od ukovinou
júl 2018

LETNÉ FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI

Prvé Letné folklórne slávnosti, ktoré sa uskutočnili v zmenenom
termíne v nedeľu 1. júla (pôvodne mali byť 17. júna) v Starom, prilákali na nádvorie tunajšieho obecného úradu približne tri stovky
milovníkov dobrej hudby, spevu a zábavy nielen zo samotnej obce,
ale aj z Oreského, Zbudze či širšieho okolia. "Ťahákom" bola najmä vranovská folkovo-folklórna satirická skupina Drišľak, ktorá
na hudobnej scéne účinkuje už tri desaťročia.
Úvodné vystúpenie predvied- demdesiat päť minút patrilo pola domáca folklórna spevácka pulárnym "drišľakom", ktorí od
skupina Starjani, ktorá navodi- roku 2013 účinkujú v tomto zlola atmosféru svojimi zemplín- žení: Ján Jakubčin – sólo spev,
skymi piesňami. Medzitým sa k Viliam Kalman – ozembuch, Paprítomným prihovorila starost- vol Antuš – gitara, Ján Pankuch
ka obce Agáta Jesenková, ktorá – husle a Jozef Mašlej – basgitaprivítala starostku susednej obce ra a v tejto zostave sa predstavili
Oreské Bc. Agnesu Stričkovú s aj na podujatí v Starom. Ich obmanželom, starostu obce Brekov ľúbenosť u poslucháčov spočíva
Ing. Petra Mihaľka s manželkou nielen vo vtipných a rytmických
i všetkých účastníkov slávností.
pesničkách, ale aj kvôli živému
Nasledujúcich približne se- kontaktu s publikom. Ináč tomu

P OSVÄTILI

IKONOSTAS

V Krížupoklonnú nedeľu, ktorá pripadla v tomto roku na 4. marca, slávil
košický eparcha vladyka Milan Chautur, CSsR, archijerejskú sv. liturgiu v
našej zbudžanskej cerkvi Prememenia
Pána. Pred liturgiou posvätil novoinštalovaný ikonostas, ktorý dotvoril len
nedávno zrekonštruovaný interiér tohto 80-ročného východného chrámu.
Veľmi sa z toho všetci tešíme a
máme radosť z tak nádherného diela, ktoré bolo umiestnené v našom
chráme. Veľká vďaka patrí o. Františkovi Pucimu, protopresbyterovi (dekanovi) michalovskej farnosti,
našim kaplánom oo. Petrovi Kolesárovi a Adamovi Mackovjakovi, členom našej farskej rady v Zbudzi a A.
Minkaničovi za odbornú pomoc pri
inštalovaní ikonostasu.
Úprimné Pán Boh zaplať vyslovujeme aj všetkým veriacim, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k
jeho zakúpeniu a umiestneniu. (JK)

nebolo ani v tomto prípade. Majstri zábavy si najprv zobrali na
"mušku" prítomné decká zo Starého a Oreského, ktorým Janko Jakubčin za odvahu (spievať) rozdával plagáty a cedéčka
skupiny. Bez povšimnutia nezostali ani miestni hasiči či starostka. Vďačnou témou bolo taktiež 150-eurové "pôrodné", ktoré
obec poskytuje na podporu rodín. Potom prišiel rad na miestne babky, niektoré z nich Vilo
Kalman aj vytancoval.
S približne hodinovým programom sa predstavilo aj Duo
Rytmus – Daniela a Marián Maňovci, obľúbená hudobno-romantická dvojica z Oslian. Ako v
(dokončenie na str. 5)

INVESTIČNÉ

PROJEKTY

V poslednom období bolo v našej obci Oreské realizovaných
viacero investičných projektov.
Na obecnom cintoríne bola realizovaná výstavba nového chodníka, ktorý zlepšil prístupnosť k
miestam posledného odpočinku
našich najbližších. Ďalším projektom, ktorý je realizovaný v areáli
cintorína, je osadenie časti nového oplotenia na hranici pozemku
so susediacimi vlastníkmi.
Rekonštrukčné práce si už nevyhnutne vyžadovala aj budova
spoločenskej miestnosti v obci.
Vymenené boli okná, dvere, rekonštrukciou prešli sociálne zariadenia, vymaľovaný bol interiér
budovy a zároveň boli realizované vysprávky stien. V predchádzajúcom období bolo kompletne
obnovené vybavenie kuchyne a
zakúpené boli nové odsávače pár.
Na časť vybavenia do kuchyne
získala obec finančné prostriedky
v rámci projektu od Nadácie SPP.
Ďalšou neodkladnou investíciou, ktorá je v súčasnosti realizovaná, je oprava strechy na budove bývalej základnej a materskej
školy. Z dôvodu nefunkčnosti
strešnej krytiny, pri ktorej dochádzalo k zatekaniu do objektu budovy, bola oprava strechy nevyhnutná.
Všetky uvedené investičné projekty boli financované z vlastných
finančných zdrojov obce. Veríme, že tieto spomínané aktivity
prispejú k lepšiemu životu v našej obci.
M.S.

V tretiu júnovú nedeľu sa vo
farskom kostole v Starom uskutočnila primičná sv. omša novokňaza Michala Pavlíka. O tejto
významnej udalosti nielen pre
obec, ale i celú farnosť sa dočítate na str. 3.
Snímka: JPZ

AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ V ORESKOM
V prvom polroku tohto roka obec Oreské zamestnávala na aktivačnú činnosť v
rámci projektu ÚPSVaR Michalovce § 12 štyroch pracovníkov. Aktivačná činnosť
pracovníkov bola zameraná na čistenie a skrášľovanie našej obce. Boli vykonávané práce ako kosenie verejných priestranstiev, obecného cintorína, areálu bývalej základnej a materskej školy a čistenie obecného potoka. Pri obecnom úrade je zriadená posilňovňa, o ktorú sa stará pracovníčka aktivačnej činnosti. Jej
náplňou práce je starať sa o čistotu a o prevádzku. Posilňovňa slúži domácim aj
cudzím obyvateľom, ktorí majú záujem o cvičenie a relax. V obci bola realizovaná formou aktivačných prác donáška liekov pre starobných dôchodcov. Túto službu vykonávala taktiež pracovníčka na aktivačnej činnosti. Služba bola veľmi ocenená, nakoľko dôchodcom boli lieky doručené priamo do domácnosti. Aktivačná
služba v obci je plne využitá a veríme, že bude pokračovať aj naďalej. (D.C.)

V Oreskom si v máji už tradične uctili miestne mamky a babky na
oslavách Dňa matiek. Podrobnejšie v článku "Tebe, mamička" na str. 2.
Snímka: O. O.
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Pod Bukovinou

TEBE, MAMIČKA

Povedzme si rovno – MAMA je človek, bez ktorého by sme tu
neboli my. Vychováva nás, poučuje a formuje našu osobnosť už
od prvého dňa našej existencie. Či máme 5 rokov alebo 50, vždy
sa o nás rovnako bojí. Pre každého človeka je jeho matka najdôležitejšou osobou na svete. Od detstva si nesieme v sebe jedinečný a neopakovateľný obraz svojej matky. Matky, ktorá všetko chápe, odpúšťa a bude stále milovať svoje dieťa bez ohľadu
na to, aké je.
Deň matiek je špeciálny čas kusok a káva. Takéto príjemné
povedať našim mamám ako ich stretnutie umožnilo našim mammáme radi a čo pre nás zname- kám a babkám nielen trošku odnajú. Aj preto starostka obce dychu a relaxu, ale zároveň zaOreské Bc. Agnesa Stričková a spomínanie si a prehodenie
poslanci obecného zastupiteľ- zopár slov v príjemnej spoločstva pozvali 14. mája všetky nosti. Ďakujem pani starostke a
mamičky a babky na príjemné poslancom OcZ za uskutočnenie
nedeľné popoludnie do spolo- tejto akcie, taktiež našim mamčenskej miestnosti, kde na nich kám a babkám za ich lásku a
čakal veľmi zaujímavý program. obetavosť.
Už pri vstupe boli mamičky obPrajeme im, aby zo svojich
darované darčekom v podobe detí a zo svojich vnúčat mali
froté uterákov. V úvode pán po- vždy radosť. Ak sa v ich očiach
slanec Minkanič privítal mamič- niekedy kvôli ním objavia slzy,
ky a poprial im pekný zážitok, nech sú to len slzy šťastia. Ďakuako aj príjemné popoludnie od- jeme za každé milé slovo, bozk,
dychu a zábavy. Nasledoval prí- úsmev, povzbudenie, ale aj popitok – chutné vychladené Cin- karhanie, lebo aj to treba k živozano. O kultúrny program sa tu, aby človek nezablúdil. Buďte
postaral folklórny súbor Svoji- zdravé, krásne a milé, a buďte s
na z Michaloviec. Svojím dlhým nami ešte dlhé roky.
pásmom zaujal a potešil všetMarika Melková
kých zúčastnených. Celé pásmo
hudby, tanca, krásnych ľudových
piesní, scénok a hovoreného slova bolo zábavným a relaxačným
prostriedkom pre mamičky, ktoré si to naozaj zaslúžia. Pozvané
mamy z našej obce, a nielen ony,
tvorili vďačné publikum. Účinkujúcich odmeňovali spontánnym
potleskom a radosť v ich očiach
hovorila za všetko.
Na stoloch nechýbalo občerstvenie – slané pečivo, minerálka. Podávaný bol aj chutný zá-

PRE ŠKOLÁKOV

V prvom polroku nového školského roka 2018/2019 si naši školáci
užijú prázdniny dvakrát. Na prelome
októbra a novembra to budú jesenné prázdniny. Vyučovanie končí 30.
októbra, o deň neskôr začnú prázdniny, ktoré potrvajú do 2. novembra
a keďže nasleduje víkend, vyučovanie začne až 5. novembra.
Podstatne dlhšie budú vianočné
prázdniny. Voľno si školáci užijú aj
kvôli víkendu a vianočným sviatkom.
Vyučovanie končí síce v piatok 21.
decembra, ale nasledujúce dva dni je
víkend, potom tri voľné dni a 27. decembra 2018 začnú prázdniny, ktoré
sa prenesú aj do nového roka. Končia v pondelok 7. januára 2019 a od
utorka 8. januára opäť začína vyučovanie.
(red.)

K oslave Dňa detí v Oreskom
patril aj nafukovací hrad, kde sa
deti vyšantili do sýtosti...
... a po dobrom výkone padol
vhod nejaký ten kopček zmrzliny.
Snímky na strane: O.O.

Takto sa zabávali najmenší na februárovom karnevale v Oreskom.

FAŠIANGOVÝ KARNEVAL
„Čo je tu dnes, veľký bál? A či dáky karneval? Sprievod masiek krúži v kruhu, jedna maska strieda druhú.“ Takto presne to vyzeralo dňa
4. februára v našej spoločenskej miestnosti v Oreskom, kde sa konal fašiangový karneval. Miestami sme mali pocit, že sme sa ocitli v
rozprávkovom svete, kde prišla princezná, kovboj, myška Minnie, požiarnik Sam, monsterka a rôzni statoční hrdinovia.
A aby toho nebolo málo, prices- Celé to bolo v réžií animátoriek s
tovali k nám aj "ozajstní“ Šmolko- názvom Babysitting Košice. Sálou
via. A tak sa celá miestnosť na sa šíril detský smiech, veselá nálačele s krásnou Šmoulinkou a múd- da a veselá hudba. Bola to riadna
rym tatkom Šmolkom zmenila na zábava. Masky hrali, spievali, tanjednu veľkú ŠMOLKO PÁRTY. covali a hodovali spolu s rodičmi,
ktorí sa zapojili do aktivít a tým potešili svoje ratolesti. Detičky sa oddali hudbe a rozhýbali v tele každú bunku. Po takomto šantení
potrebovali doplniť energiu a tak
ich na stoloch čakala chutná pizza, slané maškrty a džúsik. Prostredie dotvárali šmolkovské kulisy,
kde na záver vznikali veľmi pekné
fotky na pamiatku. A keďže každé
jedno dieťa bolo jedinečné a úžasné, preto i každé zvíťazilo. Detičky
boli odmenené omaľovánkou a balíčkom prekvapení, o ktoré sa postarali starostka obce a poslanci
obecného zastupiteľstva.
O rok sa tešíme znova, že sa aspoň na chvíľu prenesieme do sveta rozprávok, tanca a zábavy.
M. Melková

KOMUNÁLNE VOĽBY V NOVEMBRI

Po štyroch rokoch sa v závere roka na Slovensku opäť uskutočnia
komunálne voľby, v ktorých si zvolíme zástupcov do miestnych samospráv na ďalšie štvorročné obdobie. Voľby vyhlásil predseda NR SR A.
Danko a deň ich konania určil na sobotu 10. novembra.
Vo vyhlásení taktiež stanovil lehotu na určenie volebných obvodov
pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev a počtu poslancov obecných zastupiteľstiev v nich do 17. augusta, lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 11. septembra, lehotu
na utvorenie miestnych volebných komisií taktiež do 11. septembra a
lehotu na ich prvé zasadanie do 18. septembra.
Právo voliť do orgánov samosprávy obce má plnoletý obyvateľ obce,
ktorý má v nej trvalý pobyt. Občania môžu vo voľbách aj kandidovať.
Za obecných či miestnych poslancov môžu byť zvolení obyvatelia obce s
trvalým pobytom v nej a musia mať aspoň 18 rokov. Od kandidátov na
starostov (aj primátorov) sa vyžaduje minimálny vek 25 rokov.
Voľba je jednokolová. Za poslancov zastupiteľstva budú zvolení kandidáti, ktorí získajú vo volebnom obvode v poradí najviac platných
hlasov. Za starostu bude zvolený kandidát s najvyšším počtom platných hlasov, pri rovnosti hlasov sa vykonajú nové voľby.
(-R-)

Pod Bukovinou

PRIMIČNÁ SLÁVNOSŤ

cich po Láske."
Po primičnej sv. omši nasledovalo agapé, na ktoré boli pozvaní
všetci prítomní (podľa odhadov sa
slávnosti zúčastnilo približne 500
– 600 ľudí). Nechýbali ani gratulácie príbuzných a známych, rozhovory a neodmysliteľné fotografovanie. Bývalý staranský farár Kamil Ján
Hudák, CFSsS (1919 – 2007), ktorý pôsobil v našej farnosti dvadsaťpäť rokov, vyslovil viackrát želanie,
aby zo Starého raz vyšiel kňaz. Toto
želanie sa mu splnilo už druhýkrát,
keď po Jánovi Evanjelistovi Kočerhovi, ktorý od roku 2009 pôsobí v
Prahe ako gréckokatolícky kňaz (v
súčasnosti ako kaplán-vikár v slovenskej farnosti Najsvätejšej Trojice
v Prahe), prijal kňazskú vysviacku aj
Michal Pavlík.
J. P. Zemplínsky

Vo farskej obci Staré prežívali veriaci v tretiu júnovú nedeľu (17.6.) výnimočnú udalosť. Bola ňou primičná sv. omša novokňaza Michala Pavlíka, ktorý v sobotu 16. júna prijal s ďalšími piatimi diakonmi v Košiciach
kňazskú vysviacku z rúk košického arcibiskupa – metropolitu Mons. Bernarda Bobera.
Slávnostný sprievod z fary sa za- tvo o Bohu, ktorý sa ma tak osobstavil pred kostolom, kde primi- ne a intenzívne dotkol. Nechcem
ciant dostal od rodičov, sestry a sta- ponúknuť nič iné ako svojou služrej mamy požehnanie. Po oblečení bou sprostredkovať Boží dotyk, ktorý
kňazského rúcha nasledoval presun dáva nádej, odpúšťa, dvíha, uzdrado farského Kostola Nanebovzatia vuje, poteší a rozdáva pokoj. V tom
Panny Márie. Tu novokňaz Michal, je mi veľkým vzorom sv. Matka Tektorý v tomto farskom chráme pri- reza z Kalkaty. Príklad jej života a
jal viaceré sviatosti a kde dlhé roky zdanlivo nepatrná činnosť dokázali
miništroval, celebroval svoju prvú zmeniť svet. Podľa jej slov sa chcem
omšu. Spoluslúžili takmer dve de- stať ceruzkou v Ježišových rukách,
siatky kňazov nielen z blízkeho oko- ktorá bude pokorne a poslušne pília a Košíc, ale aj z Nemecka. Kaza- sať na prázdne papiere sŕdc žízniateľom bol rektor Kňazského seminára
sv. Karola Boromejského v Košiciach
ThDr. Štefan Novotný, PhD. Liturgický spev viedol kantor Pavol Garbeľ,
účinkoval taktiež miešaný chrámový
spevácky zbor Lusticus pod taktovkou Ing. Oľgy Bereznaninovej.
Počas primičnej slávnosti sa k
Miškovi, ako ho vo farnosti familiárne volajú, prihovorili správca staranskej farnosti a principál Mgr. Ján
Čech Špirek, starostka obce Agáta Jesenková a riaditeľka miestnej
materskej školy Mária Litunová. K
prítomným sa prihovoril aj samotný primiciant, ktorý od októbrovej
diakonskej vysviacky v Ríme pôsobil osem mesiacov ako diakon v koNedávno postavený ikonostas v zbudžanskej cerkvi posvätil košický
šickej farnosti na Furči a kde v súSnímka: PK
časnosti pokračuje už ako kaplán. eparcha Milan Chautur.
Okrem poďakovania všetkým, s kto• 15. september 2018 (sobota) –
rými prichádzal do styku na ceste
stretnutie Staré-Jasenov pri Vojtku kňazstvu, povedal: "Moje motto,
kovom kríži v Staranskej doline od
V
najbližšom
období
sa
uskutočnia
s ktorým som už vstupoval do služ13.00 hod.
tieto
podujatia:
by diakona, je prostredníctvom služby blížnym slúžiť Bohu. Ako kňaz • 12. august 2018 (nedeľa) – 7. far- • December 2018 – Mikuláš v Staby som rád s Jeho pomocou vydával ský deň RKC – Farnosť Staré (filiálky rom.
svedectvo o Ňom samom. Svedec- Oreské a Zbudza) od 10.00 hod.
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

PRIPRAVUJEME

ZHODNOTENIE DVOCH FUNKČNÝCH OBDOBÍ
1. Budovanie a rozvoj obce:
• Zateplenie budovy obecného úradu, výmena okien,
dverí, strešnej krytiny, nová fasáda (eurofondy) – realizácia projektu, rekonštrukcia verejných priestranstiev a zelene v obci v dvoch častiach obce (eurofondy) – realizácia projektu, práce na vodných tokoch
„Starianka a Jakovec“, dokončenie školského bytu a
kaderníctva – následný prenájom týchto priestorov,
svojpomocná výstavba amfiteátra na nádvorí obecného úradu na mieste bývalej kinosály, rekonštrukčné práce na škole a okolí – altánok, terénne úpravy,
okapové chodníky, odvodňovacie práce, úprava odpadov, dobudovanie riaditeľne v priestoroch ZŠ, zakúpenie a osadenie 3 nových autobusových čakární, práce na kaštieli – archeologický výskum (2012),
stavebné práce (2017) – dotácia z Ministerstva kultúry SR, výstavba chodníkov – I. etapa (rok 2014),
inštalácia kamerových systémov – cez eurofondy.
• Reprezentácia obce v STV 1, 2 (téma – príspevky
mladým rodinám), TV JOJ (téma – „Žijeme na vidieku“), TV JOJ – praktické maturitné skúšky v dobových kostýmoch, Rádio Regina – relácia „Zvony nad

krajinou“, vydávanie novín pre obce Staré, Zbudza,
Oreské s názvom „Pod Bukovinou“ dvakrát ročne od
roku 2011, vydanie publikácie o obci v roku 2017.
• Rekonštrukcia Domu smútku – dotácia z Ministerstva financií SR, odvodňovacie práce a drobné
stavebné práce na ulici „Hušták“, asfaltová úprava
cestičky k rodinným domom (Štiber, Kohút) – plán
ukončenia 09/2018, výstavba chodníkov – II. etapa – časť cez eurofondy, časť z prostriedkov úveru – projekt v roku 2015, výstavba v roku 2018,
výstavba parkoviska pri cintoríne s 53 parkovacími
miestami – z prebytku hospodárenia obce.
• Finančná podpora – príspevky mladým rodinám pri
uzatvorení manželstva a pri narodení dieťaťa – 52
prípadov po 150 €, celkovo bolo vyplatených 7 800
€ od roku 2011 do 30. 6. 2018, zriadenie pamätnej izby v kaštieli – v rozpracovaní, plánované ukončenie v septembri/2018.
2. Kultúrne a športové akcie:
• Gazdovská zabíjačka (2x), Staranská hudobná jar
v kaštieli (6 ročníkov), každoročné stretnutie pri
(dokončenie na str. 5)
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DEŇ DETÍ

Deti sú pre rodičov tým najvzácnejším darom. Dar, ktorý dáva životu zmysel. Raz do roka majú naši
najmenší svoj sviatok, ktorý sme
oslavovali tento rok 2. júna. Zraz
bol v areáli bývalej materskej školy.
Celý areál bol vyzdobený balónmi a farebnými stužkami. Oblohou sa tiahli obrovské mraky, ktoré sme sa spoločnými silami snažili
rozohnať a odviať ďaleko. Jednou
z atrakcií bol skákací hrad. S jeho
nafúknutím sme váhali pre blížiacu
sa búrku. Pomaly si deti začali opekať klobásku, keď tu zrazu sa spustil obrovský lejak. Úkrytom bola
budova bývalej MŠ. Po výdatnom
daždi vykuklo slniečko a na povel
pani starostky sme sa všetci presunuli do spoločenskej miestnosti.
V priestoroch detského ihriska sa
hrad rozložil a konečne mohla začať tá pravá detská zábava. Smiech,
hudba, výskot. Chlapci si užívali loptové hry. Potom nastal zlatý
klinec programu. Dovalil sa k nám
ujo zmrzlinár s bezodnou nádobou.
Každý jedol koľko vládal. Či to boli
deti či dospelí, každému sa ušlo.
Na stoloch nechýbalo slané a sladké občerstvenie. Keďže nám počasie opekačku prekazilo, každé dieťa
šlo domov s výslužkou – klobáskou
a chlebíkom. Detičky boli odmenené medailou, perom s logom obce a
sladkosťou.
Tento rok bol Deň detí iný. Bol
nielen zábavný, ale aj dobrodružný.
Nikomu rýchly presun neprekážal
a práve tým bol výnimočný a všetci
naň budeme dlho spomínať. (M.M.)


Detský sviatok si v druhý júnový
deň pripomenuli aj detičky v Zbudzi. Na miestnom ihrisku Polaty na
ne opäť čakali koníky, nafukovací
hrad, trampolína či súťaže, za ktoré si deti odniesli zaujímavé ceny.
Nechýbalo ani občerstvenie, značný záujem bol o cukrovú vatu. (-rk-)

Mladí Zbudžania nepohŕdli ani
cukrovou vatou.
Snímka: O.S.
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V ZNAMENÍ KULTÚRY

Nakoľko sa rok 2018 nesie v znamení kultúrneho dedičstva, venovala som sa s deťmi diskusii o rôznych tradičných remeslách, pričom
sme sa sústredili na aktuálnu skúsenosť detí. Opisovali sme postup
prípravy vybraných produktov tradičných remesiel ako sú hrnčiarstvo, tehliarstvo, tkáčstvo a košikárstvo.
Vybrané jednoduché postupy reň s tortami a zmrzlinou. Dbala
sme realizovali, uplietli sme z vŕ- som a vysvetľovala im dôležitosť
bových prútov hniezda pre vtá- bezpečnostných pravidiel pri
čiky a ozdobné venčeky k Veľkej práci s rôznými nástrojmi a manoci. Na slávnosti Deň Rodiny teriálmi. Tiež som dbala, aby sa
sme spoločne s deťmi, rodičmi a u detí rozvíjal cit pre efektívne,
OZ Priatelia Sophie zhotovili vče- ekonomické a bezpečnostné polí úľ. Konštrukcia bola zhotovená stupy práce.
z vŕbových prútov, na ktoré sme
Nezabudla som ani na sponalepovali hlinu – íl, zmiešanú so ločné aktivity s rodičmi a starýsušeným konským trusom. Doba mi rodičmi, ktoré som pripravoČasť pivničných priestorov v staranskom kaštieli zrekonštruoval na
schnutia bola mesiac, potom sme vala spolu s deťmi. Fašiangový vlastné náklady miestny obyvateľ Jozef Palovčák. Začiatkom roka vynoúľ vyhladili a vymaľovali akvare- karneval s Tatkom Šmolkom a vené priestory požehnal farár Ján Čech Špirek. Na otvorení sa zúčastnila
lom. Uložili sme ho do prírody a Šmoulinkou. Jar sme privítali s aj FSk Starjani.
Snímka: A. Jesenková
nasťahovali doň včeliu rodinku. divadlom Vítanie Jari spolu aj
Možno si niektoré dieťa na túto so žiakmi ZŠ a ich pedagógmi. 1.
našu aktivitu v škôlke v dospelos- máj sme oslávili májovým sprieti spomenie a z niektorých našich vodom po dedine v krojoch a na
Cisárskou hymnou Rakúsko-uhorskej monarchie sa začal v poradí siedmy kondetí sa stanú včelári. Aktivita de- školskom dvore spolu so ZŠ sme
ťom robila veľkú radosť. Praco- mali májovú veselicu, nachysta- cert Hudobná jar v kaštieli rodu Sztáray v Starom. Hymnu zaspievala Mgr. Milevali s hlinou ako s plastelínou, len né občerstvenie v školskej jedálni na Bančejová dis.art. Všetci prítomní povstali na počesť Irmy Sztáray, ktorá sa v
s tým rozdielom, že držali v ru- nás vzpružilo z prvých horúčav, staranskom kaštieli narodila a vyrastala pred 155 rokmi. Dobovú atmosféru nakách prírodný materiál.
ktoré k nám zavítali. Deň Rodiny
vodili portréty grófov Sztárayovcov – banery a figurína oblečená do šiat z čias
Aktivita bola smerovaná tak, sme zamerali na hodnotu tradičaby sa deti mohli zamýšľať nad nej klasickej rodiny, ktorú tvorí grófky Irmy. Výstavu zabezpečilo Zemplínske múzeum.
Romantické husle navodili nežnú atmosféru májového večera. V podaní Mgr.
spôsobom ako mohol úľ vznik- mama, otec a deti. Na MDD sme
núť, kde a ako sa dali získať vŕ- vyšli za obec do Krivošťan, kde v Miroslava Starjaka dis. art. a Otta Ulbrichta sálou sa niesla vôňa ruží a lupeňov
bové prúty na jeho výrobu. Ta- Penzióne Vážka sme relaxovali, pivónie.Vládla rodinná atmosféra a pohoda. Nedeľný májový večer rozospieval
kisto som im sprostredkovala oddychovali, poznávali rieku La- kaštieľ barokovou hudbou a spevom, áriami v nemeckom, talianskom a francúzvedomosti o výrobe niektorých borec a život pri nej.
výrobkov. Múka z obilia. NavšteSpoločne s deťmi som pripravi- skom jazyku. Predstavili sa interpréti Milena Bančejová, Miroslav Starjak, Stavovali sme polia s obilím, sledo- la Rozlúčkovú slávnosť Naša stuž- nislav Borko, Ivana Soljaniková, Alena Sailerová, Emília Schudichová a Júlia Bavali ako rastie, ako dozrieva. Z ková. Každý absolvent materskej ňasová.
obilia sa melie múka, z múky sa školy bol dekorovaný stužkou,
Rok 2018 sa nesie v znamení kultúrneho dedičstva. Moderátorka večera Mápečie chlieb. Navštívili sme do- vypočul si svoju častušku, pod- ria Litunová predniesla epizódu zo života Cyrila a Metoda a ich príchodu na Veľmácnosť, ktorá má ešte zbušok písal sa svojím menom v školskej
kú Moravu. Bol v nej opísaný význam hlaholiky a staroslovienčiny pre naše kraa vysvetlila som deťom a názor- kronike. Takto slávnostne kažne ukázala, ako sa vyrába mas- doročne vyraďujeme absolven- je. Uviedla "Zbor Presvätej Bohorodičky Ochrankyne" z gréckokatolíckej farnosti
lo zo smotany. Vyrobili sme si tov do 1. ročníka. Školský výlet Rakovec n/Ondavou. Zbor predniesol dve skladby v staroslovienčine. V progradžús z ovocia, čaj zo sušených by- sa uskutočnil do Košíc do ZOO a me spievala aj Anabella Bančejová skladbu od Mikuláša Schneidera-Trnavského,
lín z lipy, ktorú sme si vlastno- Botanickej záhrady. Počas obeda ktorá v máji na prestížnej súťaži Petra Dvorského v Košiciach získala v mladšej
ručne nazbierali pred kostolom a sme si posedeli pri divadle, zašli kategórii strieborné pásmo a titul celoslovenský strieborný slávik pod vedením M.
z harmančeka, tiež z mäty a me- do katedrály, nadýchali sa rušnej
dovky, ktorú si pestujeme v našej mestskej atmosféry. Posledný deň Bančejovej. V staršej kategórii strieborné pásmo a titul celoslovenský strieborný
bylinkovej záhradke pred školou. v škole sme sa pristavili pri an- slávik získala Aneta Žužová, taktiež pod vedením M. Bančejovej. Koncertný večer
Oboznámila som deti ako sa vy- jelikovi v našej školskej Anjelskej ukončila FSSk Starjani ľudovými piesňami a veselou náladou, ktorá pokračovala
tvára pole a názorne sme si to aj kaplnke, rozlúčili sa s ním pesnič- vo vinotéke kaštieľa Jozefa Palovčáka.
predviedli s našim oteckom Šte- kou a s radosťou a úsmevom sme
Koncertnú sieň vyzdobila Martina Demčáková, kvetinárstvo Q-tina. Recepciu
vom Rimkom, ktorý nám za ško- odišli prázdninovať.
zabezpečila starostka obce Agáta Jesenková. Na reklamu a propagáciu prispel
lou zoral pôdu pre školské políčKrásne leto s usmiatym slniečko a následne ju pobránil. Takto kom želá Mária Litunová, riadi- MUDr. Viliam Knocik. V kaštieli sa zišlo do dvesto priaznivcov, sympatizantov
koncertu Hudobná jar, kaštieľa Sztárayovcov a rodu Sztáray. Mária Litunová
pripravujem deti k ich budúcej teľka Materskej školy v Starom.
práci v prírode, doma na políčku,
v záhradke a možno z nich v dospelosti budú aj farmári, ktorí si
budú vedieť dopestovať kvalitné
vlastné produkty. Realizovateľné
postupy som s nimi moderovala
a diskutovala.
V súvislosti s odvedenou prácou som s deťmi diskutovala o
tom, ako vnímajú hodnotu peňazí. Takto sú vedené aj k finančnej
gramotnosti. Počas ranných hier
a hravých činností som dbala na
to, aby dieťa tvorilo vlastné nápady, rozvíjala som ich kreativitu a podporovala ich snahu. Tak
vznikala ráno v triede autodielZ hudobného koncertu v staranskom kaštieli. Duet si spoločne zaspievali Stanislav Borko a Milena Bančeňa, farma, reštaurácia s kuchySnímky: JPZ
ňou a chutnými jedlami, cukrá- jová-Litunová.

NEŽNÁ ATMOSFÉRA V KAŠTIELI
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LETNÉ FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI

(dokončenie zo str. 1)
úvode vystúpenia povedala Daniela, ťažko sa nastupuje po takej
populárnej kapele ako je Drišľak.
Napriek tomu si dvojica (známa
z TV obrazovky) svojimi pesničkami získala nových priaznivcov
aj v Starom. Dodajme, že toto
duo vytvorilo desiatky vlastných
piesní a vydalo niekoľko CD-nosičov, z ktorých každý obsahuje
dve desiatky skladieb.

7

Oficiálny záver letných slávností, ktoré sa uskutočnili v 745.
roku od doteraz najstaršej známej písomnej zmienky o obci,
opäť patril skupine Starjani. S
ňou si zaspievala aj spomínaná
manželská dvojica Maňovcov.
Zvyšok nedeľného večera bol k
dispozícii hlavne mladým, pre
ktorých repro hudbu zaobstaral
Vlado Hlaváč.
(J. P. Zemplínsky)

DIVOV OBCE STARÉ

Rok 2018 je Európskym rokom kultúrneho dedičstva a jeho hlavným poslaním je poukázať na spoločné
kultúrne korene a ich význam tak pre minulosť, ako aj
pre budúcnosť. Súčasťou Európskeho roka sú iniciatívy a
podujatia na európskej, celoštátnej, regionálnej a miestnej
úrovni. K takýmto aktivitám a iniciatívam sa pripojila aj Základná škola v Starom.
Žiaci sa zapojili do projektu v roku 2018. A čo je pre žiakov
„Sedem divov obce Staré“. Po- siedmy div obce? To, čo uviedli
znávaním histórie a kultúrne- vo svojich dotazníkoch nepatrilo
ho dedičstva svojej obce zistili, minulosti, ale súčasnosti obce –
že obec má veľmi bohatú histó- Furmanovo. Miesto, ktoré navšteriu a jej obyvatelia majú byť na vujú miestni obyvatelia, ale aj iní
čo hrdí. Navštívili miestny kos- návštevníci zo Slovenska a zahratol Nanebovzatia Panny Márie, ničia. Furmanovo prekvapí drev ňom kryptu rodiny Stárajov- venými plastikami, príjemným
cov. Veľmi pekný výklad k his- prostredím, ktoré je prispôsobetórii kostola, krypty a jeho sú- né k oddychu detí a dospelých.
časnosti urobil žiakom kostolník Veľká vďaka za tento oddychoJozef Pavlík. Tiež spoznali his- vý areál patrí pánovi Jánovi Ivatóriu staranského kaštieľa, videli novi, ktorý je nielen spolumajiteľ,
jeho fotografiu z minulosti a po- ale aj správca. Rok kultúrneho
rovnali so súčasným stavom bu- dedičstva sa v ZŠ Staré prejavil
dovy. Navrhovali, čo by mohlo aj zapojením sa do medzinárodbyť v budove teraz, ako by moh- ného projektu eTwinning „Culla ďalej slúžiť obyvateľom obce. tural land“. V tomto projekte si
Ďalšou kultúrnou pamiatkou, žiaci z európskych krajín vymiektorú žiaci zvedavo objavovali, ňali svoje poznatky o kultúrnych
bola sýpka zo začiatku 19. storo- koreňoch svojho regiónu. Či už
čia a prícestná plastika Jana Ne- sú to kultúrne pamiatky, národpomuckého. Veľmi peknou vlas- né jedlá, piesne, tance a tradície.
tivednou a poznávacou akciou Rok 2018 ešte neskončil a tak sa
bola vychádzka k vodojemu nad žiaci tešia na ďalšie nové projekobcou Staré. Tento vodojem bol ty a aktivity v rámci Európskeho
postavený v roku 1927, doku- roka kultúrneho dedičstva.
mentuje to aj fotografia z minuMgr. Jana Fugová,
losti a podobnú si urobili aj deti
riaditeľka ZŠ Staré
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V rámci Európskeho roka kultúrneho dedičstva navštívili farský kostol
v Starom žiaci miestnej základnej školy. Sprievodcu im robil kostolník
Jozef Pavlík.
Snímka: AŠ

Hlavným "ťahákom" 1. ročníka Letných folklórnych slávností v Starom
bola vranovská skupina Drišľak.		
Snímka: JPZ

ZHODNOTENIE DVOCH FUNKČNÝCH OBDOBÍ
(dokončenie zo str. 3)
Vojtkovom kríži s obyvateľmi obce
Jasenov (pravidelne 15. septembra), oslavy 740. výročia obce
s odhalením pamätnej tabule K.
J. Hudákovi (2013), Mikuláš na
koči – koníky, oslavy Dňa detí, akcia na Furmanovom „Šport nás
spája“, účasť cca 120 členov ŠÚ
Vinné – ZŠ, MŠ, stavanie mája s
kultúrnym programom, založenie FS „Starjani“, reprezentácia
obce, vydané 2 CD a 1 DVD, turnaj v minifutbale o Pohár starostky obce Staré, hasičské súťaže,
oslavy 120. výročia vzniku hasičstva v obci, 1. ročník „Letných
folklórnych slávností“ – skupina

„Drišľak“ a Duo Rytmus – manželia Maňovci.
Za budovanie obce, efektívnosť narábania s finančnými prostriedkami a efektivitu využívania
a zhodnocovania majetku sme
získali dva roky po sebe (2016
a 2017) „Pečať rozvoja obce“ v
rámci hodnotenia NiSSR v rámci
miest a obcí Slovenska. Ďakujem
Pánu Bohu za zdravie a silu, avšak aj všetkým, ktorí akýmkoľvek
spôsobom prispeli k tomu, že sa
nám tieto práce podarilo uskutočniť. Prajem novému vedeniu,
aby sa obci Staré darilo aj naďalej.
Agáta Jesenková,
starostka obce

ROVNOMERNÁ „DEĽBA PR ÁCE “

Ľudia sú už raz takí, na všetko majú ten svoj pohľad. Čokoľvek robím „ja“, všetko je správne a dobré, o inom sa to už povedať nedá. Všetko robí zle, toto by malo byť tak, či onak, „Ja“ by som robil toto a nie
ono, prečo to robia tak, keď „má to byť“ tak, atď. Koľko ľudí, toľko názorov, veď aj ľudia sú každý iný.
Pokiaľ je to ako-tak v poriadku, zdravý kompromis či dobrá rada odborníka, to áno. Avšak pravda je taká, že najviac kritizujú tí, ktorí nikdy nepriložili ruku k dielu, ktorí nikdy nič osožné pre spoločnosť či obec
neurobili, ktorí sa riadia heslom: „Ja nič, ja muzikant“. Keďže nič nerobili, nič nepokazili, nikde pri práci nezavadzali, v ničom nepomohli. Oni
skrátka „robia“ len rečami, vnucujú svoju múdrosť a sú šťastní, keď ich
má kto počúvať, prípadne im prikyvovať hlavou hoci jeho názor je úplne iný. Dotyčný vie, že toho človeka musí počúvať, aby sa nestal aj on
sám terčom jeho poznámok. Sú to skrátka ľudia, ktorí všade boli, všetko vedia.
Prečo je to tak? Prečo si nedáme vysvetliť, ak niečomu nie celkom
dobre rozumieme? Prečo začíname všetko kritizovať už pri prvom zakopnutí rýľom či bagrom a nepočkáme až to bude hotové? Keď sa niečo začína robiť, všade je blato, neporiadok, rozkopávky, neupravený
terén, avšak bez toho by sa nič neurobilo. Za jeden deň či týždeň sa nič
nedá stihnúť, avšak pokiaľ sa robí plynule a rozumne, všetko sa dá.
Musíme rátať s tým, že niekedy sa vyskytnú aj nepredvídateľné okolnosti, čo práce zastaví či predĺži termín ukončenia, avšak čo sa raz
začalo, to sa určite ukončí. Celkom ináč sa aj práca darí, keď človek,
ktorý tú prácu robí, je pokojný a nie znechutený či rozčúlený. Tak zamyslime sa nad sebou a buďme ohľaduplní jeden voči druhému.
Či musí byť tá „deľba práce“ naozaj rovnomerná, že jedni pracujú a druhí kritizujú, že jedni robia rukami a druhí jazykom? Snažme
sa, aby sme aj v obci či v spoločnosti pomohli viac rukami ako jazykom. Potom by všade nádherne vyzeralo a všetci by sme boli spokojní
a šťastní ako v rozprávke. Agáta Jesenková, starostka obce Staré
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SPOLOČENSKÉ OKIENKO
Prvý polrok 2018
V Oreskom sa narodilo 5 detí (3 chlapci a 2 dievčatá), manželstvo
uzavrel 1 snúbenecký pár. Zomreli 3 obyvatelia (1 muž a 2 ženy).
K 30. júnu 2018 bolo k trvalému pobytu v obci prihlásených 488 obyvateľov.
V Starom sa narodili 4 deti (2 chlapci a 2 dievčatá), manželstvo
uzavrelo 5 snúbeneckých párov. Zomreli 3 obyvatelia (1 muž a
2 ženy).
K 30. júnu 2018 bolo k trvalému pobytu v obci prihlásených 777 obyvateľov.
V Zbudzi sa narodili 2 deti (1 chlapec a 1 dievča), manželstvo neuzavrel nikto. Zomrelo 6 obyvateľov (1 muž a 5 žien).
K 30. júnu 2018 bolo k trvalému pobytu v obci prihlásených 532 obyvateľov.

Na záver vianočného obdobia sa v staranskom kostole uskutočnil
slávnostný koncert. Sviatočný večer spríjemnili svojím spevom aj miestne dievčatá.

SLÁVNOSTNÝ KONCERT

Býva zvykom, že v staranskej farnosti sa na prelome rokov koná vianočný,
resp. novoročný koncert. Ten posledný
sa uskutočnil v nedeľu 7. januára a prezentovali sa na ňom prevažne domáci speváci.
V zaplnenom farskom Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Starom, kde
nechýbali ani veriaci z filiálok Oreské a
Zbudza, sa prítomným pásmom vianočných piesní postupne predstavili ženská
spevácka zložka Lustic, mužská folklórna spevácka skupina Starjani s harmoni-

kármi Emilom Balkom a Antonom Dermekom str., chrámový zbor Lusticus so
sólistom Stanislavom Borkom a 5-členná domáca dievčenská skupina. Druhá a záverečná časť nedeľného večera patrila tradičnému hosťovi z Nacinej
Vsi – ženskej folklórnej skupine Radosť
s harmonikárom Miroslavom Poľakom a
domácim zboristom pod taktovkou Oľgy
Bereznaninovej. Slávnostné podujatie,
ktoré bolo pri príležitosti ukončenia vianočného obdobia, moderoval miestny
farár Ján Čech Špirek.
(JPZ)

Z HISTÓRIE na šich OBCí

Od mája tohto roka pokračuje v Starom ďalšia etapa výstavby chodníkov a parkoviska pri cintoríne. Akciu realizuje stavebná firma Reinter
z Humenného. Predpokladaný termín ukončenia prác je začiatkom jesene.
Text a snímky: P.Z.

Na konci žatvy v staranskom chotári.

Snímky: JPZ

PRED 180 ROKMI
To, že naše obce patria do okresu Michalovce, berieme dnes ako samozrejmosť napriek tomu, že hranice okresu sa počas mnohých desaťročí často menili. Ale ako to bolo pred necelými dvoma storočiami? Zo
starších maďarských štatistických ročeniek (napr. z r. 1837) sa dozvedáme, že nielen Staré a Oreské, ale i Michalovce a niektoré ďalšie obce terajšieho Michalovského okresu patrili do správneho celku so sídlom v
Humennom.
Vtedajší okres Humenné sa rozprestieral od súčasných slovensko-ukrajinských hraníc až po Oborín na území súčasných okresov Snina,
Humenné a Michalovce. Nachádzalo sa v ňom 6 mestečiek, 88 dedín a
10 osád, resp. samôt. Žilo v ňom 53 473 obyvateľov. Najväčšie zastúpenie
mali gréckokatolíci, ktorých bolo 23 467, rímskokatolíkov bolo 22 883,
reformovaných (kalvínov) 3 526, židov 2 602 a evanjelikov (luteránov)
1 175.
Z mestečiek mali najviac obyvateľov Humenné – 2 694, Michalovce 2
022 a Snina 1 956. Ďalšie tri, ktorých význam v prvej polovici 19. stor. už
upadal, mali nasledovné počty – Budkovce 1 282, Staré 930 a Drahňov
717. Len pre zaujímavosť, ročenka uvádza Humenné a Michalovce ako
slovensko-rusínske mestá, Drahňov ako maďarské a Sninu, Budkovce a
Staré ako slovenské. V Starom žilo 789 rímskokatolíkov, 95 gréckokatolíkov, 7 evanjelikov a 39 židov.
K najväčším dedinám patrili Dlhé nad Cirochou – 1 490, Pozdišovce –
1 164, Strážske – 1 154, Stakčín – 1 099, Nacina Ves – 1 069 a Malčice –
1 008. Oreské je uvádzané ako slovensko-rusínska obec. Koľko obyvateľov tu žilo? Pri rímskokatolíkoch je počet 710 (chybný údaj – s najväčšou
pravdepodobnosťou ide o preklep), gréckokatolíkov bolo 152 (tento údaj
súhlasí aj s počtom uvedeným v schematizme Mukačevskej eparchie z
roku 1837) a 16 židov. Podľa toho tu malo bývať 878 obyvateľov, ale je to
nereálne číslo napriek tomu, že už v roku 1828 mala obec 469 obyvateľov.
Zbudza bola v tom čase súčasťou Užskej župy so sídlom v Užhorode a
patrila do okresu Sobrance.
(-pz-)

Pod Bukovinou
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HASIČOM NEVYŠIEL ÚVOD

Aktívny začiatok sezóny si naši hasiči zopakovali aj tento rok. Iba živel bol iný. Výdatné zrážky spôsobili počas veľkonočnej nedele menšie i
väčšie záplavy v rôznych častiach našej obce. Členovia DHZ odčerpávali
vodu a kontrolovali situáciu v obci. Nie všade sa však dalo pomôcť. Ústup
zrážok nakoniec celú situáciu v obci upokojil.
Prvou športovou aktivitou, ktorej sa hasičské družstvá zúčastnili, bol
27. ročník súťaže o Zemplínsky pohár. Náš zbor nastúpil v kategórii
dorastencov a mužov. Dorastenci v prvom pokuse zaznamenali čas až
23,44 s, s ktorým obsadili výborné 2. miesto. Mužom prvý pokus nevyšiel, v druhom kole to už vyzeralo skvele, ľavý prúd bol zostrelený v čase
15,76 s. Napravo sa však terč nepodarilo zostreliť ani počas ďalších desiatok sekúnd. Nezopol terč, nezastavila sa ani časomiera. Nášmu protestu ohľadom zlyhania techniky nebolo vyhovené, a tak sa nekonal ani
opakovaný pokus. Začiatok sezóny teda nevyšiel podľa predstáv.
Koncom mája si muži odbehli kolo Košickej hasičskej ligy, ktoré bolo
v Trhovišti. Čiastočne pozliepané družstvo sa v konkurencii nestratilo,
chlapci nakoniec obsadili 5. miesto časom z druhého pokusu – 15,94 s.
Sobotný podvečer počas prvého júnového víkendu patril pohárovej
súťaži vo Veľkých Revištiach. Súťaž absolvovalo iba družstvo mužov.
Platný pokus z prvého kola im priniesol 1. miesto. Dosiahnutý čas 16,26
s (ĽP 15,82 s). O týždeň neskôr sa uskutočnilo Územné kolo súťaže DHZ
v Bracovciach. Mali sme zastúpenie v kategórii muži a dorastenci. Ako
prvá prebehla štafeta, potom nasledovali požiarne útoky. Dorastenci to
nakoniec dotiahli na najvyššiu priečku. Mužom však nevyšiel ani jeden
požiarny útok, a tak ukončili súťaž na 2. mieste. Počas územného kola
prebehol aj pretek jednotlivcov, ktorého sa zúčastnil Martin Demčák.
V polovici júna začala aj Zemplínska hasičská superliga – ZHSL. Úvod
do jej tretej sezóny v Belej nad Cirochou zvládli naši muži pomerne šťastne. Po nabratí vody v prvom pokuse im „zdochla“ mašina. Strojník na
vzniknutú situáciu reagoval veľmi rýchlo, ale na dobrý čas to už nestačilo. A tak druhé kolo musela byť istota. Po druhom útoku sa dosiahnutým časom 15,66 s (PP 15,58) prepracovali na 1. miesto v rámci ligových
družstiev. Aj keď chvíľami to vyzeralo všelijako, podarilo sa umiestnenie
udržať. V celkovom hodnotení súťaže, keďže to bola súčasne aj pohárovka, obsadili 2. miesto. Mimo ligového hodnotenia si pohárovku zabehla
aj naša mužská rezerva a výsledkom 22,22 s (ĽP 21,81) a umiestnila sa
na 13. mieste. Dievčatá si zapísali obidva pokusy ako neplatné.
Druhé ligové kolo sa uskutočnilo v Žbinciach, kde mali muži už v prvom pokuse našliapnuté na pekný čas, keď pravý terč zopol v čase 15,13
s. Naľavo však pochybením techniky čas nezastal, čo znamenalo opakovaný pokus. Ten bol vykonaný na konci prvého kola s výsledným časom
15,62 s. V druhom kole sa na pravom prúde vystriedali prúdari, aby nikto z tímu nezostal ukrátený o ligový štart. Aj napriek nie stopercentnému výkonu mašiny bol napravo zostrelený terč v parádnom čase 14,91 s.
Pomerne veľké zakopnutie naľavo, 16,26 s však pripravilo mužov o zlepšenie. Výsledok z prvého pokusu im stačil na zisk 1. miesta v rámci ligových družstiev a 2. miesta v celkovom hodnotení Memoriálu J. Jurča.
Chlapci si teda aj po druhom ligovom kole udržali vedenie v tabuľke. V
Žbinciach si mimo ligy zabehli aj naše ženy a mužské béčko. Prvý dievčenský pokus vyzeral celkom nádejne s prvým zostreleným terčom naľavo v čase 20,58 s. Vpravo nedobehnutý prúd a zostrelený terč až v čase
34,94 s. S týmto časom skončili naše ženy na 4. mieste. Mužské béčko
ukončilo súťaž s obidvoma neplatnými pokusmi.
V prvú júlovú nedeľu boli v našej obci folklórne slávnosti, pri príprave a priebehu ktorých členovia DHZ aktívne pomáhali. Počas štátneho
sviatku 5. júla sa naše družstvá zúčastnili Memoriálu Štefana Kandu v
Bánovciach nad Ondavou. Za tie roky, čo pravidelne chodievame do Bánoviec, to bola tentokrát denná súťaž a súťažilo sa s hrubými hadicami.
Všetci naši si počínali pomerne dobre. Dievčatám sa v prvom kole podaril čas 23,66 s, s ktorým nestačili na súperky a ušlo sa im iba "zemiakové" umiestnenie (4. miesto). Mužské béčko sa po trápeniach z minulých
súťaží ukázalo v lepšom svetle. Veľké zlepšenie v druhom pokuse a výsledný čas 20,02 (19,57) s ich posunuli na konečné 5. miesto. Áčko išlo
razantne za putovným pohárom, k získaniu ktorého potrebovali najlepší súčet časov z obidvoch pokusov. V súťažnom poradí mužskej kategórie sa umiestnili na 3. mieste. Takmer identické časy v obidvoch pokusoch im však zabezpečili zisk toho, za čím do Bánoviec prišli. A tak máme
doma krásny putovný pohár.
Na treťom ligovom kole 8. júla v Stakčínskej Roztoke ("Mexiku") sa
našim mužom vôbec nedarilo. V prvom útoku to hádzalo na ľavom prúde, potom aj v kadi, v druhom kole ukázal rozdeľovač ako vie lietať. Jednoducho „skvelý“ deň! Dva neplatné pokusy na jednej súťaži, to sa u nášho áčka nevidí často, a tak diplom z tejto súťaže pôjde zarámovaný na
svoje čestné miesto.
Začiatkom júna pribudla nášmu DHZ nová technika v podobe protipovodňového vozíka, ktorý si boli zástupcovia nášho zboru osobne prevziať z rúk ministerky vnútra v Moldave nad Bodvou. Marta Janová

Muži Dobrovoľného hasičského zboru Staré.

Snímka: M. Janová

Z FUTBALOVEJ ŠTATISTIKY

V druhej polovici júna skončil ďalší ročník oblastných futbalových súťaži ObFZ Michalovce. Muži Športového klubu Strážske B/
Zbudza účinkovali v VII. lige – skupina Západ. V nedávno skončenej súťaži štartovalo jedenásť mužstiev, ktoré mali podľa vyžrebovania pôvodne odohrať dovedna 110 stretnutí, z nich nakoniec tri
skončili kontumáciou.
V týchto zápasoch (vrátane inkasovali iba 5 gólov.
kontumovaných) dosiahli 66 víNajväčším postrachom na ihťazstiev domáce mužstvá, 16 du- riskách súperov boli Pozdišovelov skončilo remízou a 28-krát ce, ktorých hráči skórovali 45sa tešili z víťazstva hostia. Aj v krát, len po 10 gólov dali na
prípade gólov je bilancia priazni- súperových ihriskách Horovce
vejšia v prospech domácich, kto- a rezerva Petroviec. Najpozorrí strelili 405 a inkasovali 180 gó- nejšiu obranu u súperov mal Lolov. Ani jedno z mužstiev nebolo žín, keď inkasoval len 12-krát,
doma stopercentné. Najbližšie najderavejšiu obranu mali Malk tomu mali Ložín a Pozdišov- čice, ktoré vonku dostali 68 góce, ktoré stratili po 2 body za re- lov. Najúspešnejším a jediným
mízy. Všetky ostatné mužstvá od mužstvom bez prehry u súpetretieho do jedenásteho mies- rov boli Pozdišovce, ktoré stratita prehrali doma najmenej jeden li po dvoch remízach len 4 body
zápas. Najproduktívnejší útok na a dosiahli vysoko aktívne skóre
domácom trávniku mal Ložín, 45:17. Jediným mužstvom, ktoré
ktorý dal 50 gólov, druhý bol po- sa netešilo z víťazstva na cudzom
zdišovský OcŠK so 48 gólmi. Ten ihrisku boli Veľké Slemence.
však nedostal v poslednom kole
V spomínaných 110 zápasoch
šancu vylepšiť si streleckú štatis- sme zaznamenali dovedna 585
tiku, keďže zápas s Horovcami gólov (vrátane kontumačných),
bol vopred skontumovaný kvôli čo predstavuje priemer 5,318
osýpkam v tábore hostí. Najslab- gólu na zápas. Najproduktívnejšie doma triafali Bracovce, ktoré šie boli Pozdišovce s 93 gólmi,
skórovali len 18-krát, ale vonku rezerva ŠK dala o 40 menej a v
dali paradoxne 17 gólov. Najpo- tomto ukazovateli skončila šieszornejšiu obranu na domácom ta. K bohatej gólovej nádielke
trávniku mali Pozdišovčania, keď najviac prispeli Malčice, keď inkasovali 112-krát a skórovali 55krát, takže v ich zápasoch videli
diváci až 167 presných zásahov.
V nedávno skončenom súťaž- Naopak, v zápasoch Bracoviec a
nom ročníku mal hrajúci tréner ŠK Ložína videli diváci dovedna len
Strážske B/Zbudza M. Rešovský k po 83 gólov. Reprezentanti obce
dispozícii týchto hráčov: P. Hirjak, (Malčice), ktorá v minulosti staT. Baláž, M. Ciganoc, M. Dudaš, bilne hrávala krajskú súťaž, sa
K. Dupaľ, S. Dzurjovčin, M. Ferko, najčastejšie podieľali na bohaL. Forgáč, Mk Gadžo, Mn Gadžo, tých gólových nádielkach (min.
K. Hajdučko, J. Horváth, M. Ja- 10 gólov v zápase): Ložín – Malčice 9:1, V. Slemence – Malčice
kub, R. Kiš, L. Kočerha, P. Kuž10:2, Malčice – Pozdišovce 0:10,
ma, V. Lipovský, M. Lisák, D. Ma- Rakovec – Malčice 12:0, Rakocejka, J. Macejko, L. Mačovský, vec – Petrovce 10:0, Petrovce –
Ch. Mandžák, M. Mikeľ, M. Mit- Malčice 10:3, Malčice – Bracovro, R. Nazad, V. Pavúk, P. Piskor, ce 10:2, Horovce – Malčice 4:6,
Patrik Roháľ, M. Rokyta, M. Sol- Petrovce – Horovce 7:3, Ložín –
tész, R. Tekáč, P. Turčík, L. Va- Strážske B/Zbudza 9:1, Rakovec
siľ a J. Zambory. Vedúcim mužstva – V. Slemence 8:2 a Malčice –
Bánovce 9:5.
(-red.-)
bol F. Ferko a masérom J. Dudáš.

K TO HRAL

KRÁTKO ZO ŠPORTU

KRÁTKO ZO ŠPORTU

FUTBAL

7. Petrovce n/L B 20
8. Pusté Čemerné 20
9. Horovce
20
10. Bánovce n/O 20
11. Malčice
20

VII. liga Západ ObFZ Michalovce
Ročník 2017/2018 – jarná časť
12. kolo (8.4.2018)

ZBUDZA – MALČICE 3:3 (3:2)
Góly: Macejko 2, Macejka (11 m) – Balog
2, P. Kanči. ŽK: Meňovčík – Hrabovčín, Sipos, Polák, P. Makula. Pred 50 divákmi rozhodoval Matej.
13. kolo (15.4.2018)

PETROVCE n/L B – ZBUDZA 1:0 (0:0)
Gól: Demeter (11 m). Pred 60 divákmi rozhodoval Kaffan.
14. kolo (22.4.2018)

ZBUDZA – BRACOVCE 1:3 (1:1)
Góly: Mitro – Duhaň 2, Dzurjo. ŽK: Macejka
(d). Pred 40 divákmi rozhodoval Š. Ferko.
15. kolo (29.4.2018)

HOROVCE – ZBUDZA 5:3 (2:2)
Góly: D. Tolyog 3, Kapura 2 – V. Lipovský,
M. Mitro a vlastný (Kocaj). ŽK: Tomáš, Bálint, Marjov – Dzurjovčin, Mandžák. Pred
50 divákmi rozhodoval Jakubec.
16. kolo (6.5.2018)

ZBUDZA – voľno.
17. kolo (13.5.2018)

BÁNOVCE n/O – ZBUDZA 0:1 (0:1)
Gól: M. Dudaš (11 m). ŽK: Silaj – Roháľ,
Kiš. Pred 50 divákmi rozhodoval Komenda.
18. kolo (20.5.2018)

ZBUDZA – RAKOVEC n/O 6:1 (6:1)
nedohrané
Góly: Macejko 2, Macejka 2, Dzurjovčin 2 –
Jarka. Pred 50 divákmi rozhodoval Jn Pivarník.
19. kolo (27.5.2018)

ZBUDZA – POZDIŠOVCE 4:5 (2:4)
Góly: Mandžák, Dzurjovčin, vlastný (Kornuc), M. Dudaš – Hirko 2, Sabol, Tancož,
Macko. Pred 50 divákmi rozhodoval Kaffan.
20. kolo (3.6.2018):

LOŽÍN – ZBUDZA 9:1 (3:1)
Góly: Soltész 6, Tutko 2, Jurišta – Kočerha.
ŽK: Topoľančin – Roháľ, Tekáč. Pred 50 divákmi rozhodoval Cejkovský.
21. kolo (10.6.2018)

ZBUDZA – PUSTÉ ČEMERNÉ 1:1 (1:1)
Góly: Forgáč – Jonek. ŽK: Mihalčin, Holej
(obaja h). Pred 50 divákmi rozhodoval Komenda.
22. kolo (17.6.2018):

V. SLEMENCE – ZBUDZA 5:0 (3:0)
Góly: Molnár 3, Mihók 2. ŽK: P. Hirjak. Pred
60 divákmi rozhodoval Joz.Pivarník.
Konečná tabuľka 2017/2018
1. Pozdišovce 20 17 3 0 93 : 22
2. Ložín
20 15 2 3 66 : 17
3. Rakovec n/O 20 11 2 7 74 : 38
4. STR B/Zbudza 20 10 4 6 53 : 40
5. Veľké Slemence20 9 3 8 59 : 51
6. Bracovce
20 6 5 9 35 : 48

54
47
35
34
30
23

Zo zápasu VIII. futbalovej ligy ObFZ Strážske B/Zbudza – Pozdišovce.

BEŽECKÝ REKORD NA L-10

V sobotu 10. marca napísal Medzinárodný cestný beh Laborecká desiatka
už svoju trinástu kapitolu. Desaťkilometrovú trať Park pub Strážske – Staré,
chot. časť Kozianky a späť absolvoval rekordný počet 248 bežcov, čo je o 76
viac než vlani. Pri chladnom počasí a južnom vetre sme videli rýchlejšie preteky než pred rokom, ale na prekonanie traťového rekordu T. Sahajdu z 10.
ročníka to nestačilo.
Sciranka (Hermanovce n/T) 0:37:25
Výsledky jednotlivých kategórií:
A – muži do 39 rokov
h, 3. (23.) Damián Polončák (KB
1. Sergej Raščupkin (Ukr.) 0:32:16 h, Stropkov) 0:37:49 h.
JŽ – juniorky/ženy do 20 rokov
2. Levente Tugyi (Miškolc) 0:32:31 h,
1. (87.) Barbora Němcová (TJ Obal
3. Patrik Vyšňovský (Str.) 0:33:06 h.
servis Košice) 0:46:28 h, 2. (165.) MiB – muži do 49 rokov
1. (v absolútnom poradí 4.) Anatolij chaela Haburová (AC Michalovce)
Malyi (Malyi team) 0:34:35 h, 2. (7.) 0:51:40 h, 3. (200.) Martina HaburoPeter Pulik (Metropol Košice) 0:35:14 vá (AC Michalovce) 0:54:59 h.
Kým v nedávnej minulosti na tejh., 3. (8.) Tomáš Kamas (TJ Tatran S.
to trati nebežal z našich "končín" ani
N. Ves) 0:35:21 h.
jeden pretekár, v tomto roku sa na
C – muži do 59 rokov
1. (18.) Jozef Molčan (AK Slávia TU štart postavili hneď piati, ktorí tu býKošice) 0:37:01 h, 2. (21.) Štefan vajú, resp. tu vyrastali. Medzi mužRacz (Steeple Poprad), 0:37:41 h, mi v kategórii A obstáli takto: 48.
3. (25.) Ján Polončák (KB Stropkov) (125.) Peter Kušnír (Michalovce/Staré) 0:48:58 h, 58. (153.) Tomáš Lazor
0:38:25 h.
(Staré) 0:50:45 h, 71. (187.) Ján ŠmiD – muži do 69 rokov
1. (48.) Jaro Baláž (AL Košice) ga (SRTG Michalovce/Staré) 0:54:12
0:42:04 h, 2. (52.) Peter Vilhan (Koši- h. Ženy štartovali v kategórii F a boli
ce) 0:42:33 h, 3. (72.) Miloslav Hajaš klasifikované nasledovne: 12. (231.)
Michaela Šmigová (SRTG Michalov(Vranov n/T) 0:44:36 h.
ce/Staré) 1:03:11 h. 13. (233.) MiE – muži nad 70 rokov
1. (109.) Bašista Vincent (OU Demja- chaela Pavlovčáková (MBO Strážta) 0:48:11 h, 2. (173.) Peter Pribičko ske/Zbudza) 1:03:23 h.
Na trati bolo 46 žien a 202 mužov,
(ŽSR Košice), 3. (219.) Gerard Parilak
medzi ktorými nechýbal ani 76-roč(AC Michalovce) 0:59:41 h.
ný Vincent Bašista, veteránsky majF – ženy do 34 rokov
1. (42.) Zuzana Iľovová (Maras team ster sveta z roku 2009, ktorý sa oproti
Prešov) 0:41:47 h, 2. (50.) Andrea vlaňajšku zlepšil o 2 s. Kým na ceste,
Hudáková (AL Košice) 0:42:28 h), kde okrem bežcov premávalo množ3. (79.) Natalyia Raščupkina (Ukr.) stvo áut, bolo naozaj rušno, chodníky
pozdĺž cesty boli prázdne. Podujatie
0:45:21 h.
má vysokú športovú úroveň, nuž by si
G – ženy do 49 rokov
1. (57.) Danka Hanulová (Liptovské zaslúžilo aj početnejšiu divácku kuli(J. P. Zemplínsky)
Sliače) 0:42:41 h, 2. (61.) Zuzana Sta- su!
novčáková (Vranov n/T) 0:43:03 h, 3.
(65.) Erika Ondrijová (MTC Vyšná Šebastová) 0:43:51 h.
H – ženy nad 50 rokov
1. (98.) Danica Božová (BK Poprad/
Svit) 0:47:21 h, 2. (129.) Zlatka Semanová (05-BK Furča Košice) 0:49:08 h,
3. (134.) Alžbeta Tiszová (TMS International Košice) 0:49:20 h.
JM – juniori/muži do 20 rokov
1. (14.) Filip Čižmár (TJ Obal servis
Košice) 0:36:02 h, 2. (20.) Samuel

7
5
6
5
3

1
5
1
3
3

12
10
13
12
14

50 : 84 22
43 : 59 20
40 : 75 19
37 : 59 18
55 : 112 12

Tabuľka jarnej časti 2017/2018
1. Ložín
10 9 1 0 37 : 5 28
2. Pozdišovce 10 8 2 0 45 : 8 26
3. Rakovec n/O 10 6 1 3 43 : 17 19
4. Veľké Slemence10 5 2 3 33 : 25 17
5. Bracovce
10 4 3 3 17 : 25 15
6. Petrovce n/L B 10 4 1 5 19 : 20 13
7. Malčice
10 3 2 5 39 : 48 11
8. Horovce
10 3 1 6 25 : 35 10
9. STR B/Zbudza 10 2 2 6 20 : 33 8
10. Pusté Čemerné 10 1 3 6 13 : 36 6
11. Bánovce n/O 10 1 0 9 17 : 38 3

SÚPERI
ŠK B/ZBUDZA
V prvú augustovú nedeľu začína
nový ročník VII. futbalovej ligy ObFZ,
skupina Západ, v ktorej už po tretíkrát štartuje mužstvo Športového klubu Strážske B/Zbudza, hrajúce domáce zápasy na ihrisku Polaty
v Zbudzi. Žreb určil mužstvu v jesennej časti ročníka 2018/2019 týchto súperov:
1. kolo (nedeľa 5.8.2018 o 16.30
hod.) ŠK Strážske B/Zbudza – OŠK
Horovce, 2. kolo (nedeľa 12.8.2018
o 16.30 hod.) FK Veľké Slemence –
ŠK Strážske B/Zbudza, 3. kolo (nedeľa 19.8.2018 o 16.00 hod.) ŠK
Strážske B/Zbudza – OŠK Tušice
TNV, 4. kolo (nedeľa 26.8.2018 o
16.00 hod.) OŠK Svornosť Bracovce – ŠK Strážske B/Zbudza, 5. kolo
(nedeľa 2.9.2018 o 15.30 hod.) ŠK
Strážske B/Zbudza – TJ Pusté Čemerné, 6. kolo (nedeľa 9.9.2018 o
15.30 hod.) AFK Topoľany B – ŠK
Strážske B/Zbudza, 7. kolo (nedeľa
16.9.2018 o 15.00 hod.) ŠK Strážske B/Zbudza – TJ Družstevník Oborín, 8. kolo (nedeľa 23.9.2018 o
15.00 hod.) TJ Družstevník Ložín –
ŠK Strážske B/Zbudza, 9. kolo (nedeľa 30.9.2018 o 15.00 hod.) ŠK
Strážske B/Zbudza – OFK Rakovec
n/O.
Jarná a zároveň odvetná časť súťaže začína v nedeľu 21. apríla 2019.
(-rk-)
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Tohtoročný MCB Laborecká desiatka prilákal na štart 248 bežcov.
Snímky: JPZ

