od ukovinou
IX. ročník

december 2019

TRHOVÁ ATMOSFÉRA
Dňa 15. decembra, teda na tretiu adventnú nedeľu, sa v Starom
v priestoroch miestneho amfiteátra a hasičskej zbrojnice uskutočnil
2. ročník Vianočnej tržnice. Po úvodných slovách starostu obce Ing.
Michala Bereznanina a riaditeľky materskej školy Márie Litunovej
nasledoval predvianočný kultúrny program.
V úvode programu sa predstavili ňami mužská folklórna spevácka
deti materskej školy a žiaci základ- skupina Starjani. V závere progranej školy pásmom vinšov, kolied mu odzneli piesne v podaní Anea scénok s vianočnou tematikou. ty Žužovej v hudobnom sprievode
Po ich vystúpení zazneli vianočné JUDr. Lucie Žužovej.
piesne v podaní Moniky DemčákoPo vystúpeniach všetkých umelvej a Adriány Voznyjovej v hudob- cov sa rozprúdila tá pravá "trhová
nom sprievode Tamary Šimaľovej.
V ďalšej časti programu sa gospelovým spevom predstavil cirkevný
zbor Lusticus a vianočnými pies-

atmosféra", kde prítomní mali príležitosť zakúpiť si jedinečné vianočné dekorácie a výrobky, ktoré zhotovili deti materskej a žiaci základnej školy. Spestrením vianočnej
tržnice bola aj ponuka výrobkov z
včelieho medu a vosku, ktoré boli
vhodným darčekom pod vianočný
stromček.
Počas celého podujatia sa podávalo varené víno, teplý čaj a chutná
vianočná kapustnica, za čo patrí
poďakovanie vedeniu obce a poslancom obecného zastupiteľstva.

75. VÝROČIE
OSLOBODENIA

Koncom novembra uplynulo 75 rokov od oslobodenia obcí Staré, Oreské
a Zbudza. V roku 1944 bolo z týchto dedín Nemcami odvlečených niekoľko desiatok mužov, z ktorých sa
mnohí domov už nevrátili. Pred prechodom frontu 30. októbra prišlo do
obcí nariadenie, aby všetci obyvatelia evakuovali, ale ľudia boli ochotní
prežiť aj front, aby nemuseli opustiť
svoje domovy. 23. novembra sovietske lietadlá robili nálet aj ponad naše
obce, ale strieľali iba z guľometov.
Prvé sovietske hliadky sa tu objavili
26. novembra a vojaci sa tu zdržali
do 6. decembra. Počas SNP i následnom prechode frontu padlo zo spomínaných obcí viacero mužov. (red.)

Úvodné vystúpenie na nedávnej "Vianočnej tržnici" v Starom opäť
patrilo miestnym škôlkárom
.
Snímka: JPZ
Odvážnu dôchodkyňu Máriu Sisákovú
ocenil aj starosta Zbudze Ing. Matej Havrila (vpravo). Vľavo je zástupca starostu
Marek Činčár.

NOVÝ CHODNÍK
V rokoch 2018 a 2019 bol na
obecnom cintoríne v Oreskom vybudovaný chodník. Práce realizovala firma ZAPHIR, s.r.o., Voľa. Výstavba sa začala v roku 2018 prvou
časťou chodníka.
Nakoľko občania obce boli veľmi spokojní a odozva bola pozitívna, obec sa v nasledujúcom roku
rozhodla pristúpiť k realizácii jeho
druhej časti, vedúcej až k domu
smútku. Práce boli ukončené k spokojnosti občanov. Tí majú lepší prístup k hrobom svojich blízkych, čo
je veľmi cenené.
Touto cestou chceme poďakovať
aj firmám Agro družstvo Staré a AT
Zemplín, ktoré taktiež prispeli k skrášD.C.
leniu areálu nášho cintorína.

OCENENIE DÔCHODKYNE

Biela vrana je ocenením spoločensky prínosného a odvážneho občianskeho činu. Dňa 17. novembra 2019 v deň 30. výročia Nežnej revolúcie sa v novej budove Slovenského národného
divadla v Bratislave za účasti prezidentky Slovenskej republiky
Zuzany Čaputovej uskutočnilo slávnostné udeľovanie tohto prestížneho ocenenia. Medzi štyrmi laureátmi bola aj Mária Sisáková zo Zbudze a stala sa tak hrdou nositeľkou tohto ocenenia.
Svojím odvážnym činom odkryla rozsiahle podvody s pozemkami na katastri v Michalovciach. Jej odvážny čin ocenil aj starosta obce Ing. Matej Havrila na zasadnutí obecného zastupiteľstva
dňa 13. decembra. Poďakoval jej za odvahu a statočnosť. Pani
Mária Sisáková sa s prítomnými podelila so svojimi dojmami zo
stretnutia s pani prezidentkou, ďalšími ocenenými, ako aj zážitkami zo slávnostného ceremoniálu.
Alica Fedáková

POSLANCI
BRIGÁDOVALI

Na podnet poslancov obecného
zastupiteľstva sa v Oreskom uskutočnila brigáda v areáli bývalej základnej a materskej školy. Pod vedením starostky obce sa brigády
zúčastnili všetci poslanci obecného zastupiteľstva a rodičia detí
našej obce. Chlapi z Oreského sú
odvážni, a tak sa pustili do úpravy terénu v okolí školy. Práce boli
náročné a to kĺčovanie starých popadaných drevín, pílenie, kosenie
a mulčovanie terénu. Boli zhotovené aj nové lavičky na oddych, na
ktoré drevom prispelo Urbárske
pozemkové spoločenstvo Oreské.
Brigáda sa uskutočnila za účelom
sprístupniť priestranstvo deťom
a mládeži našej obce, kde môžu
vykonávať svoje športové aktivity. Obec zakúpila nové futbalové
bránky a volejbalovú sieť. Tak sme
umožnili našej mládeži stretávať
sa a voľný čas využiť na športové
aktivity.
D.C.

ZNELI KOLEDY

Po roku zazneli v stredu 11. decembra v Starom opäť koledy. Mužská spevácka folklórna skupina Starjani a ďalší obyvatelia obce i okolia
sa totiž večer o 18. hodine zapojili do
3. ročníka celoslovenského podujatia
Slovensko spieva koledy, organizovaného sieťou regionálnych periodík
MY. Pridali sa tak k vyše 70 mestám a
dedinám, v ktorých v rovnakom čase
odzneli koledy Dobrá novina, šťastná hodina..., Ó chýr preblahý..., Búvaj dieťa krásne..., Narodil sa Kristus
Pán... a Tichá noc. Prítomní speváci
podobne ako vlani pridali ďalšie koledy navyše. Kým predošlé podujatie
sa uskutočnilo v kaštieli, tentoraz sa
koledovalo pred farským kostolom.
Staré bolo spoločne s Michalovcami
najvýchodnejším sídlom, kde sa toto
podujatie uskutočnilo.
(red.)

VATRA V ZBUDZI

Keď sa rok s rokom stretáva, v Zbudzi sa vatra zakladá. Tak je tomu už
10 rokov. Tohtoročný Silvester od neskorého večera až do prvých hodín nového jubilejného roka 2020 strávili pri
vatre mladí aj starší, ktorí sa zahrievali pri dobrom prevarenom vínku alebo
teplom čaji. O takéto pohostenie sa aj
tentoraz postaral starosta obce s manželkou. Nechýbala hojná účasť a dobrá nálada. Veríme, že takéto privítanie
nového roka sa zachová aj v ďalšom
období.
A. J.
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VÝNIMOČNÉ POPOLUDNIE

Nedeľné popoludnie 8. decembra bolo pre detičky v Oreskom veľmi výnimočné. Na veľkom adventnom venci v parku svietili sviece a
týčil sa vianočný stromček. Takto vyzdobený park v centre obce bol
plný detí, ktoré spoločne čakali na Mikuláša.
Ten spolu so svojimi pomocníkmi no prospešných prác, aby do návčertom a anjelom pritiahol sane s števy Mikuláša vydržal. Bol to super
množstvom balíčkov plných dobrôt. nápad, nakoľko pri snehuliakovi
Deti mali zase pre neho pripravené vznikali pekné fotografie. Starostbásničky alebo pesničky. No našli ka obce sa postarala aj o zahriatie v
sa aj také, ktoré zo strachu nedoká- podobe teplého čajíku a pre dospezali povedať ani slovo a rozplakali lých aj niečo teplejšie. Bolo aj niečo
sa. Mikuláš ich však rýchlo upoko- k zahryznutiu. Na výber boli sladké
jil a obdaroval balíčkom. Aj napriek a aj slané koláče – pizzové, brokolimrazivému a sychravému počasiu cové a kakaové slimáky. Dedinou sa
bol park plný detského džavotu. Aj rozliehal spev kolied. Táto úžasná
keď snehová nádielka bola slabá, atmosféra sa niesla obcou a pripopark zdobil a na všetko dozeral je- menula nám, že sa naozaj blížia najdiný snehuliak v obci, o ktorého sa krajšie sviatky v roku – Vianoce.
vzorne starali zamestnanci verejMarika Melková

Mikulášska atmosféra v Oreskom.

Poslanci a ďalší brigádnici z Oreského počas pracovnej prestávky.
Podrobnejšie v článku Poslanci brigádovali na str. 1.

HAVÁRIA MOSTA

V pondelok 14. októbra v dopoludňajších hodinách sa v Strážskom do rieky Laborec zrútila časť chodníka na moste, ktorý spája mesto s mestskou
časťou Krivošťany. Táto udalosť sa dotkla nielen tunajších obyvateľov, ale
do značnej miery aj obyvateľov obce Staré a čiastočne Oreského a Zbudze.
Najväčšie problémy táto havária stometrový úsek po moste peši. Časť
spôsobila obyvateľom zamestnaným obyvateľov, cestujúcich vlastnými vov Strážskom a okolí a staranským zidlami, parkovala v blízkosti mosta v
školákom, ktorí navštevujú základ- časti Krivošťany.
nu školu v tomto mestečku. Tých v prPo mnohých a často zložitých rokových dňoch od mosta do školy sprevá- vaniach by miestni, Starania a ďalší
dzala mestská polícia. Na vzniknutú cestujúci v dohľadnom čase mohli ausituáciu pomerne rýchlo zareagova- tami a malými autobusmi prechádzať
la dopravná spoločnosť Arriva, kto- po dočasnom premostení s tým, že Korá od druhej strany mosta zabezpe- šický samosprávny kraj má záujem na
čila k jednotlivým spojom prípoje do tom, aby celková oprava mosta, ktomesta, resp. Chemka a späť s tým, že rý bol využívaný od roku 1963, bola
cestujúci prejdú od zastávok približne ukončená do konca roka 2020. (red.)

ZO ŽIVOTA ZÁKLADNEJ ŠKOLY V STAROM

Otvorenie školského roka
Dňa 2. septembra sa opäť
otvorila brána Základnej školy
v Starom, tentoraz pre 8 nových
prváčikov a 17 ďalších žiakov 2.
- 4. ročníka. Všetkým žiakom i
zamestnancom školy popriala
na slávnostnom otvorení školského roka 2019/2020 riaditeľka školy Mgr. Jana Fugová veľa
osobných a pracovných úspechov.
Európsky týždeň športu
Dňa 13. septembra 2019 sa
škola zapojila do projektu Európsky týždeň športu – Chodím,
chodíš, chodíme. V tento deň
žiaci prešli 2019 krokov. Túto
aktivitu spojili s Dňom srdca.
Rozdávali medovníkové srdiečka obyvateľom obce Staré.
Európsky deň jazykov
Deň 26. september je Európskym dňom jazykov, tento deň
žiaci oslávili zábavnými aktivitami a hrami na podporu viacjazyčnosti. Spoznávali vlajky
európskych krajín a naučili sa
slovíčko ĎAKUJEM v desiatich

jazykoch.

Tvorivé a zábavné dopoludnie
15. októbra navštívili školu
starí rodičia žiakov. Vnúčatá obdarili babky a dedkov pekným
kultúrnym programom a malým darčekom. Spoločne tvorili z tekvíc a inej zeleniny rôzne
zvieratká, svetlonosov. Spoločne vyzdobili interiér aj exteriér
školy.

Záložka do knihy spája školy
Aj v tomto školskom roku sa
staranskí školáci zapojili do projektu Záložka spája školy. Na
ich záložkách je Pippi Dlhá Pančucha, s ktorou pracujú v eTwinningovom projekte a na hodinách mimočítankového čítania.
Záložky si vymenili so Základnou školou s materskou školou

Luková v Českej republike.
Deň malých vedátorov
6. novembra žiaci ďalej pracovali v Týždni vedy a techniky.
V škole bol "Deň malých vedátorov". Žiaci v skupinách tvorili sopku, farebné bubliny, tajné písmo, tajomstvo farebných
škvŕn. Potom prváci a druháci
(Dokončenie na str. 3)

Zážitkové učenie
18. októbra školáci navštívili Detské dopravné ihrisko v
Sobranciach, kde sa naučili riešiť rôzne dopravné situácie a vyskúšali si ich v praxi priamo ako
vodiči a chodci.
Medzinárodný deň stromov
Didaktickými hrami 21. októbra poukázali v škole na ničenie stromov vplyvom kyslých
dažďov, ozónu, skleníkovým
efektom. Pomocou svojej výšky
žiaci zisťovali výšku stromu. Pozitívnu energiu čerpali z objímania stromov a na záver vyskúšali
jógovú pozíciu STROM.

Žiaci staranskej základnej školy vystupujú v obci pri rôznych príležitostiach. Takto sa prezentovali počas Mesiaca úcty k starším.

Pod Bukovinou

FARSKÝ DEŇ

Už po ôsmykrát sa v nedeľu 25. augusta v staranskom lesíku pod Jakovcom, ktorý zdobí štrnásť staníc Krížovej cesty
vyrezávaných z dreva, uskutočnil Farský deň, na ktorom sa
okrem domácich zúčastnili aj
veriaci filiálok Oreské a Zbudza.
Program začal tradične o desiatej hodine sv. omšou, ktorú
slúžil farár Ján Čech Špirek a li-

VOĽBY DO NRSR

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky A. Danko rozhodnutím
č. 351/2019 Z. z. vyhlásil voľby do
Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu
29. februára 2020. Voľby sa uskutočnia v tradičnom čase od 7:00 do
(red)
22:00 h.

turgický spev viedol kantor Pavol Garbeľ. Po nej sa s duchovným pásmom predstavil farský
spevácky zbor Lusticus, ktorý
dirigovala Oľga Bereznaninová.
Na poludnie nasledovala spoločná modlitba Anjel Pána.
Po hodinovej prestávke, počas ktorej si prítomní pochutili
na guľášoch Mariána Palovčáka
a poľovníkov z Oreského, pokračoval program vystúpením
folkloristov. Postupne sa publiku predstavili FS Zbudzanská Soľanka zo Zbudze, ženská
spevácka skupina Rozmarín zo

Strážskeho (obe s hudobným
doprovodom Emila Balka), FSk
Čemerňanka z Pustého Čemerného a domáca mužská spevácka FSk Starjani. O pätnástej hodine nasledovala Korunka k
Božiemu milosrdenstvu.
Ani tento rok nechýbali atrakcie pre deti – nafukovací hrad,
streľba zo vzduchovky na balóny a zostreľovanie plastových
pohárov. Na deti čakali odmeny a pre všetkých účastníkov
boli pripravené stánky s občerstvením. Mnohí účastníci využili
príležitosť na vychádzku do okolitej prírody s dobrým výhľadom
(-rk-)
na okolie.

NÁHRADNÁ
VÝSADBA

V extravilánoch obcí Oreské a Staré
začali v uplynulých mesiacoch prípravné terénne práce na ukladanie plynového potrubia v rámci prepojovacieho
VTL plynovodu Poľsko – Slovensko
pre spoločnosť Eustream, ktorá je prepravcom zemného plynu na Slovensko
a do ďalších krajín. Pretože na trase
bolo potrebné vyrúbať značné množstvo stromov, spoločnosť zabezpečila
pre dotknuté obce výsadbu náhradných drevín.
Tie obce využívajú na revitalizáciu
intravilánu. V Oreskom v rámci projektu náhradnej výsadby v okolí gréckokatolíckeho chrámu vysadili 10 ks tuje
západnej, 10 ks jedle normandskej, 10
ks smreka pichľavého a 5 ks lipy malolistej. Areál rímskokatolíckeho kostola
oživí 30 ks tuje západnej, 1 ks lipy malolistej a 3 ks jedle normandskej a areál
obecného cintorína 45 ks tuje západnej.
V Starom najviac náhradnej zelene
pribudlo v okolí obecného cintorína,
ktorý z troch strán lemuje 410 kusov
tuje západnej. V areáli školy vysadili 25
kusov tuje západnej a 5 kusov čerešne pílkatej, pri kaštieli pribudlo 6 kusov lipy malolistej a pri obecnom úrade
1 jedľa normandská, 1 javor mliečny a
3 slivky čerešňoplodé.
(-R-)

STRUČNE
ZO STARÉHO
ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ

V tretiu augustovú nedeľu
(18.8.) bola vo farskom kostole v Starom odpustová slávnosť k
sviatku Nanebovzatia Panny Márie. Hlavným celebrantom a kazateľom bol p. František Kovaľ, SJ,
predstavený komunity Spoločnosti
Ježišovej v Košiciach, ktorý v minulosti pôsobil v Kazachstane, na
Ukrajine i v Ružomberku. Spoluslúžil miestny farár vdp. Ján Čech
Špirek. Liturgický spev viedol kantor Pavol Garbeľ, účinkoval aj spevácky zbor Lusticus.
(RK)

MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

Pri príležitosti Mesiaca úcty k
starším obecná samospráva pripravila 18. októbra v priestoroch
telocvične posedenie pre seniorov. V kultúrnom programe vystúpili deti materskej školy, žiaci základnej školy a folklórna skupina
Lučaňe. Pre prítomných seniorov
bolo pripravené malé občerstvenie
a voňavý spomienkový darček.

VÝVOZ OLEJOV

Harmonogram vývozu jedlých olejov v Oreskom: 13.
marca, 12. mája, 9. júla, 8.
septembra a 4. novembra. Vodič vyzdvihne jedlý olej na OcÚ
v priebehu uvedných dní. -r-
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VEREJNÉ OSVETLENIE

Na 8. Farskom dni sa s duchovným pásmom predstavil miešaný cirkevný zbor Lusticus.
Snímka: JPZ

ZO ŽIVOTA ZŠ V STAROM

(Dokončenie zo str. 2)
stavali veže a tretiaci so štvrtákmi vyrobili sliz. Na záver si vyrobili autíčka na balónový pohon.
Malí konštruktéri
V piatok 8. novembra končil
Týždeň vedy a techniky na Slovensku. Na výtvarnej výchove
prváci a druháci tvorili robotov a
rôzne stavby. Svoje práce aj odprezentovali.
Mikuláš v obci
5. decembra prišiel Mikuláš
aj do Starého. Deti z materskej

školy a žiaci základnej školy pripravili pre Mikuláša program a
potom dostali mikulášske balíčky. Potom sa ponáhľali domov,
kde určite čosi našli vo svojich
čižmách alebo topánkach.
Vianočný pozdrav z Turecka
Koncom decembra prekvapil školákov vianočný pozdrav
od detí z Turecka. Títo kamaráti s nimi spolupracujú v eTwinningovom projekte: Príbehy Pippi Dlhej Pančuchy.
(Podľa internetovej stránky
školy spracoval JPZ)

V priebehu mesiaca november
2019 v našej obci bola realizovaná výmena starých trubicových
svietidiel verejného osvetlenia za
nové úspornejšie svietidlá na báze
LED technológie. V rámci komplexnej výmeny verejného osvetlenia
bol inštalovaný aj nový rozvádzač
verejného osvetlenia. Spoločnosť
TIP LUX, s. r. o., Košice, ktorá realizovala výmenu svietidiel verejného osvetlenia, celkovo vymenila
75 kusov svietidiel a nainštalovala 11 kusov vianočného osvetlenia.

MIKULÁŠ

Podvečer 5. decembra medzi
staranské deti zavítal Mikuláš,
ktorého na obecnom amfiteátri po
úvodnom slove starostu privítali pásmom vinšov a kolied najprv
deti materskej školy a po nich žiaci základnej školy. V závere slávnosti rozdával Mikuláš prítomným
deťom darčeky. Predvianočnú atmosféru spríjemnilo aj rozsvietenie vianočného stromčeka pred
budovou obecného úradu a vianočnej výzdoby v obci.

BETLEHEMCI

V rámci programu náhradnej výsadby zmenilo svoj vzhľad aj okolie
obecného cintorína v Starom, kde bolo vysadených 410 kusov tuje západnej.		
Snímka: PZ

Aj v tomto roku sme mohli počas Vianoc v našich domovoch
privítať betlehemcov, ktorí nám
svojim predstavením spríjemnili
sviatočnú atmosféru. Pripomenuli nám pravú podstatu a význam
Vianoc – narodenie Ježiška. Betlehemci v zložení Stanislav Dermek,
Lukáš Bereznanin, Damián Voznyj, Marek Gubík a Adam Žužo,
ktorí nás v tomto roku navštívili, si
za šírenie tejto kresťanskej tradície
zaslúžia obdiv a uznanie.
(-r-)
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K LETU PATRIA VÝLETY

Výletníci z Oreského začali prehliadku košickej zoo s dáždnikmi a v
pršiplášťoch....

NETRADIČNÁ OSLAVA

Tohtoročný MDD a jeho oslava bola trošku netradičná. Starostka obce a poslanci OcZ sa rozhodli osláviť tento deň začiatkom prázdnin v štýle celodenného rodinného výletu pre všetky detičky a ich rodiny. Náš cieľ bol jasný –
ZOO Košice. Detičky sa tešili na zvieratá, hlavne na tie exotické. Všetci s dobrou výletnou výbavou a ešte lepšou náladou sme čakali na autobus. Vstupenkou do autobusu bola sladká pochúťka, o ktorú sa postarala pani starostka.
i s poslancami vítajú nás.
Cesta bola veselá. Dôkazom je aj
Na autobus me čekali hodnú chvíľu a
pesnička, ktorú sme spoločne vymyslepán šofér išče drimal pod perinu.
li a stala sa našou hymnou. Aj keď sme
Starostka še rozčuľuje a šofer už pol
robili prehliadku ZOO v pršiplášťoch,
hodzinu len sľubuje.
nálada nikomu neklesla. Brali sme to
športovo. Nakoniec sa počasie umúdrilo V autobuše na poschodiu my šedzime a
do Košic na žviratka še cešíme.
a navštívili sme aj Dinopark a 3D kino.
Starostka nám nalivala, takoj po tym
Deti si mohli vyskúšať svoju odvahu na
nám i DEVY rozdavala.
lanovej dráhe. Veľká zoologická záhraAj kedz nebul Václav Ženčák telom s
da ponúkala zvieratá od výmyslu svenami, zabával nás rusnackyma špita. Nemohli sa vynadívať na to, čo všetvankami.
ko je súčasťou prírody na celom sveRysky takoj vybirame a s domacu pate. Všetkých očarili hlavne opičky, ktolenočku zalivame.
ré vyčarili úsmev na tvárach ešte aj pri
V zoologickej takoj sprava nás už vita
spomienke na ne cestou domov. V areášimpanz bratňak, šak to fajta preveli sme sa mohli občerstviť v bufete, alelika.
bo sa rozložiť v altánkoch a v prírode sa
I opice šesternice, že nás vidza, ta še
osviežiť a pochutnať si na rezníkoch, čo
ceša prevelice.
sme si pribalili z domu.
Nechýbalo zakúpenie suvenírov a
Marika Melková
naša cesta pokračovala na neďalekú (Pozn.: Hymnu zverejňujeme bez úprav)
bobovú dráhu. Vyskúšali si ju tí, ktorí
majú radi adreanalín a jazdu si niekoľkokrát zopakovali. Menej odvážnym
neostávalo nič iné, len trpezlivo čakať
pri autobuse. Jazda domov sa niesla
vo veselom duchu a detičky vyspevovali rôzne ľudové pesničky. Bolo veselo. Nakoľko sa pani starostke atmosféra
veľmi páčila, tak pre nás mala ešte jedno prekvapenie. Pozvala nás všetkých
na chutnú zmrzlinu, ktorá bola vynikajúcou bodkou za naším výletom.
HYMNA NÁŠHO VÝLETU
Kto chce vidzec šviňu, leva, dzivé praše, vyhlašili na sobotu u rozhlaše.
Z Oreskoho výlet veľký, zúčastnic še
možu na nim maly, veľký.
V sobotu už my z valala zájazd máme,
a do Košic priamu trasu nabirame.
O pol osmej pri budkoj zraz, starostka

K letu neodmysliteľne patria
výlety a emócie, ktoré zostanú hlboko v človeku. Tak sa pod záštitou starostky obce Oreské uskutočnil výlet do Maďarska. Cieľom
bolo kúpalisko v maďarskom meste Sárospatak. Zúčastniť sa ho
mohli všetci tí, ktorí majú radi relax na slniečku alebo aj v termálnych vodách, ktoré kúpalisko ponúka.
Odchod bol v skorých ranných
hodinách a cesta sa niesla v príjemnom duchu. Počasie prialo a
tak nič nebránilo tomu, aby si vý-

letníci užili a oddýchli od každodenných starostí a povinností. K
podvečeru sa zbiehali mraky a obloha sa zatiahla, ale nám to neprekážalo, nakoľko sa náš výlet chýlil ku koncu.
Po vydarenom dni sme sa vracali domov a dážď, ktorý nás doprevádzal, bol príjemným schladením. Tak cesta autobusom bola
ľahšie zvládnuteľná, spojená s
rozprávaním príjemných zážitkov
z celodenného výletu, ktorý dúfame, že sa bude každoročne opakovať.
M. Melková

BOLI V POĽSKU

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším pripravila miestna samospráva v
Oreskom výlet do Poľska. Cieľ cesty bolo trhovisko v meste Krosno. Keďže sa
termín trošku posunul, tak to bolo spojené s vianočnými nákupmi, lebo Vianoce sa nezadržateľne blížili. Na trhovisku ich čakal pestrý sortiment sezónneho a vianočného tovaru. Každý účastník si tam našiel tovar, ktorý mal v
pláne zakúpiť a možno aj ten, čo v pláne nemal, skrátka nakoľko našim "výletníkom" peňaženka stačila. Ľudia sa k autobusu vracali s plnými taškami,
ktoré ukrývali v mnohých prípadoch aj vianočné darčeky. Spokojne a s dobrou náladou sa šťastlivo vrátili domov.
M. M.

Účastníci "predvianočného" zájazdu do Poľska.

... nakoniec sa počasie umúdrilo a všetci účastníci boli s výletom spokojní.
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ROZPRÁVKOVÉ VIANOCE

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším pozdravil zbudžanských dôchodcov starosta M. Havrila.

OKTÓBROVÉ
STRETNUTIE

Október je mesiacom, kedy
akosi viac prejavujeme úctu k našim skôr narodeným rodičom i
starým rodičom. Nedeľné popoludnie 20. októbra bolo venované
všetkým seniorom obce Zbudza.
V úvode sa k prítomným prihovoril starosta obce Ing. Matej Havrila a malou pozornosťou potešil
jubilujúcich občanov. Pozvaní seniori v milom a srdečnom prostredí zabudli na každodenné
starosti a pookriali v kruhu známych a priateľov. Pri občerstvení
si zaspomínali na svoje zážitky z
mladosti. V kultúrnom programe
ich potešili deťúrence z materskej školy, členovia FS Stražčanik
z CVČ Strážske i folklórna skupina Zbudzanská Soľanka.

Z HISTÓRIE
obce Zbudza

Najstaršia písomná správa o
Zbudzi je v listine kráľa Bela IV. z rokov 1235 – 1270. Tá sa však nezachovala. Stručný zápis o nej nachádzame
až v roku 1409 (610 rokov).
V rímskokatolíckom Kostole Sedembolestnej Panny Márie, ktorý
bol postavený v románskom slohu, sa
zachoval oltárny obraz z roku 1749
(270 rokov).
Gréckokatolícky Chrám Premenenia Pána, ktorý bol dokončený v
roku 1938, dostal v roku 1949 nový
prestol (oltár). Posvätil ho dnes už
blahoslavený vladyka Pavol Peter
Gojdič, vtedajší prešovský eparcha
(70 rokov).
V katastri obce sa nachádza bohaté ložisko soli, ktoré plánovali využiť prešovské Solivary. Geologické prieskumy boli robené už v roku
1959 (60 rokov).
Nový obetný stôl v rímskokatolíckom kostole bol posvätený v roku
1969 (50 rokov).

Rozprávka, najmä tá ľudová, má ešte aj dnes svoje dôležité a nenahraditeľné miesto v živote dieťaťa. Dieťa potrebuje príbehy, potrebuje rozprávky, aby sa mohol obohatiť jeho vnútorný svet, aby sa naučilo chápať základné ľudské hodnoty.
Posedenie pri stromčeku spoje- Svojimi pesničkami, básničkami a
né s divadelným predstavením sme tančekmi všetkých potešili. Odmeuskutočnili v predvianočnom čase v nou pre deti okrem potlesku boli
našej materskej škole. Pozvanie pri- darčeky od Mikuláša a Anjela. Všetjali herci z divadla Etudy z Prešo- kým prítomným sme ponúkli viava. V rozprávke ,,O rybárovi a zla- nočnú kapustnicu, punč, perníčky,
tej rybke“ opäť zvíťazilo dobro nad ktoré zdobili deti z materskej škozlom. Predstavenie sa páčilo deťom, ly a koláčiky pripravili naše šikovné
ich rodičom, súrodencom a všetkým mamičky. Dobrú a tú pravú atmopozvaným hosťom, ku ktorým patril sféru pomohli navodiť vianočné koaj starosta obce s manželkou.
ledy, ktoré sa ozývali z prehrávača.
Po krásnej rozprávke nasledoVianočné stretnutie tentokrát v
valo krátke vystúpenie našich detí. materskej škole v Zbudzi, bolo trocha netradičné. Verím, že všetci odchádzali spokojní a potešení.
D. Bálintová, riad. MŠ Zbudza

OPÄŤ O ROK

Aj takto vyzerali "Rozprávkové Vianoce" v Zbudzi.

ZBUDŽANIA V AQUAPARKU

Ako je už v Zbudzi zvykom, aj v roku 2019 sa konal zájazd do maďarského aquaparku Aquarius Nyíregyháza, ktorý okrem klasických
bazénov ponúka aj bazény s termálnou vodou a množstvo tobogánov
či iných atrakcií nielen pre deti. Vedľa kúpaliska sa nachádza aj ZOO
Nyíregyháza s oceanáriom, ktorú bolo rovnako možné navštíviť.
Cesta do Maďarska bola zabezpečená vďaka súkromnej autobusovej spoločnosti a z dôvodu veľkého počtu účastníkov boli zabezpečené
až dva autobusy, ktoré financovala obec. Starosta obce zabezpečil pre
každú štvorčlennú skupinu Onlinerelax zľavové kupóny, vďaka ktorým
bolo možné si pri vstupe do aquaparku uplatniť až 25% zľavu.
Aj napriek menším technickým problémom autobusu na ceste späť
mal zájazd veľký úspech a do našej obce sme šťastne dorazili vo večerných hodinách.
Marta Galambošová

Účastníci výletu pred aquaparkom v Nyíregyháze.

Malí Zbudžania v spoločnosti
Mikuláša.
Snímka: M.Č.

Ako už tradične, aj tento rok sa
konal v našej obci Zbudžanský Mikuláš. Najprv sme rozsvietili vianočný stromček a potom v kultúrnom
dome čakali na príchod Mikuláša,
ktorý rozdal deťom mikulášske balíčky. Tie mu za odmenu recitovali básničky alebo spievali pesničky.
Pripravené bolo aj menšie pohostenie. Chcel by som poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na príprave
tejto akcie. Verím, že sa stretneme
opäť o rok.
Marek Činčár
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ZÁSLUHY I. STARAJA

Pamätná tabuľa, ktorá bola na farskej budove v rokoch 2013 - 2016.

Pred 100 rokmi sa narodil

PÁTER KAMIL JÁN HUDÁK, CFSsS

Spomedzi takmer štyroch desiatok kňazov, ktorí pôsobili v staranskej
rímskokatolíckej farnosti od jej obnovenia v 20-tych rokoch 18. stor., bol
štvrtým najdlhšie účinkujúcim kňazom (1972 – 1997). Narodil sa síce v
Ploskom (okr. Košice), ale spätosť s týmto kúskom Zemplína spôsobila,
že po smrti chcel byť pochovaný medzi svojimi "Stariancami".
J. Hudák sa narodil v októbri 1955 v Prešove, roku 1957 v Bar1919 v rodine baču. Ku kňazstvu dejove. Roku 1962 mu odňali štátsa dostal až po skončení 2. svet. ny súhlas – odvtedy bol mimo pasvojny, počas ktorej pôsobil na rus- torácie, pracoval vo výrobe, neskôr
kom a talianskom fronte, ale aj v ako zamestnanec Vojenskej spráSNP. Študoval v Litoměřiciach a vy v Trnave (vojenská nemocnica),
kňazskú vysviacku prijal 27. júna kde sa zapájal aj do činnosti v ná1954. Stal sa členom Kongregá- boženských spolkoch, najmä u sacie bratov Najsvätejšej sviatosti leziánov (krúžok mladíkov sv. dona
(petríni). Ako kaplán pôsobil roku Bosca, Bratstvo sv. ruženca a i.).
Roku 1966 sa stal kaplánom v Trebišove, od roku 1967 bol farárom
v Zemplínskom Branči a od roku
1972 v Starom.
Ako farár sa v Starom postaral
Viete, že pred 115 rokmi naše o dôkladnú opravu tunajšieho kosobce patrili do notariátu, ktorý
tola ako aj kostolov vo filiálkach
tvorilo 8 dedín? Notár Peter ZaOreské a Krivošťany. V roku 1997
potocký (Péter Zapotoczky) sídlil
v Nacinej Vsi, ktorá bola v tomto odišiel do kláštora Kongregácie
obvode počtom obyvateľov treťou bratov Najsvätejšej sviatosti (petnajväčšou (1 018) a v úrade bol ríni) v Českých Budějoviciach, od
roku 1999 pôsobil v Brne, zakrátko
už 17 rokov.
Najviac obyvateľov mali v potom opäť v juhočeskej metropotom čase Strážske (1 038) a Sta- le. Napriek vysokému veku a značré (1 020). Po Nacinej Vsi nasle- nej vzdialenosti niekoľkokrát nadovali Oreské (475), Voľa (448), vštívil svoju bývalú farnosť.
Zbudza (432), Krivošťany (367)
Zomrel na trojkráľovú vigía Pusté Čemerné (336). Na úzeliu roku 2007 v Českých Budějovimí notariátu žilo dovedna 5 104
obyvateľov. Čo sa týka cirkevnej ciach. Pochovaný je na obecnom
správy, boli tu dve rímskokatolíc- cintoríne v Starom. Pohrebné obke (Strážske a Staré) a tri grécko- rady vykonal košický arcibiskup
katolícke farnosti (Strážske, Voľa a Mons. Alojz Tkáč s vtedajším poP. Čemerné). O vzdelanie sa sta- mocným biskupom Mons. Bernarralo deväť učiteľov, z toho dvaja dom Boberom za účasti vyše päťv Strážskom (okrem Krivoštian). desiatich kňazov a ďalších takmer
V Starom vyučoval Michal Kun- dvetisíc prítomných 13. januára.
der, v Oreskom Ladislav Čollák a
Počas osláv 740. výročia zmienv Zbudzi Andrej Beszler.
ky o obci Staré bola tomuto horliNajdlhšie pôsobiacim starosvému kňazovi na budove fary odtom (vtedy birovom) bol Ján Popik z Vole (vo funkcii bol už 22 halená pamätná tabuľa, ktorú porokov). V Starom bol na čele obce žehnal jeho synovec Marián Hudák
Michal Dunca (3), v Oreskom Jo- v prítomnosti miestneho farára
zef Haurilčák (2) a v Zbudzi An- Jána Čecha Špireka a veľkého poč-PK- tu veriacich.
(P. Z.)
drej Žužo (9).

PRED

115 ROKMI

V roku 2019 uplynulo 250 rokov od smrti grófa Imricha Staraja
(zo Starého a Michaloviec), ktorý sa veľkou mierou zaslúžil o zveľadenie starajovského domínia. Narodil sa v roku 1698 rodičom barónovi Františkovi Starajovi zo Starého (1972 – 1703), užskému županovi a jeho manželke barónke Barbore Peréniovej z Perína.
Na začiatku 18. stor. bol jedi- Užskej stolice. Popri tom zveľaným mužským potomkom rodu. ďoval aj rodové majetky. Od roku
Vyrastal v období, kedy vrcholili 1696 napr. väčšiu časť starajovstavovské nepokoje (v roku 1711 ských majetkov v Michalovciach
bol podpísaný Satmársky mier). zobral do zálohu Andrej Szirmaj
Stál však na strane cisárskeho z Pozdišoviec. V roku 1942 Mádvora a za svoje zásluhy bol pri- ria Terézia nariadila Andrejovým
merane oceňovaný. V roku 1725 dedičom, aby zálohované majetmu cisár Karol VI. udelil barón- ky vrátili Starajovcom. Imrich sa
sky a v roku 1747 Mária Terézia zaviazal vyplatiť záloh v sume 68
grófsky titul. O dvadsať rokov ne- tis. zlatých do piatich rokov, priskôr mu panovníčka udelila aj naj- čom polovicu z tejto sumy uhradil
vyššie civilné vyznamenanie Rad v roku 1743.
sv. Štefana. Imrich bol tajným ciGróf I. Staraj bol dvakrát ženasárskym radcom a podobne ako tý. Jeho prvou manželkou bola
jeho otec aj županom susednej grófka Anna Zichy, druhou Terézia (Desfaigny) du Bois de La
Tournelle. Mal päť detí – troch synov a dve dcéry. Ján Filip zdedil
majetky v Starom a je považovaný za zakladateľa staranskej vetvy rodu, Michal dostal majetky v
Michalovciach a je považovaný
za zakladateľa michalovskej vetvy a Anton zdedil majetky vo Vinnom a je považovaný za zakladateľa vinianskej vetvy. Okrem synov
mal ešte dcéry Lepoldínu a Annu
Máriu, ktorá bola dvornou dámou
dcéry Márie Terézie arcivojvodkyne Márie Kristíny.
Imrich Staraj zomrel v roku
1769 a bol pochovaný v BudaGróf Imrich Staraj.
pešti.
(RK)

Z HISTÓRIE obce Staré

OCHOTNÍCI ZO STARÉHO
Ochotnícke divadlo na Slovensku má už takmer 190 rokov. Z
väčších miest sa postupne rozšírilo aj na vidiek a tak svoje herecké
hviezdy mali aj dedinčania. Predstavenia domácich amatérskych
hercov mohli ešte pred polstoročím vidieť napr. aj v Starom. Na
archívnej snímke z tohto obdobia vidíme zľava Milana Bartu, Andreja Šumilu, Irenu Lazarovú (teraz Demčáková), Annu Litunovú (Lisáková) a Teréziu Sabovú (Lukčová). Do ochotníckeho súboru okrem nich patrili aj Mária Pľuchtová (Serbáková), Anna
Pľuchtová (Bočková), Ján Lelič a Michal Staroškovič.
(-pz-)
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SPOLOČENSKÉ OKIENKO
V II. polroku 2019 sa narodili:
Gregor HAVRILČÁK, Marko GAŽÍK (obaja Oreské), Alexandra REPÁČOVÁ, Marek BUČKO, Jakub ŠMIGA (všetci Staré), Martin RYCHTARČÍK, Petra DZUROVČINOVÁ (obaja Zbudza).

Uzavreli manželstvo:
Mgr. Matúš MICHLÍK a Bc. Dominika VOJTKOVÁ, Lukáš PALOVČÁK
a Mgr. Simona KRÁĽOVÁ (Staré – Oreské), Milan TARHOVICKÝ a
Bc. Dominika HARVILČÁKOVÁ, Ján HARAKAĽ a Silvia PORVÁZOVÁ (Oreské), Matúš BARTOMIJ a Ing. Mária KOBULNICKÁ, Mgr. Peter JANOV a Ing. Marcela KIOVSKÁ, Krzystof Tomasz ADAMSKI a
Bc. Dana BALOGOVÁ, Martin BODNÁR a Zuzana ADAMIKOVÁ (Staré), Patrik DZURJO a Emma PAVLOVÁ, Ing. Eduard KUČERAVEC a
Ing. Zuzana SIGETOVÁ, Matej VARGA a Lenka MASKAĽOVÁ, Jozef
NADZAM a Ing. Jana KUČERAVCOVÁ (Zbudza).

Oslávili životné výročia:
50 rokov – Rastislav ROVENSKÝ, Anton HAVRILČÁK, Alena PAVLIČOVÁ, Dana VOJTKOVÁ (všetci Oreské), Ľubomíra BEREŠOVÁ,
Jaroslav PALOVČÁK, Cyril JOZEF (všetci Staré), Miroslav CHABA,
Ondrej PENCAK (obaja Zbudza).
60 rokov – Pavlína ZALUŽICKÁ, Jozef HAVRILČÁK (obaja Oreské),
Terézia HRICOVÁ, Marta DUNCOVÁ, Milan CIGANOC, Mária GLOVOVÁ, Terézia DERMEKOVÁ (všetci Staré), Magda SOTÁKOVÁ
(Zbudza).
70 rokov – Miroslav MELKO (Oreské), Pavol GARBEĽ, Helena ANTONIČOVÁ, Bernardína DOBOŠOVÁ, Anna IHNÁTOVÁ, Vladimír LISÁK, Jozef SALOŇ (všetci Staré), Mária KALEJOVÁ, Ladislava
KONČÍKOVÁ, Rozália MANDŽÁKOVÁ (všetky Zbudza).
75 rokov – Anna DELINGOVÁ, Anton DERMEK, Irena KRÁĽOVÁ,
Cyril DERMEK (všetci Staré), Agnesa HRUŠKOVÁ, Hedviga PUĽAKOVÁ (obe Zbudza).
80 rokov – Kvetoslava HARAKAĽOVÁ (Oreské), Emil VALOK (Staré).
81 rokov – Marta KOČERHOVÁ (Staré).
82 rokov – Mária JOZEFOVÁ (Staré).
83 rokov – Mikuláš DANKO (Oreské), Hedviga DUNCOVÁ, Katarína
ŠALACHOVÁ (obe Staré), Anna DZIVÁKOVÁ (Zbudza).
84 rokov – Serafína KOLIBABOVÁ (Staré), Bernardína POĽAKOVÁ,
Jozef PREPILKA (obaja Zbudza).
85 rokov – Filoména HAMARIČOVÁ, Viliam MEĽKO (obaja Oreské),
Anna DZURJOVČINOVÁ, Ján SINČÁK (obaja Zbudza).
86 rokov – Ján BÉREŠ, Jozefína CIGANOCOVÁ (obaja Oreské),
Hedviga MISÁROVÁ, Tomáš DUNCA (obaja Staré), Kvetoslava PAVLOVČÁKOVÁ (Zbudza).
88 rokov – Margita KIŠŠOVÁ (Oreské), Jozef ADAMÍK, Štefan MACEJKO (obaja Staré).
89 rokov – Margita PETROCOVÁ, Hilár ZALUŽICKÝ (obaja Oreské).
91 rokov – Katarína PĽUCHTOVÁ, Helena GARBEĽOVÁ (obe Staré).
92 rokov – Helena SENTIVÁNIOVÁ (Oreské).
94 rokov – Paulína HRICIKOVÁ (Zbudza).
95 rokov – Paulína MISÁROVÁ (Staré).

Opustili naše rady:
Gustáv HRUŠKA (nar. 1944), Jozefa ZALUŽICKÁ, rod. Gajdošová
(1932), Hedviga KRÁĽOVÁ, rod. Baranová (1951), Václav GAŽÍK
(1947), Agáta KUŽMOVÁ, rod. Berešová (1940), všetci z Oreského,
Jozef STARUCH (1953), Jozefína PAVLOVČÁKOVÁ, rod. Pavlovčáková (1951), Regina JOZEFOVÁ, rod. Šalapová (1941), Helena GARBEĽOVÁ, rod. Delingová (1927) – všetci zo Starého, Ján LICHOTA
(1927), Ľubomír KOPÁS (1969), Mgr. Adolf ŽUŽO (1940), Jaroslav
PUĽÁK (1962), Juraj POLTORÁK (1931) – všetci zo Zbudze.
K 31. decembru 2019 bolo prihlásených k trvalému pobytu v
Oreskom 489, v Starom 757 a v Zbudzi 527 obyvateľov.

Staranskí hasiči, ktorí patria k najúspešnejším v zemplínskom regióne.
		
Snímka: MJ

HASIČI STRIEDAVO

V druhej polovici roka sa naši hasiči viac či menej úspešne zúčastnili niekoľkých športových podujatí. Muži zvíťazili v súťaži hasičských
družstiev vo Vyšnej Rybnici a zúčastnili sa aj nočného memoriálu v Bijacovciach. Juniori absolvovali pohárovku v Trnave pri Laborci, ktorá
sa konala pri príležitosti výročia DHZ.
Tromi kolami pokračovala aj Druhým veľkým podujatím bola
Zemplínska hasičská superliga. prehliadka toho najlepšieho čo u
Na ligovom kole v Trhovišti boli z nás máme, resp. Slovenský supernašich družstiev úspešnejšie ženy, pohár v požiarnom útoku, ktorý sa
ktoré si okrem víťazstva pripísali tento rok konal v Púchove. Tu sa
na konto doposiaľ najrýchlejší zo- naši muži však zaradili medzi päťstrek v ich histórii, a to 18,04 s v ku východniarov, ktorým súťaž abpodaní Nikoly Vasiľovej. V rám- solútne nevyšla.
ci pohárovej časti súťaže obsadiV rámci činnosti nášho dobrolo naše mužské béčko pekné 5. voľného hasičského zboru obce
miesto. V Bystrom sa ženám dari- (DHZO) sa jeho členovia zúčastlo už menej, skončili štvrté, muži nili s technikou Iveco Daily takticboli tretí.
kého cvičenia hasičských jednoFinálové kolo superligy sa kona- tiek okresov Michalovce a Sobranlo v Dlhom nad Cirochou. Mužom ce na Zemplínskej šírave. Cvičenie
za čas 15,28 s patrila tretia prieč- bolo zamerané na požiar chaty,
ka. Rovnako tretie skončili v súťa- požiar lesa a požiar porastu pod
ži aj ženy. V rámci pohárovej časti elektrickým napätím.
Ako protipožiarna asistenčpodujatia sa v hodnotení prúdarov
ušli tretie miesta našim športov- ná hliadka sa zúčastnili festivacom Lukášovi Minkaničovi a Ni- lu na Zemplínskej šírave a Farskékole Vasiľovej. V konečnom hod- ho dňa, ktorý sa pravidelne koná
notení Zemplínskej hasičskej su- v našej obci v letných mesiacoch.
V priebehu roka absolvovaperligy získali obe naše družstvá
li traja členovia základnú prípravo svojej kategórii 2. miesto.
Pred koncom sezóny čakali na- vu členov hasičských jednotiek a
šich hasičov ešte dve súťaže. Pr- dvaja členovia získali osvedčenie
vou bolo finále východosloven- na výkon funkcie veliteľ DHZO.
Ďakujeme za všetku pomoc a
ských hasičských líg v Spišskom
Hrušove, kde muži obsadili 7. podporu, ktorá sa členom DHZ
miesto. Ženy skončili vo svojej a DHZO dostávala počas celého
(-maja-)
kategórii až na chvoste poradia. roka 2019.

PROPAGAČNÁ JAZDA
Začiatkom druhej polovice augusta sa na Zemplínskej šírave
uskutočnil 18. ročník Motozrazu, ktorý patrí k najväčším svojho
druhu v strednej Európe. Súčasťou
podujatia bola aj propagačná jazda,
ktorej trasa viedla z Michaloviec cez

Trhovište, Nižný Hrabovec, Strážske, Staré a Zbudzu späť do Michaloviec. Obyvatelia Starého a Zbudze
mali možnosť vidieť približne tisícku
motocyklov a štvorkoliek, ktoré cez
tieto obce za asistencie príslušníkov
PZ SR prešli.
(PZ)

Približne tisícka motocyklov a štvorkoliek prešla v auguste v rámci
propagačnej jazdy obcami Staré a Zbudza.
Snímka: JPZ

KRÁTKO ZO ŠPORTU

KRÁTKO ZO ŠPORTU

FUTBAL

M. Dudaš – Gábor, Sič. Pred 30 divákmi
rozhodoval Mazár.
2. kolo (11.9.2019):
ZBUDZA – PALÍN 1:6 (0:2)
Góly: Kužma – Mykulka 4, Bodnár, Balazhynets. ŽK: Macejka – M. Dzurjo, J. Hajduk. Pred 50 divákmi rozhodoval Babjak.
Do ďalšieho kola postúpil Palín.

VIII. liga Západ ObFZ Michalovce
Ročník 2019/2020 – jesenná časť
1. kolo (1.9.2019):

HORŇA – ZBUDZA 2:7 (0:4)
Góly: Soták, Čigáš – Mandžák 4, Kočerha 2, Kužma. Pred 30 divákmi rozhodoval Kaffan.

SOFTTENIS

2. kolo (8.9.2019)

ZBUDZA – PTRUKŠA 2:1 (0:1)
Góly: Macejka (11 m), Kočerha – Tokár.
ŽK: Konovalenko, Szepesi (h). Pred 50 divákmi rozhodoval Hospodi.
3. kolo (15.9.2019)

JASTRABIE p/M – ZBUDZA 0:2 (0:1)
Góly: Mandžák 2. ŽK: P. Gurguľ (d). Pred
30 divákmi rozhodoval Mazár.
4. kolo (22.9.2019)

ZBUDZA – SOBRANCE B 3:3 (2:1)
Góly: Kočerha 2, M. Dudaš – D. Murgač 2,
Osif. ŽK: Sliško (h). Pred 30 divákmi rozhodoval Pavlo.
5. kolo (29.9.2019)

STRETAVA – ZBUDZA 0:0.
ŽK: Michalov (d). Pred 40 divákmi rozhodoval Dirda.
6. kolo (6.10.2019)

ZBUDZA – BEŠA 4:0 (1:0)
Góly: Holinka, vlastný (Haraszti), M. Dudaš, Macejka. Pred 40 divákmi rozhodoval Feňuš.
7. kolo (13.10.2019)

MORAVANY – ZBUDZA 2:2 (1:1)
Góly: Rokyta (11 m), Kondáš – Kočerha,
Mandžák. ŽK: Kaľuha, Hrunka – Kočerha.
Pred 40 divákmi rozhodoval Lazor.

Futbalisti Zbudze sú historicky prvým víťazom Pohára predsedu Košického samosprávneho kraja neregistrovaných mužstiev. Snímka ich
zachytáva po víťaznom domácom turnaji z 20. júla 2019.

PRVENSTVO ZBUDZE

V sobotu 20. júla sa na futbalovom ihrisku v Zbudzi uskutočnil turnaj
neregistrovaných hráčov o Pohár predsedu Košického samosprávneho
kraja. Na ihrisku si medzi sebou zmerali sily neprofesionálne futbalové
mužstvá z obcí Zbudza a Voľa a tím zložený zo zamestnancov Úradu Košického samosprávneho kraja.
Turnaj otvoril predseda KSK čo sme do projektu Krajskej futbaRastislav Trnka. V slávnostnom lovej ligy išli – vrátiť futbal na miespríhovore uviedol: „Obec Zbudza ta, kde sa už nehrá alebo zanikol a
nehrá v žiadnej registrovanej lige zaplniť tak biele miesta na futbaod roku 2014. Je tu pritom funkč- lovej mape nášho kraja...“. Víťazné futbalové ihrisko a mladí hráči stvo si vybojovali futbalisti zo Zbus chuťou zahrať si futbal. Som rád, dze, druhí skončili futbalisti z Vole
že na základe našej výzvy zapojiť sa a tretiu priečku obsadilo mužstvo
do Krajskej futbalovej ligy zostavili zložené zo zamestnancov Úradu
tím, ktorý sa stane súčasťou Výcho- KSK. Jednotlivé futbalové tímy zísdoslovenského futbalového zväzu a kali od župy vecné odmeny a futuž v septembri začne aktívne hrať v balisti zo Zbudze získali aj podpoVIII. lige. Práve to bolo cieľom, pre- ru na rozvoj športu.
M.F.

Vianočný softtenisový turnaj
9. ročník – 21. 12. 2018
Konečné poradie:
1. Matúš Kohút – Vladimír Hlaváč
2. Pavol Džado – Lukáš Lukčo
3. Marcel Uhrin – Tomáš Rado.

VYHRALO
BÉČKO
V staranskej telocvični v závere roka usporiadali miestni
hasiči už po tretíkrát volejbalový turnaj pre dobrovoľných hasičov a priaznivcov hasičského
športu. Víťazom sa stalo družstvo Staré B, na čele s Róbertom Koscelníkom. Víťazovi
predchádzajúcich dvoch ročníkov, tímu Staré A, patrilo tentokrát druhé miesto. Tretiu
priečku obsadili hasičky a hasiči z obce Trhovište.
(MJ)

8. kolo (dohrávka 3.11.2019)

ZBUDZA – KOROMĽA 1:0 (0:0)
Gól: Kočerha. ŽK: Širochman (h). Pred 20
divákmi rozhodoval Tušek.
9. kolo (27.10.2019)

JOVSA – ZBUDZA 2:2 (0:0)
Góly: Andrejco (11 m), Kopčanský – Dzurjovčin, Holinka. Pred 30 divákmi rozhodoval Končík.
Jesenná tabuľka 2019/2020
1. Jovsa
9 6 3 0 38 : 9 21
2. Zbudza
9 5 4 0 23 : 10 19
3. Sobrance B
9 5 3 1 37 : 15 18
4. Beša
9 5 1 3 24 : 21 16
5. Stretava
9 4 2 3 15 : 12 14
6. Moravany
9 3 2 4 16 : 15 11
7. Ptrukša
9 3 1 5 11 : 28 10
8. Horňa
9 3 0 6 15 : 34 9
9. Jastrabie
9 2 2 5 10 : 18 8
10. Koromľa
9 0 0 9 7 : 34 0

Pohár ObFZ Michalovce
1. kolo (28.8.2019):

ZBUDZA – POROSTOV 8:2 (2:0)
Góly: Kočerha 3, Hajdučko 2, Mandžák 2,

Pohľad na účastníkov volejbalového turnaja hasičov.

ZO ŠTATISTÍK

Futbalisti FO Zbudza majú v
tomto ročníku VIII. futbalovej
ligy ObFZ štvrtý najproduktívnejší útok, keď súperových brankárov
prekonali 23-krát. Najviac sa darilo dvojici Mandžák – Kočerha, keď
každý z hráčov strelil po 7 gólov.
Po dva góly dali Macejka, M. Dudaš a Holinka a po jednom pres-

Pod Bukovinou Noviny obyvateľov obcí Staré, Zbudza a Oreské
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nom zásahu zaznamenali Kužma
a Dzurjovčin. K vylepšeniu produktivity prispel aj súper jedným
vlastným gólom (Haraszti z Beše).
Okrem toho sa do streleckej
listiny zapísali hráči aj v súťaži
o Pohár ObFZ Michalovce, kde
mužstvo odohralo dva zápasy.
Kočerha dal 3, Hajdučko a Mandžák po 2 a M. Dudaš s Kužmom
po 1 góle.
V priebehu jesene dostali hráči
Zbudze len dve žlté karty: Kočerha v ligovom a Macejka v pohárovom stretnutí.
Zápasy Zbudžanov sledovalo
dovedna 390 divákov, z toho 310
ligové zápasy (140 doma a 170
vonku) a 80 pohárové zápasy. (pz)

Snímka: -jan-

FUTBALOVÉ MENOVKY

FO ZBUDZA

Hráčsky káder: Jakub HORVÁTH
– Ľubomír ANDREJOV, Miroslav
DUDAŠ, Jaroslav DUDÁŠ, Samuel
DZURJOVČIN, Kamil DUPAĽ, Mgr.
Kamil HAJDUČKO, Kamil HOLINKA, Marek JACKO, Štefan JANIČ,
Ladislav KINCEL, Ladislav KOČERHA, Peter KUŽMA, Dušan MACEJKA, Lukáš MAČOVSKÝ, Gabriel
MAGYAR, Christián MANDŽÁK,
Martin MIKEĽ, Dominik MINKANIČ, Cyril ROMAN, Rastislav TEKÁČ, Eduard ZALUŽICKÝ. Vedúci
mužstva: Jaroslav DUDÁŠ. (pk)

