 rokov – Helena KOSTOVČÍKOVÁ (z Oreského), Mária KOSCELNÍKOVÁ, Serafína KOLIBABOVÁ (obe zo Starého), Jozef PREPILKA, Bernardína
POĽAKOVÁ (obaja zo Zbudze).
83 rokov – Filomena HAMARIČOVÁ, Viliam MEĽKO (obaja z Oreského),
Anna DZURJOVČINOVÁ, Ján SINČÁK (obaja zo Zbudze).
84 rokov – Ján BÉREŠ, Jozefína CIGANOCOVÁ (obaja z Oreského), Hedviga MISÁROVÁ, Tomáš DUNCA (obaja zo Starého), Kvetoslava PAVLOVČAKOVÁ (zo Zbudze).
86 rokov – Margita KIŠOVÁ (z Oreského), Jozef ADAMIK, Štefan MACEJKO (obaja zo Starého).
87 rokov – Margita PETROCOVÁ, Hilár ZALUŽICKÝ (obaja z Oreského),
Michal KLOČANKA (zo Zbudze).
89 rokov – Júlia GEREGÁČOVÁ (zo Starého).
90 rokov – Helena SENTIVÁNIOVÁ (z Oreského), Helena GARBEĽOVÁ,
Katarína PĽUCHTOVÁ (zo Starého), Sabina DZURJOVČINOVÁ (zo Zbudze).
91 rokov – Margita KIŠOVÁ (z Oreského).
92 rokov – Paulína HRICIKOVÁ (zo Zbudze).
93 rokov – Paulína MISÁROVÁ (zo Starého).

Opustili naše rady:
Jozefína TIRPÁKOVÁ, rod. Havrilčáková (nar. 1931), Mária ŠIMAĽOVÁ,
rod. Svätojánska (1933), Benedikta PETRUŠKOVÁ, rod. Baraníková (1937),
Margita KIŠOVÁ (1926) z Oreského, Helena LICHOTOVÁ, rod. Staruchová
(1935), Anna VASIĽOVÁ, rod. Galandová (1946), Terézia JANOŠOVÁ, rod.
Hardiková (1950) zo Starého, Ján METEŇKO (1929), Terézia ŠIMAĽOVÁ,
rod. Midová (1940), Jozef BARNA (1948), Melánia ŽUŽOVÁ, rod. Kapraľová
(1936), Margita SOKOLSKÁ, rod. Jacková (1930) zo Zbudze.
K 31. decembru 2017 bolo prihlásených k trvalému pobytu v Oreskom
488, v Starom 776 a v Zbudzi 537 obyvateľov.
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OBHÁJILI PRVENSTVO

So začiatkom letných prázdnin pokračovala aj hasičská športová sezóna. Jednou z veľmi obľúbených súťaží pre našich hasičov je nočná "pohárovka" v Bánovciach n/O, na ktorej nechýbali ani tento rok. To, čo sa
nepodarilo dievčatám, naprávali muži. "Šestnástkové" časy v oboch súťažných pokusoch im priniesli víťazstvo i zisk putovného pohára. Do tretice k nim putovala aj cena pre najlepšieho prúdara súťaže, ktorým sa
stal Peter Janov.
Po dvojtýždňovej pauze sa muži vy finále a zároveň aj Memoriápredstavili v Dlhom n/C, kde bola lu V. Szõllõšiho zabrali síce veľa
pohárová súťaž a zároveň 3. ko- času, ale konečný efekt skutočne
lom pokračovala Zemplínska ha- stál za to. Perfektne pripravený aresičská superliga (ZHSL). Našim ál si okrem súťažných družstiev užidružstvám sa tu podarilo pekné li aj naši mladí hasiči, ktorí sa pred„double“. Dievčatá získali prven- stavili počas prestávky. V ženskej
stvo vďaka peknému času 21,15 s. kategórii zvíťazili dievčatá z ModMuži premenili na víťazstvo svoj ry n/C, naše hasičky skončili na 5.
druhý pokus časom 15,55 s. Cenu mieste. Kategóriu mužov do 1500
pre najrýchlejšiu prúdarku súťaže si cm3 vyhrali hasiči z Čičavy. Mužodniesla naša Tímea Mišková.
skú kategóriu nad 1500 cm3 ovládĎalšiu nedeľu strávili hasiči opäť li chlapci z Hrane, ktorí si za predšportovo, a to účasťou na pohárov- vedený výkon odniesli domov aj
ke v Hankovciach (BJ). Niektorí z putovný pohár. Domáce družstvo
nás stretli dávnych priateľov, špor- mužov „B“ obsadilo až 13. miesto,
tovci sa čo to priučili, a dievčatá sa „Á-čku“ patrilo 5. miesto. Dôvod
tešili z víťazstva vo svojej kategórii. na radosť a oslavu však bol, keďNočnou súťažou sa júl začal aj že na domácej pôde sa aj oficiálskončil. Štvrté kolo ZHSL našim ne potvrdilo ich víťazstvo v 2. ročdružstvám nevyšlo. Avšak ani pia- níku ZHSL.
te miesto nezosadilo našich muNovinkou v kalendári pohárožov z priebežného vedenia v ligo- viek bola nočná súťaž v obci Bzevej tabuľke. Chuť po nevydarenom nov. Chlapci prišli, videli a zvínočnom ligovom kole si muži na- ťazili. Bolo to asi aj neočakávané
pravili v Lekárovciach, ked napriek víťazstvo vzhľadom na dosiahnutý
nepriaznivému vetru dosiahli veľmi čas, o to viac však potešilo. Neočapriaznivý čas už v prvom pokuse – kávané bolo aj umiestnenie v rámci
14,98 s. Keďže sa súperom nepo- pohárovky v Bystrom, kde si súťaždarilo ich prekonať, stali sa víťazmi né družstvá „zaspomínali“ na klasi6. kola ZHSL. Svetelné a zvuko- ku a hrubé hadice. Pekné "pätnástvé predbúrkové efekty sprevádzali ky" v obidvoch pokusoch stačili na
druhý ročník nočnej súťaže v Jase- zisk 1. miesta aj putovného pohánove (HE). Dievčatá si odniesli do- ra.
Predposlednou
septembrovou
mov 2. miesto. Netradičná zostava
súťažou bolo 16. finále Východopriniesla mužom 3. miesto.
Posledný augustový víkend sa slovenskej hasičskej ligy v Spišniesol v znamení predposledného skom Bystrom. Upršané počasie nikola ZHSL, hostiteľmi ktorého boli komu nepridalo na nálade, rovnako
hasiči z Modry n/C. Naši muži ne- ani čas 16,08 s po prvom pokuse a
začali súťaž najlepšie a tak v dru- neplatný druhý pokus. Stávajú sa aj
hom kole museli staviť na istotu. A horšie veci, a aj napriek neúspechu
vyplatilo sa. Časom 15,58 s sa do- bolo veselo.
O týždeň bol v Trnave p/L tretí
stali na prvé miesto, kde do konca
súťaže aj zotrvali. Získané ligové ročník Podvihorlatsko-zemplínskebody z Modry zabezpečili mužom ho superpohára. V kategórii žien sa
obhajobu titulu víťaza ZHSL už zúčastnili súťaže iba dve družstvá.
pred finálovým kolom, ktoré bolo Naše dievčatá boli v tomto súboji
(Dokončenie na str. 6)
v našej obci 3. septembra. Prípra-

ŠK STRÁŽSKE B/ZBUDZA V ODVETE

Vyžrebovanie jarnej časti futbalistov ŠK Strážske B/Zbudza: 12. kolo (8.4.2018
o 15.30 h): Zbudza – Malčice, 13. kolo (15.4.2018 o 15.30 h): Petrovce n/L B –
Zbudza, 14. kolo (22.4.2018 o 16.00 h): Zbudza – Bracovce, 15. kolo (29.4.2018
o 16.00 h): Horovce – Zbudza, 16. kolo: (6.5.2018): Zbudza má voľno, 17. kolo
(13.5.2018 o 16.30 h): Bánovce n/O – Zbudza, 18. kolo (20.5.2018 o 17.00 h):
Zbudza – Rakovec n/O, 19. kolo (27.5.2018 o 17.00 h): Zbudza – Pozdišovce, 20.
kolo (3.6.2018 o 17.00 h): Ložín – Zbudza, 21. kolo (10.6.2018 o 17.00 h): Zbudza – Pusté Čemerné, 22. kolo (17.6.2018 o 17.00 h): Veľké Slemence – Zbudza.

Pohľad na účastníkov nultého ročníka hasičského volejbalového turnaja v staranskej telocvični.		
Snímka: M. Janová

KRÁTKO ZO ŠPORTU

KRÁTKO ZO ŠPORTU

FUTBAL

7. V. Slemence
8. Petrovce B
9. Horovce
10. Bracovce
11. Malčice

VII. liga Západ ObFZ Michalovce
Ročník 2017/2018 – jesenná časť
1. kolo (20.8.2017)

MALČICE – ZBUDZA 3:3 (2:0)
Góly: Kanči, D. Táncoš, Drška – Soltész
2, Kočerha. ŽK: V. Táncoš, T. Táncoš – Mn
Gadžo, Mk Gadžo. Pred 30 divákmi rozhodoval Kaffan.

3. kolo (3.9.2017)

BRACOVCE – ZBUDZA 0:2 (0:1)
Góly: Kočerha (z 11 m), Soltész. ŽK: Hric
– Mačovský. Pred 70 divákmi rozhodoval
Miľo.
4. kolo (10.9.2017)

ZBUDZA – HOROVCE 6:0 (2:0)
Góly: Mačovský 2, Soltész 2, Hajdučko, Kočerha. Pred 75 divákmi rozhodoval Piovar.
5. kolo (17.9.2017)

ZBUDZA – voľno.
6. kolo (24.9.2017)

ZBUDZA – BÁNOVCE n/O 6:1 (4:0)
Góly: Kočerha 2, Soltész 2, Macejka, Mk
Gadžo – Mičo. Pred 20 divákmi rozhodoval Rapáč.
7. kolo (1.10.2017)

RAKOVEC n/O – ZBUDZA 1:4 (0:2)
Góly: Mezej – Soltész, Kočerha, Mačovský,
Mk Gadžo. ŽK: Jusko – Roháľ. Pred 50 divákmi rozhodoval Tudja.
8. kolo (8.10.2017)

POZDIŠOVCE – ZBUDZA 2:2 (1:1)
Góly: J. Romančak (11 m), Kotľár – Soltész, Kočerha. ŽK: J. Kornuc, Chovan, Kotľár – Zambory. Pred 70 divákmi rozhodoval Cejkovský.
9. kolo (15.10.2017):

ZBUDZA – LOŽÍN 2:0 (1:0)
Góly: Macejka 2 (1. z 11 m). ŽK: Mičo, Poľakovský, Vaľo (h). Pred 100 divákmi rozhodoval Stretavský.
10. kolo (22.10.2017)

PUSTÉ ČEMERNÉ – ZBUDZA 0:2 (0:1)
Góly: Kiš, Soltész. ŽK: J. Holej, E. Dančišin – Rešovský. Pred 120 divákmi rozhodoval Miľo.
11. kolo (29.10.2017):

ZBUDZA – V. SLEMENCE 2:0 (2:0)
Góly: Kočerha, Piskor. ŽK: Kužma, Rešovský. Pred 50 divákmi rozhodoval Dziad.
Jesenná tabuľka 2017/2018
1. Pozdišovce 10
2. STR B/Zbudza 10
3. Ložín
10
4. Rakovec n/O 10
5. Bánovce n/O 10
6. P. Čemerné 10

9
8
6
5
4
4

1
2
1
1
3
2

0
0
3
4
3
4

48 : 14
33 : 7
29 : 12
31 : 21
20 : 21
30 : 23

28
26
22
16
15
14

4
3
3
2
0

1
0
0
2
1

5
7
7
6
9

26 : 26
24 : 39
15 : 37
18 : 23
16 : 67

13
9
9
8
1

SOFTTENIS
Vianočný softtenisový turnaj
7. ročník – 30. 12. 2017

2. kolo (27.8.2017)

ZBUDZA – PETROVCE n/L B 4:0 (0:0)
Góly: Mk Gadžo 2 (2. z 11 m), Macejka,
Nazad. ŽK: Mn Miker, S. Demeter (h). Pred
30 divákmi rozhodoval Š. Ferko.

10
10
10
10
10

Futbalisti ŠK Strážske B/Zbudza robili počas jesene svojim fanúšikom
radosť. Tak tomu bolo aj v nedeľu 24. septembra v zápase 6. kola VII.
futbalovej ligy ObFZ, keď na ihrisku Polaty "nasúkali" Bánovciam n/O poltucet gólov.
Snímka: JPZ

FUTBALOVÁ JESEŇ

Konečné poradie:
1. Peter Janov – Vladimír Kozlov
2. Maroš Lisák – Peter Dragúň
3. Tomáš Bielovský – Marcel Uhrin

HASIČSKÝ
VOLEJBAL

Futbaloví priaznivci v Zbudzi mali po nejakom čase opäť dôvod na
radosť. Ich mužstvo, ktoré účinkuje v VII. futbalovej lige ObFZ pod hlavičkou ŠK Strážske B/Zbudza a hráva domáce zápasy na miestnom ihrisku Polaty, v jesennej časti príjemne prekvapilo a zimuje na peknom
druhom mieste za vedúcimi Pozdišovcami so stratou dvoch bodov.
Bilancia mohla byť ešte radost- čovský, Roháľ, Zambory a Kužma.
nejšia a nebyť dvoch remíz, mohli
Hráčsky káder tvorilo týchto 23
jeseň vyhrať bez straty bodu. Už v hráčov: Patrik Hirjak – Tomáš Ba1. kole stratili remízou dva body v láž, Marek Ciganoc, Miroslav DuMalčiciach, ktoré sú v tabuľke su- daš, Marek Gadžo, Marián Gadžo,
verénne posledné so ziskom jed- Mgr. Kamil Hajdučko, Martin Janého bodu. Ďalšia strata prišla na kub, Róbert Kiš, Ladislav Kočerha,
ihrisku vedúcich Pozdišoviec, kde Peter Kužma, Dušan Macejka (kaešte tesne pred koncom mali na- pitán), Lukáš Mačovský, Martin
vrch hostia, ale domáci stihli vy- Mitro, Rastislav Nazad, Vladimír
rovnať. ŠK mal druhý najproduk- Pavúk, Patrik Piskor, Martin Retívnejší útok v súťaži. Na 33 góloch šovský, Patrik Roháľ, Marián Solsa podieľali presnými zásahmi títo tész, Rastislav Tekáč, Peter Turhráči: Soltész (10 gólov), Kočerha čík, Jaroslav Zambory. Niektorí
(8), Mk Gadžo a Macejka (4), Ma- z nich nastúpili aj za štvrtoligové
čovský (3), Nazad, Hajdučko, Kiš áčko. Hrajúcim trénerom bol M.
a Piskor (po 1). V bránke vo všet- Rešovský, vedúcim mužstva Frankých desiatich zápasoch nastúpil tišek Ferko a masérom Jaroslav
P. Hirjak, pričom mužstvo malo zo Dudáš.
Hráči ŠK Strážske B/Zbudza v
všetkých účastníkov najlepšiu obranu. Hráči inkasovali osem žltých jarnej odvete majú s vedúcimi Pokariet. Dvakrát bol "odmenený" zdišovcami výhodu domáceho prohrajúci tréner Rešovský, po jednej stredia, naopak, pocestujú do tre(-JPZ-)
ŽK videli Mn Gadžo, Mk Gadžo, Ma- tieho Ložína.

Posledná sobota v roku 2017
patrila v Starom „skúšobnému“
nultému ročníku hasičského volej
balového turnaja. V miestnej telo
cvični sa zišiel slušný počet dob
rovoľných hasičov a priaznivcov
volejbalového športu. Svoje volej
balové umenie predviedli okrem
domácich hasičov aj hasiči z Bánoviec n/O, Stakčínskej Roztoky
- "Mexika", Žbiniec, Dlhého n/C
a Horne. A zahájili tak, dúfajme,
vznikajúcu tradíciu.
Najviac sa darilo domácemu
A družstvu v zložení Martin Demčák, Monika Demčáková, Tomáš
Bereznanin, Tímea Mišková, Lukáš Bereznanin, Róbert Koscelník
a Michal Bereznanin. Svoj víťazný
pohár v závere venovali hasičom
z "Mexika". Ocenenie za druhé
miesto získalo domáce B družstvo.
Tretie miesto si vybojovali hasiči zo
Žbiniec.
Všetkým zúčastneným patrí vďa
ka za účasť, za predvedené výkony
a samozrejme za disciplinovanosť,
bez ktorej by to na takom malom
priestore nešlo.
M. Janová

OBHÁJILI PRVENSTVO

le SunDance na Zemplínskej šírave. V auguste hliadkovali na Motozraze, ktorý bol taktiež na Šírave
a ako hliadka sa zúčastnili i Farského dňa v našej obci. Začiatkom
októbra si pripísali na konto ďalšiu asistenčnú hliadku, tentokrát v
rámci spolupráce s obcou pri spaľovaní suchých drevín. V réžii hasičov prebehlo aj odstránenie starých, už prehnitých futbalových
bránok z ihriska a dodávka vody
pri stavebných prácach na kaštieli. Čistili miestne komunikácie od
nánosov blata po prejazde mechanizmov, ktoré odstraňovali nahromadený odpad z domácností umiestnený za ihriskom v našej
obci. Pri obdobnej činnosti pomáhali aj v susednej obci.
Touto cestou ďakujeme vedeniu
obce, všetkým priaznivcom a fanúšikom za spoluprácu a podporu
pri našej, nielen športovej činnosti. Pevne veríme, že spolu budeme
pokračovať správnym smerom aj v
budúcnosti.
(MaJa)

(Dokončenie zo str. 5)
rýchlejšie a zvíťazili časom 21,42 s.
Muži nastupovali na štart ako obhajcovia pohára z predchádzajúcich ročníkov. Za prvý pokus si zaznamenali čas 14,93 s, v druhom
pokuse to už len „vyšperkovali“ na
14,64 s a putovný pohár spokojne
opäť doma uložili na svoje miesto.
Poslednou športovou aktivitou
tohtoročnej sezóny boli neoficiálne Majstrovstvá Slovenska v požiarnom útoku – Slovenský superpohár, ktorého sa naši muži
zúčastnili ako víťazi ZHSL a bola
to pre našu organizáciu vôbec prvá
účasť v histórii na takomto podu-

Pod Bukovinou Noviny obyvateľov obcí Staré, Zbudza a Oreské
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jatí. A nedopadla práve najlepšie.
Starosti kvôli nevyhovujúcemu náradiu malo viacero družstiev, nás
nevynímajúc. Ani po úprave vlastnej savice sa nepodarilo podať očakávaný výkon, a tak sa hodnotil
platný čas z prvého pokusu. Sklamanie na konci sezóny však naštartovalo silnejšiu motiváciu do ďalšej
práce.
Členovia našej organizácie sa aj
v tomto roku podieľali na príprave a priebehu súťaže pod názvom
Deň mladých hasičov, ktorá sa
každoročne koná na Vinianskom
jazere. Činnosť dobrovoľných hasičov však nebola ani v druhej polovici roka iba o športe. Po „letnej“
búrke, 21. júla, zasahovali pri odstraňovaní časti stromu zaseknutého v priekope, ktorý bránil prietoku
vody. Po ukončení zásahu pokračovali v asistenčných službách ako
protipožiarna hliadka na festiva-

