od ukovinou
VIII. ročník

POZNÁME STAROSTOV A POSLANCOV

V sobotu 10. novembra sme po ôsmykrát pristúpili k volebným urnám,
aby sme demokraticky zvolili zástupcov do miestnych samospráv (možnosť výberu z viacerých kandidátov), ktorí budú v najbližších štyroch rokoch rozhodovať o rozvoji našich obcí. Účasť voličov vo všetkých troch
obciach síce výrazne prekročila celoslovenský priemer (48,68%), ale v porovnaní s predošlými voľbami (r. 2014) značne poklesla. Kým v Oreskom
predtým dosiahla 79,61%, teraz len 73,14%, v Zbudzi klesla zo 70,77%
na 68,05% a v Starom dokonca zo 63,75% na 59,75%.
Starostovské pozície obhájili Ján Zalužický, 57 r., opatrovateľ,
kandidáti v Oreskom a v Zbudzi, Slovenská konzervatívna strana
v Starom dovtedajšia starostka na (63/21,3%), 4. Marián Borko, 46
túto funkciu nekandidovala. Výraz- r., vedúci tesárskej čaty, nezávislý
nú zmenu priniesli voľby v Starom. kandidát (33/11,1%).
Za starostku obce bola zvolená
Okrem starostu tam majú aj šiestich
nových poslancov (zo siedmich), A. Stričková, ktorá bude túto funkkeďže z pôvodného zastupiteľstva ciu vykonávať druhé volebné obkandidovala iba jedna poslankyňa. dobie.
Väčšinu zastupiteľstva tvoria noví STARÉ
Do zoznamu oprávnených osôb
poslanci aj v Oreskom. Na poslanecké stoličky zasadli traja noví. bolo zapísaných 641 voličov, voIba v Zbudzi nadväzuje na uplynu- lieb sa zúčastnilo 383, platné hlalé volebné obdobie väčšina, kde v sovacie lístky odovzdalo 381, z
7-člennom zastupiteľstve sú nová- toho pre voľbu starostu 376.
čikmi len dvaja.
V nasledujúcich riadkoch prinášame výsledky volieb v jednotlivých obciach.

december 2018
Zvolení poslanci: 1. Ing. Juraj
Turcovský, 37 r., manažér predaja, NEKA (298 hlasov), 2. Ján Andrejčin, 37 r., skladový disponent,
NEKA (251), 3. Mgr. Marek Šalacha,
29 r., hasič, NEKA (211), 4. Marián
LITUN, 36 r., sociálny pracovník,
KDH (190), 5. Magdaléna Šaffová,
42 r., nezamestnaná, KDH (186), 6.
Mgr. Peter Janov, 31 r., kontrolór
kvality, NEKA (184), 7. Mgr. Martina Malejčíková, 31 r., zdravotná
sestra, NEKA (173).
Náhradníci: 1.-2. Martin Demčák, 20 r., študent, NEKA (157 hlasov), a Bc. Dominik Hudák, 31 r.,
vedúci závodu, SNS (157), 3. Agáta Jesenková, 59 r., starostka obce,
KDH (137), 4. Marián Hardik, 27
r., THP, NEKA (133).
Výsledky volieb starostu: 1. Ing.
Michal Bereznanin, 56 r., štátny
zamestnanec, NEKA (200 hlasov/
52,5%), 2. Vladimír Hlaváč, 45 r.,
(Dokončenie na str. 3)

ORESKÉ

Do zoznamu oprávnených osôb
bolo zapísaných 417 voličov, volieb sa zúčastnilo 305, platné hlasovacie lístky odovzdalo 302, z
toho pre voľbu starostu 296.
Zvolení poslanci: 1. JUDr. Jana
Olexíková, 30 r., referentka štatistiky a stratégie mesta, NEKA (128 hlasov), 2. Milan Kužma-Meľko, 47 r.,
vodič, NEKA (115), 3. Mgr. Marta
Tkáčová, 51 r., technická pracovníčka, NEKA (98), 4. Ján Béreš, 55
r., zásobovač, NEKA (97), 5. Jozef
Minkanič, 39 r., zvárač, NEKA (95).
Náhradníci: 1. Matúš Šimko,
32 r., chemik, NEKA (93), 2. Eduard Zalužický, 28 r., robotník, Slovenská konzervatívna strana (92),
3. Slavomír Melko, 33 r., chemik,
NEKA (90), 4. Lucia Baranová, 32
r., RD, nezávislá kandidátka (79),
5. Lenka Zalužická, 30 r., operátorka vo výrobe, NEKA (75), 6. Ľudovít Harakaľ, 28 r., vodič, skladník,
NEKA (72), 7. Jozef Tirpák, 35 r.,
manager predaja, Strana moderného Slovenska (67), 8. Jaroslav Votoček, 56 r., montér, Slovenská konzervatívna strana (66), 9. Anton
Melko, 30 r., živnostník, NEKA (60).
Výsledky volieb starostu: 1. Bc.
Agnesa Stričková, 60 r., nezávislá
kandidátka (129 hlasov/t.j. 43,6%),
2. Peter Melko, 36 r., údržbár, nezávislý kandidát (71/24,0%), 3.

K účastníkom Vianočnej tržnice v Starom sa prihovoril starosta Ing.
Michal Bereznanin.
Snímka: M. Janová

VIANOČNÁ TRŽNICA

Počas tretej adventnej nedele sa v Starom uskutočnila prvá vianočná tržnica. Kultúrne podujatie s cieľom obnovenia tradície stredovekých
mestských a trhových práv v našej obci sa nieslo v réžii základnej a materskej školy v spolupráci s novozvoleným starostom obce.
Po úvodných príhovoroch starostu Ing. Michala Bereznanina i riaditeliek základnej a materskej školy Mgr. Jany Fugovej, resp. Márie Litunovej
sa začal kultúrny program. S koledami a vinšami vystúpili deti z materskej
školy a žiaci zo základnej školy. Po nich nasledoval krátky program Betlehemcov a mužskej folklórnej speváckej skupiny Starjani. Vianočne ladené
piesne odzneli aj v podaní cirkevného zboru Lusticus. Kultúrny program
ukončila vystúpením Aneta Žužová. Počas podujatia sa podávalo starostovské varené vínko, teplý čaj a chutná kapustnica.
Najdôležitejšou časťou celej akcie však bola vianočná tržnica, ktorú vytvorili v priestoroch amfiteátra deti z materskej školy a žiaci zo základnej
školy spolu so svojimi pedagógmi. V ponuke boli rozličné vianočné výrobky, ktoré si mohli prítomní za symbolický príspevok zakúpiť. Súčasťou vianočnej tržnice bolo aj rozsvietenie vianočného stromčeka. Marta Janová

ROZDAL BALÍČKY

Ani tento rok nezabudol Mikuláš na
naše zbudžanské detičky a navštívil ich
už po štvrtýkrát. Akcia sa uskutočnila
pod záštitou Obecného úradu Zbudza 8.
decembra v kultúrnej miestnosti v Zbudzi, kde si naše detičky aj tento rok s
radosťou v tváričkách prevzali svoje balíčky a všetci zúčastnení sa opäť mohli
spolu stretnúť, zabaviť sa a pomaškrtiť
si. Tento rok Mikuláš rozdal 45 balíčkov.
Akciu zorganizovali manželia Činčárovci.

SILVESTROVALI

Starostka obce a nové Obecné zastupiteľstvo v Oreskom pozývalo obyvateľov obce na silvestrovské posedenie do spoločenskej miestnosti. A my,
občania, sme radi prišli. Čakala nás
vyzdobená sála a veselá muzika.
Už od 21. hodiny prichádzali ľudia
v skupinkách. Domáce zásoby nechýbali. Chlebíčky, zákusky, pečivo, vínko a všelijaké dobroty zaplnili stoly. Naši milí poslanci s ochotou každému ponúkli teplú kapustnicu. Bola
výborná. Varené vínko zahrialo všetkých uzimených. K tomu naši dídžeji pripravili krásne slovenské ľudové
piesne. Nálada bola výborná a na parkete sa vykrúcali páry. Únavu zahnala aj šálka dobrej kávy, samozrejme s
obsluhou.
Pred polnocou sme všetci vyšli
vpred budovu a boli očarení ohňostrojom. Zazvonili kostolné zvony a ohlásili príchod nového roka 2019. Ľudia si vinšovali a objímali sa. Zábava
však pokračovala v sále ďalej. Prípitky
šampanským a tradičný čardáš nechýbali. O chvíľu už rozvoniavala pečená
klobása. Chutila všetkým. Spievalo sa
a tancovalo do rána. Tí, čo neprišli,
mohli ľutovať.
Na budúci rok určite príde celá
obec, aby sme tak všetci spolu privítali
nový rok a aj takou formou sa zbližovali. Ďakujeme pekne pani starostke a
poslancom, nech sa im v novom roku
darí.
Darina Hirjaková

PREZIDENTSKÉ
VOĽBY
Po nedávnych komunálnych voľbách čakajú voličov voľby prezidenta Slovenskej republiky. Predseda NR SR Andrej Danko vyhlásil
na 16.3.2019 prvé kolo prezidentských volieb. Kandidáti sa musia zaregistrovať najneskôr do 31.1.2018.
Volebné miestnosti budú otvorené od 7:00 do 22:00 hod. Prípadné druhé kolo volieb sa uskutoční o
dva týždne, t. j. 30.3.2019 v tom istom čase.
(-rk-)
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Pod Bukovinou

ČAS VIANOČNÝ, ČAS RADOSTNÝ

Chvíle stretnúť človeka s blízkymi sú najvzácnejšie. Bežne sa
stretávame len letmo, krátko. Ženú nás povinnosti, úlohy, strháva nás uponáhľanosť dnešného času a ľudí v ňom. Stres sa prenáša aj do našich rodín. Zastavme sa, hľadajme porozumenie. Vhodný je na to čas adventu, čas očakávania narodenia Pána, ktorého
vyvrcholením je čas vianočný, prinášajúci pokoj do nášho života.
U nás, v Materskej škole v noc. S príjemnými pocitmi a v
Zbudzi, sa pripravujeme na slávnostnej nálade sme sa roztieto krásne sviatky už od je- chádzali domov pokračovať v
sene. Na vychádzkach do prí- oslave týchto najkrajších sviatrody zbierame krásne rozkvit- kov roka.
Darina Bálintová,
nutú trávu, šípky, šušky a iné
riaditeľka MŠ
prírodniny, ktoré potom využijeme na prípravu vianočných ozdôb. V jednotlivých
edukačných aktivitách postupORESKÉ
ne pripravujeme deti na tieto
Tuhý komunálny odpad
najočakávanejšie dni. Pesnič- 8. a 22. január, 5. a 19. február,
ky, básničky a vinše kolední- 5. a 19. marec, 2., 16. a 30. apríl,
kov dopĺňame štedrovečerný- 14. a 28. máj, 11. a 25. jún, 9. a
mi zvykmi. Vysvetľujeme im,
23. júl, 6. a 20. august, 3. a 17.
prečo nemôžu chýbať na stoseptember, 1., 15. a 29. október,
le vianočné oblátky, čo sym12. a 26. november, 10. a 24. debolizuje na prekrojenom jabĺčcember.
ku hviezdička a vzbudzujeme v
Papier
nich úctu k narodenému Jezu26. marec, 9. august.
liatku. S deťmi pečieme a zdoSklo
bíme vianočné medovníčky.
Pre deti sme dali ušiť nové ľu- 10. január, 14. jún, 29. november.
PET fľaše
dové kroje, za ktoré ďakujeme
14. február, 23. apríl, 22. august,
starostovi obce Zbudza.
V kultúrnej miestnosti sme 10. október, 19. december.
vyzdobili vianočný stromček,
Zmiešané plasty, PET fľaše
na ktorý deti zavesili svoje vy- 17. január, 14. marec, 17. máj,
zdobené medovníčky. Život po 26. júl, 19. september, 18. notieto dni ovplyvňoval náladu vember.
aj našej tety kuchárky a tety
Elektro, VKM, kovové obaly
školníčky, ktoré s nami preží- 9. máj, 30. september.
vali vianočné prípravy. UvaNebezpečný odpad
rili nám chutnú kapustnicu a
20. február, 21. august.
vianočný punč. Mamičky prinášali napečené vianočné pečivo, ktoré sme po besiedke spoločne ochutnávali. Zapálili sme
V Zbudzi majú dve komisie.
sviečky a celou škôlkou sa šírila Povodňovú komisiu vedie stavôňa klinčekov a škorice.
rosta Ing. Matej Havrila, podPod vianočným stromčekom
predsedom je Miloš Fedák a
nechýbali darčeky pre detičky.
členom Eduard Andrejov. PredJe úžasné vidieť ich rozžiarené
sedníčkou Komisie na ochranu
očká plné očakávania. Všetky
deti si ich zaslúžili za krásne verejného záujmu je RNDr. Janbásne, koledy a vinše. Mnohí ka Kučeravcová, členmi PaedDr.
rodičia boli dojatí z ich vystú- Svetlana Dušková a Ing. Rasti(-r-)
penia, najmä zo záveru, keď slav Tekáč.
deti vyšli na javisko s lampášikmi v ruke a spievali koledu Daj Boh šťastia tejto zemi.
Každá z nás učiteliek mala príjemný pocit z dobre odvedenej
práce.
Počas roka spolupracujeme
pri rôznych aktivitách s našou
folklórnou skupinou v dedine. Tentokrát nás potešili svojou prítomnosťou a koledami
na vianočnej besiedke. Spoločne zaspievaná Tichá noc deťmi,
ich rodičmi a členmi folklórnej
skupiny Zbudzanská Soľanka
ešte viac umocnila čarovnú atmosféru prichádzajúcich Via- ... a v Zbudzi "vyspievali".

Detičky v Oreskom si mikulášske darčeky "vyrecitovali"...

HARMONOGRAMY VÝVOZU TKO A SO

MAJÚ KOMISIE

STARÉ
Tuhý komunálny odpad
9. a 23. január, 6. a 20. február,
6. a 20. marec, 3. a 29. apríl, 15.
a 29. máj, 12. a 26. jún, 10. a 24.
júl, 7. a 21. august, 4. a 18. september, 2. a 30. október, 13. a 27.
november, 11. a 23. december.
Separovaný odpad
10. január, 14. február, 14. marec,
11. apríl, 16. máj, 13. jún, 11. júl,
8. august, 12. september, 10. október, 14. november, 12. december.
Elektro
11. apríl, 12. október.

ZBUDZA
Tuhý komunálny odpad
2., 16. a 30. január, 13. a 27. február, 13. a 27. marec 10. a 24.
apríl, 8. a 22. máj, 5. a 19. jún,
3., 17. a 31. júl, 14. a 28. august,
11. a 25. september, 9. a 23. október, 6. a 20. november, 4. a 18.
december.
Separovaný odpad
22. január, 19. február, 19. marec, 16. apríl, 21. máj, 18. jún,
16. júl, 13. august, 17. september, 15. október, 12. november,
10. december.

MIKULÁŠ V ORESKOM
Príjemnou predzvesťou vianočných sviatkov býva každoročne príchod Mikuláša. Oddávna chodí s dobrou náladou a s košom prekvapení.
Jeho príchod s radosťou očakávali aj
deti v našej dedine. V sobotu 8. decembra za spevu kolied rozliehajúcich
sa obcou, schádzali sa malí i veľkí do
obecného parku. Novinkou zdobiacou park bol svetelný laser a veľký
adventný veniec, ktorý dotváral atmosféru. V parku nás už čakali poslanci obecného zastupiteľstva a pani
starostka, ktorá všetkých privítala, a spoločne sme rozsvietili vianočný stromček. Deti s napätím očakávali a otáčali hlavičky do všetkých strán,
pretože nevedeli kde, a či vôbec sa

objaví. A predsa len. Ani tento rok na
nás Mikuláš nezabudol. Došiel v doprovode čertíka a anjelika, no najmä
s množstvom balíčkov. Nesmierne ho
potešilo, že v takej malej dedinke je
veľa dobrých a poslušných detí. Detičky Mikulášovi zarecitovali básničky a
on im za odmenu rozdal balíčky. Každému sa ušla veľká cukrom zasnežená šiška a teplý čajík, a pre dospelých
čajík ochutený rumom. Atmosféra po
príchode Mikuláša bola výborná a v
očiach detí sme vyčítali radosť i strach.
Počas zábavy stihol i množstvo fotografií, veď každé dieťa túži mať fotku
s Mikulášom. Okrem radosti priniesol
do našej obce aj atmosféru prebiehajúceho adventu a blížiacich sa Vianoc.
Nakoniec sa s deťmi v sprievode svojich pomocníkov rozlúčil a deti sa už
tešia, čo im budúci rok opäť prinesie.
„Ďakujeme Mikuláš, za tie krásne chvíle, za darčeky od Teba, za
úsmevy milé. Stretneme sa o rok
zas. Príď, Mikuláš, medzi nás."
Marika Melková

PRE RODINY

Pre podporu mladých rodín sa
rozhodla samospráva v Oreskom.
Pri narodení dieťaťa podporia rodinu sumou 150 €. Podmienky vyplatenia tejto sumy sú uvedené vo
VZN obce č. 3/2018.
(-r-)

Pod Bukovinou
POZNÁME STAROSTOV A POSLANCOV

(Dokončenie zo str. 1)
RDG – laborant, NEKA (100/26,2%),
3. Ing. Ladislav Didič, 55 r., stavebný
dozor, NEKA (81/21,3%).
Za starostu obce bol zvolený M.
Bereznanin, ktorý bude túto funkciu vykonávať prvé volebné obdobie.

ZBUDZA

Do zoznamu oprávnených osôb
bolo zapísaných 435 voličov, volieb
sa zúčastnilo 296, platné hlasovacie
lístky pre voľbu starostu odovzdalo
296 a pre voľbu poslancov 289.
Zvolení poslanci: 1. Marek Činčár,
36 r., montážnik plastových okien,
KDH (181), 2. RNDr. Janka Kučeravcová, 54 r., učiteľka, KDH (176),
3. PaedDr. Svetlana Dušková, 40 r.,

učiteľka, KDH (175), 4. Eduard Andrejov, 56 r., vodič, Smer-SD (168),
5. Iveta Poltoráková, 49 r., poštárka, KDH (167), 6. Miloš Fedák, 56
r., prevádzkový zámočník, Smer-SD
(146), 7. Ing. Rastislav Tekáč, 24 r.,
obchodný zástupca, KSS (145).
Náhradníci: 1. Marek Dzurjovčin, 41 r., technik, Smer-SD (109
hlasov), 2. Jaroslav Dudáš, 29 r., obsluhovač CNC strojov, SNS (83), 3.
Mgr. Patrik Dzurjovčin, 37 r., živnostník, DS (51).
Výsledky volieb starostu: 1. Ing.
Matej Havrila, 48 r., strojný inžinier,
KDH (83,4%), 2. František Ferko, 44
r., živnostník, OĽaNO (16,6%).
Za starostu obce bol zvolený M.
Havrila, ktorý bude túto funkciu vy-

konávať tretie volebné obdobie.
Z uvedného prehľadu vyplýva,
že najväčší záujem o voľby bol v
Oreskom, kde okrem najvyššej účasti bolo aj najviac kandidátov. Kým
v tejto obci na poslanecké stoličky
kandidoval takmer trojnásobný počet uchádzačov, v ďalších dvoch obciach to nebol ani dvojnásobok. (PZ)

POŽIAR

V piatok 21. septembra popoludní došlo za obcou Staré pri
štátnej ceste v smere na Strážske k požiaru porastu a strniska v dĺžke približne 200 metrov.
Oheň likvidovali hasiči HaZZ
z Michaloviec, pomáhali im aj
miestni dobrovoľní hasiči. (r)

ROZLÚČKA S ROKOM

V Zbudzi býva dobrým zvykom rozlúčiť sa s odchádzajúcim
rokom pri silvestrovskej vatre.
Aj tentoraz o 22.30 hod. ju zapálil starosta obce Ing. Matej
Havrila. Postupne k obecnému
úradu prichádzali mladí i starší. Počasie bolo priaznivé a tak
pri teplom čajíku i pohári vínka
skupinky občanov diskutovali a
rekapitulovali odchádzajúci rok.
Úderom 24. hodiny sme sa prehupli do nového roka. Všetci prítomní si navzájom gratulovali a
priali, aby bol prichádzajúci rok
2019 lepší, ako ten odchádzajúci.
(MF)

KRÁTKE SPRÁVY
 Na sviatok Sedembolestnej Panny
Márie 15. septembra sa v Staranskej
doline uskutočnilo stretnutie obyvateľov obcí Jasenov a Staré. Toto podujatie napísalo už svoju 15. kapitolu. (-r-)
 Žiaci ZŠ Staré sa v novom školskom
roku 2018/2019 zapojili do zberu papiera. Za šesť týždňov spoločne vyzbierali 3 520 kg tejto druhotnej suroviny.
Najaktívnejší boli S. Hudák (860 kg), P.
Keil (523 kg) a B. Melková (450 kg).
 V nedeľu 16. decembra sa v Starom
uskutočnila Vianočná tržnica, do ktorej
prispeli aj žiaci miestnej školy. Okrem
kultúrneho programu pripravili aj ručne zhotovené výrobky, za ktoré utŕžili 183,50 €. (Vybrané zo školského časopisu Starianček)
 Počas Vianoc navštívili domácnosti v
Starom opäť miestni betlehemci a koledníci Dobrej noviny. Získané finančné
prostriedky venovali na kostol, resp. na
projekty Dobrej noviny v Afrike.
 V poslednú decembrovú nedeľu bol
vo farskom chráme v Starom vianočný
koncert. Okrem domáceho CZ Lusticus,
betlehemcov a FSk Starjani vystúpili aj
hostia z Nacinej Vsi a Humenného. (-r-)

INVESTIČNÉ

O pekný kultúrny a duchovný zážitok na 7. farskom dni sa postarala
aj Zbudzanská Soľanka s 84-ročným sólistom J. Sinčákom. Snímka: JPZ

SIEDMY FARSKÝ DEŇ

"Oroduj za nás, Matka, Sedembolestná Panna Mária, aby sme
sa stali hodní Kristových prisľúbení" – táto prosba k Patrónke
Slovenska sa stala leitmotívom
7. Farského dňa farnosti Staré s filiálkami Oreské a Zbudza.
Už tradičné duchovné stretnutie
veriacich tohto farského spoločenstva sa uskutočnilo v nedeľu
12. augusta v lesíku pod Jakovcom v extraviláne farskej obce
Staré.
Program farského dňa začal o 10. hod. svätou omšou,
ktorú slúžil miestny farár Ján
Čech Špirek za účasti veriacich
zo Starého, Oreského, Zbudze a
blízkeho okolia. Po omši zazneli náboženské piesne a modlitby a na poludnie modlitba Anjel
Pána. Po krátkej prestávke, počas ktorej bol podávaný chutný
guľáš, sa duchovnými piesňami
prezentoval miešaný chrámový
spevácky zbor Lusticus.
Ďalší blok bohatého duchovného a kultúrneho programu
patril folkloristom. Ako prví sa
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prítomným predstavili členovia
mužskej speváckej skupiny Starjani, ktorí práve na tomto mieste pred piatimi rokmi absolvovali svoju premiéru. Po nich sa
publiku postupne predstavili speváčky z FS Vinočok z Brekova, speváčky zo ženskej speváckej skupiny Rozmarín zo
Strážskeho, ktorá pôsobí pri tamojšom klube dôchodcov a do

tretice speváčky FS Radosť z Nacinej Vsi. Záver tohto bloku patril FS Zbudzanská Soľanka s dlhoročným sólistom, 84-ročným
Jánom Sinčákom.
Nezabudlo sa ani na deti a
mládež, pre ktoré boli pripravené osobitné atrakcie – karaoke, nafukovací hrad, streľba zo
vzduchovky, cukrová vata a diskotéka.
(JPZ)

V Zbudzi nedávno investovali do miestnych komunikácií.

PROJEKTY
V ZBUDZI

Ešte v roku 2016 obec Zbudza požiadala o nenávratný finančný príspevok z eurofondov
z Programu rozvoja vidieka SR
2014 – 2020, Oblasť: Podpora
miestneho rozvoja vo vidieckych
oblastiach na projekt "Rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácií v obci Zbudza" a v roku 2018
sa nám podarilo túto podporu získať vo výške 84 455,61 € so spoluúčaťou obce vo výške 9 325 €.
Z týchto finančných prostriedkov sme zrekonštruovali parkovisko pred COOP Jednotou, vybudovali sme nové záchytné parkovisko
za hasičskou zbrojnicou a vybudovaná bola aj nová cesta, slúžiaca
ako miestna komunikácia a prístupová cesta k pozemkom pre nové
rodinné domy. Nová panelová
cesta bola investičnou akciou hradenou z rozpočtu obce v celkovej
výške 17 567,87 €. Stavby realizovala firma Eurovia, a. s.
Z Ministerstva financií Slovenskej republiky sa nám podarilo v
roku 2018 získať finančné prostriedky vo výške 10 800 € na celkovú rekonštrukciu obecného rozhlasu s umiestnením na podporné
body verejného osvetlenia. Obec
doplatila do 15 501 € celkových
nákladov z vlastných finančných
prostriedkov. Ing. Matej Havrila,
starosta obce
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Pod Bukovinou

V MŠ STARÉ ROZPRÁVKOVO

láša sme privítali v priestoroch
MŠ spolu so žiakmi ZŠ a ich pedagógmi. Mikuláš rozdal balíčky,
ktoré pre deti prichystala bývalá
starostka A. Jesenková.
Novinkou bola "Vianočná tržnica", kde deti MŠ ponúkali vianočné výrobky zhotovené v rodinnej tvorivej dielni. Finančný
príspevok bol dobrovoľný. Týmto kultúrnym podujatím boli obnovené mestské trhové práva z
roku 1563 pod názvom Vianočná tržnica.
Vianočnú besiedku sme uskutočnili spolu so žiakmi základnej
školy v školskej telocvični, ktorá
bola na túto príležitosť náležite vyzdobená. Priali sme si zdravie, šťastie, lásku, dobro a pokoj.
Spolu s rodičmi sme posedeli
pri medovníčkoch a vianočnom
punči. S pokojom v srdci sme sa
rozišli "vianocovať" do svojich
rodín.
Mária Litunová,
riaditeľka MŠ Staré

Na začiatku septembra Materská škola v Starom uvítala 23 detí, z
toho 11 detí v predškolskom veku. Podobne ako každý rok, výchovno-vzdelávacia činnosť sa riadi Školským vzdelávacím programom,
z ktorého sa vypracovávajú týždenné plány. Týždenný plán má svoju tému, zdravotné cvičenie, vzdelávaciu oblasť, výkonový štandard
podľa veku dieťaťa. Okrem vzdelávacích aktivít sprostredkuvávame deťom aj poznatky a vedomosti zážitkovým učením.
V škole sme privítali prenos- vítam na cintorín. Vhodnou forné planetárium, deti sa vhod- mou im vysvetlím odchod človenou formou a rozprávkovým prí- ka z tohto sveta, zapálime sviečbehom dozvedeli poznatky o ve- ky na hrobe zosnulého p. farára
smíre a nebeských telesách. Za- J. Hudáka, a aby sa dušičky v nepojili sme sa do ružencovej re- bíčku radovali, zaspievame pesťaze "Deti celého sveta sa mod- ničku Moje malé svetielko. Na
lia ruženec" pod vedením náš- okresnej prehliadke Talentáho duchovného otca Mgr. J. Če- rium v Michalovciach našu školu
cha Špireka a ružencového spo- reprezentovala S. Balogová, ktoločenstva v našom farskom kos- rá tancovala etudu z rozprávky
tole. Hoci nie sme cirkevná ma- Ľadové kráľovstvo. Bola ocenená
terská škola, všetci vyznávame a získala cenu štatutára školskéjednu vieru – rímskokatolícku, ho úradu. Už od novembra škoa všetci svorne ako jedna rodi- lou znejú piesne o Mikulášovi,
na – deti, rodičia, starí rodičia, sa Vianociach, koledy, vinše. Mikustretávame na nedeľných bohoslužbách.
Obrovskú radosť deti mali,
keď cestovali autobusom na
návštevu do MŠ v Zbudzi. Jediný
prostriedok, ktorým deti cestujú
je rodinné auto, a tak zmena im
priniesla nový poznatok a skúsenosť. V Zbudzi sa zúčastnili divadelného predstavenia Polepetko.
V októbri sme vzdali hold našim
starým rodičom – Úcta k starším. Predškoláci ľudovým tancom Dedina od skupiny Ščamba,
mladšie deti dramatizovali pieseň Muchotrávky. Každé dieťa
svojich starých rodičov pozdravilo básňou. Nácvikom básne a Takto sa silvestrovalo v Oreskom.
prednesom si cibria pamäť, používajú hlas, získavajú sebadôveru, zdravé sebavedomie. Starkým odovzdali darček v podobe
V priebehu "osmičkového roka" 2018 sme si pripomenuli
mydlového anjelika. Nechýbal viacero významných výročí. Jedným z nich bolo aj sté výrotanec so starými rodičmi na ľu- čie ukončenia I. svetovej vojny, ktorá viac než dve desaťrodovú nôtu, ktorý rozveselil kaž- čia niesla názov Veľká vojna. Trvala od 28. júla 1914 do 11.
dé srdiečko.
novembra 1918 a výrazne poznačila aj osudy mnohých roStalo sa už tradíciou našej dín z Oreského, Starého či Zbudze.
školy, že každoročne s deťmi zaChlapi z uvedených obcí, podliehajúci brannej povinnos-

SPIEVALI KOLEDY

V stredu 12. decembra o 18. hod. sa
uskutočnil druhý ročník kampane regionálnych týždenníkov MY, ktorej hlavným
cieľom bolo spojiť ľudí vo všetkých regiónoch Slovenska a osláviť príchod Vianoc
spoločným spievaním piatich známych
vianočných kolied. Do kampane, pod názvom Slovensko spieva koledy 2018, sa
zapojili aj obyvatelia Starého a čiastočne
i susedných obcí Oreské a Zbudza.
V spomínaný večer sa v zrekonštruovaných pivničných priestoroch staranského
kaštieľa zišlo vyše tridsať obyvateľov, medzi ktorými nechýbali novozvolený starosta obce Ing. M. Bereznenin a miestny farár Mgr. J. Čech Špirek. Hlavnými aktérmi
boli členovia DFSk Starjani (hud. doprovod E. Balko), ktorí zaspievali odporúčané koledy – Poďme bratia do Betlema, Do
hory, do lesa, valasi, Šťastie, zdravie, pokoj svätý vinšujeme vám, Daj Boh šťastia
a Tichá noc, svätá noc. Folkloristi, a s nimi
i ďalší prítomní, nezostali však iba pri spomínaných piesňach, ale pridali aj ďalšie.
Nechýbala medzi nimi ani známa východniarska koleda Kedi jasna hvizda... Cieľom
bolo tieto koledy nielen zaspievať, ale ich
precítením sa lepšie pripraviť na príchod
sviatku Narodenia Ježiša Krista. Na podujatí v Starom, ktoré sa uskutočnilo z iniciatívy miesteho obyvateľa J. Palovčáka,
nechýbalo ani občerstvenie – domáce koláče, šišky a teplé nápoje.
Do kampane sa zapojili desiatky miest
a obcí. Zaujímavým miestom bol napr.
Ľadový dom na Hrebienku.
(JP)

PADLI VO VEĽKEJ VOJNE

Z HISTÓRIE

1273 – Písomná zmienka o obci Staré. V tom čase Staré tvorilo majetkovú súčasť panstva Michalovce.
Od názvu dediny si postupne svoje priezvisko osvojili predstavitelia
šľachtickej rodiny Stárajovcov.
1358 – Písomná zmienka o osade
Oreské ako zemianskom majetku,
kedy tu okrem poddaných bývali aj
zemania, používajúci názov dediny v
prídomku.
1418 – Zmienka o Oreskom ako samostatnej dedine.
1563 – Udelenie mestských a trhových práv obci Staré cisárom Ferdinandom I. Trhy a jarmoky sa konali až päťkrát ročne.
1938 – Ukončenie výstavby gréckokatolíckeho Chrámu Premenenia
Pána v Zbudzi.

ti, patrili v tom čase do Užhorodského vojenského obvodu
a zväčša slúžili vo vojenských jednotkách, ktoré mali sídlo v
tomto podkarpatskoruskom meste. Niektorí však rukovali aj
do Košíc, alebo iných miest. Okrem zázemia najčastejšie bojovali v Haliči a na južnom fronte. Žiaľ, mnohí z nich sa domov už nevrátili. Padli, alebo zomreli na následky zranení,
či rôznych chorôb.
Vďaka nadšencom vojnovej histórie, ktorí už dlhšie usilovne zbierajú spoločnosťou roky zanedbávané informácie
o našich predkoch bojujúcich na frontoch I. svetovej vojny,
vám môžeme predložiť aspoň niekoľko mien a známe osudy
spred vyše 100 rokov:
ORESKÉ
Jozef MACZIK (nar. 1895) – Peší pluk č. 66 (IR 66) arcivojvodu Petra Ferdinanda so sídlom v Užhorode. Padol na fronte v Haliči.
Ondrej DROTÁR (1889) – padol na fronte v Haliči,
Ján GREGA (1897) – padol na fronte v Rumunsku,
Jozef MELKÓ (1886) – padol na fronte v Rumunsku.
Všetci traja slúžili v Honvédskom pešom pluku č. 9 so sídlom v Košiciach.
STARÉ
Juraj CZVORENY (1884) – padol na fronte v Rumunsku,

Győrgy DONYICZ (1886) – zomrel vo vojenskej nemocnici,
Ondrej LAZAR (1888) – zomrel na choleru vo vojenskej nemocnici,
Michal RAGÁN (1898) – zomrel v epidem. nemocnici na
bližšie neurčenú chorobu.
Všetci štyria slúžili v Pešom pluku č. 66 arcivojvodu Petra
Ferdinanda – IR 66 so sídlom v Užhorode.
ZBUDZA
Mikuláš JÓCZIMÁK (1895) – padol na fronte v Haliči. Bol
príslušníkom Honvédskeho pešieho pluku č. 9 so sídlom v
Košiciach,
Michael HUSKA (1892) – zomrel vo vojenskej nemocnici,
Michal JESENKÓ (1894) – zomrel vo vojenskej nemocnici,
Michal ŽUŽO (1891) – padol na fronte v Haliči.
Všetci traja slúžili v Pešom pluku č. 66 (IR 66) arcivojvodu
Petra Ferdinanda so sídlom v Užhorode.
Juraj ZACKO (1895) – padol na fronte v Haliči. Bol príslušníkom Práporu poľných strelcov č. 32 so sídlom v Banskej Bystrici.
Treba dodať, že Slovensko bolo v tom čase súčasťou Rakúsko-Uhorska. Do cisársko-kráľovskej armády bolo zmobilizovaných asi 400 000 – 450 000 Slovákov (z celkového
počtu 7 800 000 vojakov c.-k. armády), z toho približne 69
700 zahynulo (z celkového počtu 1 496 200 padlých vojakov c.-k. armády) a asi 61 660 bolo zmrzačených. Veľa Slovákov vstúpilo počas vojny do légií vo Francúzsku, Rusku a
Taliansku, na formovaní ktorých sa podieľal M. R. Štefánik.
Ak ste mali v rodine veterána z "Veľkej" vojny a máte o
ňom nejaké poznatky privítame, ak sa s nami o ne podelíte.
(JPZ)

Pod Bukovinou
SPOLOČENSKÉ OKIENKO
V roku 2018 sa narodili:
Adrián ZALUŽICKÝ, Františka ONDILOVÁ, Peter VOJTKO, Hana STRIČKOVÁ, Tomáš STRIČKO (všetci Oreské), Hugo MISÁR, Liliana ČAUDEROVÁ, Hugo KEIL, Tamara KOLESÁROVÁ, Tomáš HARVAN (všetci Staré), Michal ČINČÁR, Simona ŠÚRÚOVÁ, Filip FARKÁŠ, Oliver JURČO,
Mário ŠVAJKA, Marko HRICIK (všetci Zbudza).

Uzavreli manželstvo:
Filip GROSSER a Ľuboslava HAVRILČÁKOVÁ, Viktor KONTÁR a Mgr.
Anna BLACHOVÁ, Marián MOLDOVAN a Jarmila TALNAGIOVÁ
(Oreské), Bc. Marek GAŽÍK a Barbora DUNCOVÁ (Oreské – Staré), Rudolf
Robert WEILEN a Jarmila ŠALACHOVÁ-VAĽOVČÍKOVÁ, Ľubomír BUČKO a Mgr. Jana GLOVOVÁ, Peter MURDZIK a Lucia MISÁROVÁ, Ersidas SAMUILA a Ivana ADAMIKOVÁ, Petteri OLEKSANIEMI a MUDr. Anna
UHAĽOVÁ, Ing. Tomáš ŠAŠALA a Barbora HAMAŠOVÁ, Anton BUČKO
a Viera JANČUŠOVÁ, Ing. Peter PAPCÚN a Mgr. Lucia JOZEFOVÁ, Ing.
Matúš ONDO a Ing. Anežka SABOVÁ, Viliam KRÁĽ a Latisha Victoria ROBINSON NAREWSKI, Milan ŠABAK a Michaela MIKULKOVÁ, Michal REPÁČ a Zdenka KOSCELNÍKOVÁ, Martin JEVIN a Bc. Anežka HARDIKOVÁ
(Staré), Ing. Slavomír IVANOV a Mária ZBOJANOVÁ, Bc. Gabriel MAGYAR a Mgr. Michaela PALOVČÁKOVÁ, Jaroslav PAPCUN a Zuzana PREPILKOVÁ, Filip FARKAŠ a Denisa ŠANDOROVÁ, Ing. Maroš ĎURKOVIČ a
Mgr. Simona ŠOÓŠOVÁ, Michal HISEM a Ivana POLTORÁKOVÁ (Zbudza).

Oslávili životné výročia:
50 rokov – Agnesa KRÁĽOVÁ, Jozef KIŠŠ, Eva HARAKAĽOVÁ, Mária CIGANOCOVÁ (všetci Oreské), Drahomíra HAMAŠOVÁ, Alena JOZEFOVÁ, Jozef KOČERHA, Danka ŠALACHOVÁ, Jozef ČAUDER,
Peter HAMAŠ, Mária BODNÁROVÁ, Alena GARANIČOVÁ, Daniel HUDÁK (všetci Staré), Sergyi LUKYANENKO, Ing. Oľga VARSÁNYIOVÁ,
Beáta KOČERHOVÁ, Jana ZBOJANOVÁ, Jozef NADZAM, Michal SISÁK, Iveta POLTORÁKOVÁ (všetci Zbudza).
60 rokov – Tomáš KIŠ, Mária HAVRILČÁKOVÁ, Ján ŠALATA, Jitka
MELKOVÁ, Jozef ŠIMAĽ, František BAČA, Pavol STRIČKO, Gabriela BAČOVÁ (všetci Oreské), Jozef JANOV, Albert DUNCA, Agáta POPRIKOVÁ, Mária UHAĽOVÁ, František HUDÁK, Jarmila PALOVČÁKOVÁ, Cyril
HARDIK, Ján DUNCA, Marianna MALEJČÍKOVÁ, Anton VRÁBEL, Mária LITUNOVÁ, Mária KUŠNÍROVÁ, Věra ŠTIBEROVÁ, Irena LAŠKODYOVÁ (všetci Staré), Milan ČMIĽ, Anna SOJKOVÁ, Viliam KOZÁR, Anton
JENČÍK, Václav ČMIĽ, Ružena VRÁBELOVÁ (všetci Zbudza).
70 rokov – Milan KRÁĽ, Jozef HUTNÍK (obaja Oreské), Jozef PALOVČÁK,
Ing. Jozef BERKO, Hedviga VASIĽOVÁ, Helena JANOVÁ, Albert DUNCA,
Vladimír IHNÁT, Emil BALKO, Mária DERMEKOVÁ, Žofia GRODECKÁ (všetci Staré), Jaroslav DZURJOVČIN, Ernestína ANDREJOVÁ, Anton HRICIK,
Valéria MINKANIČOVÁ, Gabriel IHNÁT, Jozef BARKAY (všetci Zbudza).
75 rokov – Serafína CVOREŇOVÁ, Emil KUŽMA, Berta BEREŠOVÁ, Helena TIRPÁKOVÁ (všetci Oreské), Ján DELING, Serafína HOLEJOVÁ (obaja
Staré), Jozef SISÁK, Viktor CHABA, Mária ASTRABOVÁ (všetci Zbudza).
80 rokov – Filoména ŠIMAĽOVÁ (Oreské), Serafína PĽUCHTOVÁ, Serafína ŠALACHOVÁ, Anna SABOVÁ, Helena BAČOVČÍNOVÁ, Helena
PETRUŠKOVÁ, Marta KOČERHOVÁ (všetky Staré), Aurélia MASKAĽOVÁ, Jozef MASKAĽ, Mária MOROZOVÁ, Kateřina TEPPEROVÁ, Michal
ČOREJ, Ladislav ASTRAB (všetci Zbudza).
81 rokov – Melánia BEREŠOVÁ, Ján VOJTKO, Mária ZALUŽICKÁ, Mária HUJDIČOVÁ (všetci Oreské), Juraj KOBULNICKÝ, Agnesa BEREŠOVÁ, Mária JOZEFOVÁ (všetci Staré), Margita PREPILKOVÁ (Zbudza).
82 rokov – Jozef BEREŠ, Juliána HAVRILČÁKOVÁ, Mikuláš DANKO
(všetci Oreské), Gustáv HOLEJ, Hedviga DUNCOVÁ, Katarína ŠALACHOVÁ (všetci Staré), Magdaléna UHAĽOVÁ, Anna KLOČANKOVÁ, Božena
ŠTACHYROVÁ, Anna DZIVÁKOVÁ (všetky Zbudza).
83 rokov – Jolana VOJTKOVÁ, Katarína SVÄTOJANSKÁ, Helena KOSTOVČÍKOVÁ (všetky Oreské), Bernardína STRIČKOVÁ, Serafína KOLIBABOVÁ (obe Staré), Jozef PREPILKA, Bernardína POĽAKOVÁ (obaja Zbudza).
84 rokov – Valentín CHMELIAR, Filomena HAMARIČOVÁ, Viliam
MEĽKO (všetci Oreské), Irena DELINGOVÁ (Staré), Anna DZURJOVČÍNOVÁ, Ján SINČÁK (obaja Zbudza).
85 rokov – Ján BEREŠ, Jozefína CIGANOCOVÁ (obaja Oreské), Helena HUDÁKOVÁ, Hedviga MISÁROVÁ, Tomáš DUNCA (všetci Staré),
Melánia KOLESÁROVÁ, Kvetoslava PAVLOVČÁKOVÁ (obe Zbudza).
86 rokov – Jozefa ZALUŽICKÁ (Oreské), Jozef KOLIBAB, Irena PALOVČÁKOVÁ (obaja Staré), Juliana JUROVÁ (Zbudza).
87 rokov – Katarína ZALUŽICKÁ, Margita KIŠOVÁ (obe Oreské), Jozef
ADAMIK, Štefan MACEJKO (obaja Staré), Juraj POLTORÁK (Zbudza).
88 rokov – Margita PETROCOVÁ, Hilár ZALUŽICKÝ (obaja Oreské), Margita PROKOPOVÁ, Margita MIŽOVÁ, Michal KLOČANKA (všetci Zbudza).
89 rokov – Aranka ČERHITOVÁ (Staré), Juraj HAVRILA (Zbudza).
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90 rokov – Anna LITUNOVÁ (Staré).
91 rokov – Helena SENTIVÁNIOVÁ (Oreské), Jolana FERENCOVÁ, Helena GARBEĽOVÁ, Katarína PĽUCHTOVÁ (všetky Staré), Ján LICHOTA
(Zbudza).
93 rokov – Paulína HRICIKOVÁ (Zbudza).
94 rokov – Paulína MISÁROVÁ (Staré).
97 rokov – Jozefína GEĽATKOVÁ (Zbudza).

Opustili naše rady:
Ján HARAKAĽ (nar. 1932), Božena HAVRILČÁKOVÁ, rod. Minkaničová (1937), Agáta BARANÍKOVÁ, rod. Harakaľová (1942), Polina KIŠOVÁ, rod. Lukáčová (1945) – všetci Oreské, Ábel MISÁR (1939), Anna
HARDIKOVÁ, rod. Berilová (1928), Júlia GEREGÁČOVÁ, rod. Kolibabová (1928), František DUNCA (1960), Štefan RIMKO (1954), Ján HUĎO
(1950), Mária KOSCELNÍKOVÁ, rod. Buberová (1936), Pavol VOROŇÁK
(1962), Ján LICHOTA (1929), Andrej BALOG (1963), Leonard ČERHIT
(1950), Jozef TURCOVSKÝ (1971), Ján LITUN (1950) – všetci Staré, Matilda FERKOVÁ, rod. Slivočková (1929), Slavomír MINKANIČ (1977), Filomena KLOČANKOVÁ, rod. Minkaničová (1936), Sabina DZURJOVČINOVÁ, rod. Sotáková (1927), Mária JACKOVÁ, rod. Pavlová (1937),
Anna ŽUŽOVÁ, rod. Mandžáková (1932), Jozefína GEĽATKOVÁ, rod.
Šalatová (1921), Ing. Ladislav KOČERHA (1965) – všetci Zbudza.
K 31. decembru 2018 bolo prihlásených k trvalému pobytu v Oreskom
485, v Starom 764 a v Zbudzi 526 obyvateľov.

OŽIVENÝ ZVYK

Betlehemci idú... ozývalo sa po
dedine pred niekoľkými rokmi. A
práve tento krásny vianočný zvyk
oživili naši chlapci-miništranti. Neľutovali svoj voľný čas a nacvičili betlehemské pásmo. Už od roku
2015 počas Vianoc navštevujú zbudžanské domy v obci. S maličkými jasličkami, hovoreným slovom a
spevom ohlasujú radostnú zvesť o
narodení Jezuliatka. Niektorí chlapi sa v spomienkach vrátili do čias
mladosti a spomínali, gazdiné koledníkov odmenili korunkou. Tí zo
svojho putovania prispeli darom
po 50 € na rímskokatolícky kostol a
gréckokatolícky chrám. Veríme, že
tento krásny zvyk bude pokračovať
naďalej a pridajú sa aj ďalší.
Alica Fedáková, kronikárka

MAJSTRAMI DO TRETICE

Činnosť našich dobrovoľných hasičov pokračovala aj v druhom polroku.
Po obzvlášť nevydarenom ligovom kole v "Mexiku" (Stakčínska Roztoka)
dotiahli svoj prvý pokus v Dlhom n/C na výsledných 15,77 s (PP 15,31 s).
Tento čas im stačil na víťazstvo i na priebežné prvenstvo v ligovej tabuľke.
Ocenenie pre najlepšieho prúdara súťaže si odniesol náš pravý prúd Peter
Janov. Mimo ligu si v Dlhom zabehlo aj mužské béčko a ženy.
V HORNI DVAKRÁT
O týždeň bolo na programe už piate kolo ZHSL, tentoraz v Hrani. Aj napriek nepriaznivému času dosiahnutému v obidvoch pokusoch sa muži nakoniec umiestnili na 2. mieste, čím sa udržali na čele ligovej tabuľky.
Predposledné ligové kolo bolo počas posledného júlového víkendu v
Horni. Tu sa mužom podarila pätnástka (15,86 s – ĽP 15,35 s), ktorá však
stačila iba na zisk 3. miesta. Z Horne však neutekali preč, keďže po ukončení ligového kola sa konala aj nočná pohárová súťaž. V rámci nej sa predstavili aj ďalšie naše družstvá. Najlepšie si počínali dievčatá, ktoré zabehli
čas 21,31 s (ĽP 21,10 s) a získali druhé miesto. Muži B absolvovali svoj lepší pokus v prvom kole požiarnych útokov a časom 19,57 s (PP 18,58 s) sa
umiestnili na deviatej priečke. Áčko v poprehadzovanej zostave a hosťovaním ukončilo pohárovku na šiestom mieste. V Horni prebehla aj súťaž
„rozdeľovačov“, v ktorej sme mali zastúpenie hneď trikrát. Za mužov sa
zúčastnili Martin Demčák a Lukáš Bereznanin, za dievčatá Monika Demčáková. A tej sa darilo najviac. Medzi ženami bola najrýchlejšia a vo svojej kategórii zvíťazila.
OBHÁJILI TITUL
August odštartovali muži na nočnej súťaži v Čečejovciach, kde malo každé družstvo k dispozícii iba jeden pokus. Naši ho ukončili s pätnástkou na
konte a ušlo sa im nepopulárne štvrté miesto.
Popasovať sa s lepšími mali možnosť naši
(Dokončenie na str. 6)

KRÁTKO ZO ŠPORTU

KRÁTKO ZO ŠPORTU

FUTBAL

2. kolo (12.9.2018)

ZBUDZA – TRHOVIŠTE 1:1 (1:0),
rozstrel 4:3
Góly: M. Dudaš – Lešňanský. ŽK: Treščo
(h). Pred 50 divákmi rozhodoval Kaffan.

VII. liga Západ ObFZ Michalovce
Ročník 2018/2019 – jesenná časť
1. kolo (4.8.2018)

ZBUDZA – HOROVCE 5:3 (1:0)
Góly: Pešta 2, Balog 2, Dzurjovčin – Kapura
2, D. Tolyog. ŽK: Janič (d). Pred 50 divákmi
rozhodoval Matej.

3. kolo (26.9.2018)

2. kolo (12.8.2018)

VEĽ. SLEMENCE – ZBUDZA 7:0 (5:0)
Góly: Szatmáry 4, Horňák 2, A. Nagy. ŽK:
Kočerha (h). Pred 50 divákmi rozhodoval
Cejkovský.
3. kolo (18.8.2018)

ZBUDZA – TUŠICE TNV 1:1 (0:0)
Góly: Balog – Duda. ŽK: Dzurjovčin, Balog – Duda. Pred 50 divákmi rozhodoval
Ihnacik.
4. kolo (26.8.2018)

BRACOVCE – ZBUDZA 1:1 (0:0)
Góly: Eštok – Macejka. ŽK: Žofčák (d). Pred
130 divákmi rozhodoval Miľo.
5. kolo (1.9.2018)

ZBUDZA – PUSTÉ ČEMERNÉ 5:0 (3:0)
Góly: Balog 2, Macejko, Minkanič, Dzurjovčin. ŽK: Jonek (h). Pred 70 divákmi rozhodoval Joz. Pivarník.
6. kolo (9.9.2018)

LESNÉ – ZBUDZA 3:2 (1:0)
Góly: Krajňák, Hanko, Bencuľák – Balog (11 m), Macejka. ŽK: Hudák – Kužma, Horváth. Pred 50 divákmi rozhodoval Matej.
7. kolo (15.9.2018)

ZBUDZA – OBORÍN 3:2 (1:2)
Góly: Kočerha, Balog, Dzurjovčin – N. Krajnikovec, M. Krajnikovec.
ŽK: Balog, Kočerha – Szarvas, Borbélyi.
Pred 30 divákmi rozhodoval Jakubec.
8. kolo (22.9.2018)

LOŽÍN – ZBUDZA 5:0 (3:0)
Góly: Soltész 2, Lebeda 2, Tutko. Pred 50
divákmi rozhodoval Joz. Pivarník
9. kolo (22.9.2018)

ZBUDZA – RAKOVEC n/O 3:0 (3:0)
Góly: Balog 2, Minkanič. Pred 50 divákmi
rozhodoval Tomči.
Jesenná tabuľka 2018/2019
1. Ložín
9
2. Tušice
9
3. V. Slemence
9
4. Bracovce
9
5. Stráž. B/Zbudza 9
6. Topoľ. B/Lesné 9
7. Oborín
9
8. Rakovec nO
9
9. P. Čemerné
9
10.Horovce
9

8
7
5
4
4
2
2
1
1
1

0
2
1
2
2
5
1
2
2
1

1
0
3
3
3
2
5
5
6
7

39 : 6
32 : 3
23 : 10
19 : 12
20 : 22
15 : 24
14 : 18
11 : 28
10 : 33
10 : 37

24
23
16
14
13
11
7
5
5
4

Pohár ObFZ Michalovce
1. kolo (28.8.2018)

KOROMĽA – ZBUDZA 1:2 (0:1)
Góly: vlastný (Andrejov) – Macejka, Balog.
Pred 20 divákmi rozhodoval Tudja.

Staranskí hasiči dlhodobo patria medzi špičku v zemplínskom regióne, o čom svedčí aj tretie prvenstvo ZHL.
Snímka: MJ

MAJSTRAMI DO TRETICE

(Dokončenie zo str. 5)
chlapci v Kecerovciach, kde sa zúčast
nili ligového kola KEHL a so strojom od Tokaj Fire Team obsadili 5. miesto.
Prvý september bol dňom pracovného pokoja i dňom finálového kola
ZHSL. V Modre n/C potrebovali naši muži dobrý výsledok. V prvom kole
pokusov sa im podaril pekný čas 15,40 s (ĽP 15,37 s). Tento im nakoniec stačil na zisk prvého miesta i na celkové víťazstvo v ZHSL v tejto sezóne. Majstrami ligy sa tak naši muži stali už tretíkrát po sebe.
Po kratučkej oslave titulu sa ponáhľali na nočnú súťaž do Bijacoviec, ktorej sa doteraz nikdy nezúčastnili. Na zúčastnené družstvá tu čakal jeden súťažný pokus. Naši muži nenaplnili svoje očakávania, no v peknej konkurencii obsadili jedenáste miesto.
Pohárovej súťaže v Bystrom sa zúčastnili naše ženy a muži B. Ženy si,
po vzore áčka z minulého roka, priniesli domov víťazný pohár za čas 21,12
s, dosiahnutý v druhom kole. Béčku súťaž vôbec nevyšla, zápasili na trati v
obidvoch pokusoch. Platný čas si síce zapísali za prvý pokus, no umiestnili
sa na chvoste výsledného poradia.
Chuť si čiastočne napravili o týždeň v Humennom. Aj keď im patrilo konečné piate miesto, 16,92 s napravo v druhom pokuse ich isto potešilo.
Dievčatá to na pohárovke dali síce s chybičkami, no domov sa vrátili s tretím miestom. Najviac sa darilo mužskému áčku. Obidva pätnástkové pokusy im zabezpečili zisk prvenstva a ľavému prúdarovi Lukášovi Minkaničovi
aj ocenenie najrýchlejšieho prúdara súťaže.
Vo finále VHL
Pred 10 rokmi sa Finále východoslovenských hasičských líg konalo u nás,
tentoraz boli hostiteľmi dobrovoľní hasiči zo Žbiniec. Zúčastnili sa ho muži
a z dvoch pokusov mali platný iba prvý. Výsledný čas 16,09 s (PP 15,66 s)
im stačil iba na šieste miesto.
Deň po finále sa konal štvrtý ročník Podvihorlatsko-zemplínskeho superpohára v Trhovišti. Našim mužským družstvám súťaž nevyšla podľa očakávaní, a tak s pohárom prišli domov iba dievčatá. Vo svojej kategórii sa
umiestnili na druhom mieste časom 20,24 s (PP 19,72 s).
Športové zápolenie ukončili muži v októbri na Slovenskom superpohári v
Čadci. Predviedli príliš opatrný výkon so slabou pätnástkou na konci (15,93
s – ĽP 15,83 s) a umiestnili sa v druhej polovici výsledného poradia.
Počas roka absolvovali naši hasiči Farský deň a festival SunDance na
Zemplínskej šírave ako protipožiarna asistenčná hliadka. Podujatia prebehli
z ich pohľadu bez zásahov. Asistenčné a pomocné práce pre profesionálov
z HaZZ Michalovce vykonali členovia DHZ pri likvidácii požiaru porastu,
ktorý vznikol pri vstupe do obývanej časti obce.
Všetkým ďakujeme za podporu počas roka a v novom roku prajeme všetko dobré.		
Marta Janová

HASIČSKÝ VOLEJBAL

Dobrovoľní hasiči a priaznivci hasičského športu si v obecnej telocvični v Starom zmerali sily vo volejbale aj tento rok. Turnaja sa 29.
decembra zúčastnili hasiči z Bánoviec nad Ondavou, Belej nad Cirochou, Horne a Stakčínskej Roztoky. Zapojilo sa aj domáce Áčko,
mládež i starší členovia DHZ. Ví-

ťazstvo v turnaji obhájilo družstvo
Staré A v zložení Monika Demčáková, Tímea Mišková, Martin

Pod Bukovinou Noviny obyvateľov obcí Staré, Zbudza a Oreské
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Účastníci volejbalového turnaja.

BEŠA – ZBUDZA 0:6 (0:3)
Góly: Kočerha 4, M. Dudaš, Macejka. ŽK:
Kočerha, Roháľ, Horváth (h). Pred 20 divákmi rozhodoval Palinský.
Štvťfinále – 1. zápas (10.10.2018)

ZBUDZA – ZALUŽICE 1:5 (1:1)
Góly: Pešta – Apiar 4, Vinc. ŽK: Revák (h).
Pred 30 divákmi rozhodoval Matej.
Štvrťfinále – odveta (24.10.2018)

ZALUŽICE – ZBUDZA 4:0 (2:0)
Góly: Apiar 2, Ľoch, Vinc. Pred 10 divákmi
rozhodoval Š. Ferko.

SOFTTENIS
Vianočný softtenisový turnaj
8. ročník – 15. 12. 2018
Konečné poradie:
1. Peter Janov – Alexander Uličný
2. Vladimír Hlaváč – Ladislav Tkáč
3. Martin Demčák – Lukáš Lukčo.

KTO HRAL
Hráčsky káder: František FERKO, Patrik HIRJAK – Ľubomír ANDREJOV, Csaba BALOG, Miroslav
DUDAŠ, Kamil DUPAĽ, Samuel
DZURJOVČIN, Kamil HAJDUČKO,
Jakub HORVÁTH, Štefan JANIČ,
Róbert KIŠ, Ladislav KOČERHA,
Ľubomír KOPÁS, Peter KUŽMA,
Dušan MACEJKA, Jakub MACEJKO, Lukáš MAČOVSKÝ, Vlastimil
MADARAS, Christián MANDŽÁK,
Martin MIKEĽ, Ľuboš MINKANIČ,
Lukáš PAĽO, Jozef PASTÍR, Daniel PEŠTA, Patrik ROHÁĽ, Rastislav TEKÁČ, Jaroslav ZAMBORY.
Realizačný tím – tréner: Csaba
BALOG, vedúci mužstva: Jaroslav
DUDÁŠ, zdravotník – masér: Jaroslav DUDÁŠ, František FERKO.
Strelci gólov: 9 – Balog, 3 –
Dzurjovčin, 2 – Pešta, Macejka,
Minkanič, 1 – Macejko, Kočerha.
Žlté karty: 2 – Kočerha, Balog,
1 – Dzurjovčin, Kužma, Horváth.
Demčák, Michal Bereznanin, Tomáš Bereznanin a Lukáš Bereznanin, keď vo finálovom súboji porazilo tím Plameniakov. Tretie skončili
Bánovce n/O.
Marta Janová

