od ukovinou
júl 2021

POSVÄTILI KRÍŽOVÚ CESTU

V druhú júlovú nedeľu bola v Oreskom posviacka krížovej cesty, ktorá vedie k altánku v lese. Zraz účastníkov posviacky bol o štrnástej hodine pri rezervári za obcou. Starostka obce Agnesa Stričková privítala všetkých prítomných a spoločne s kňazmi – Konštantínom Danielom
Bolešom, rímskokatolíckym farárom zo Starého a Máriom Cserépom,
gréckokatolíckym kaplánom z Michaloviec – sme sa vydali na cestu.
Prechádzali sme popri náučnom pomodlili bolestný ruženec. Záver
chodníku, ktorý je taktiež jednou cesty bol pri kríži, pri ktorom mal
zo zaujímavostí našej obce, až k no- obrad gréckokatolícky kňaz.
vovybudovanej krížovej ceste. KažKríž sa týči nad studničkou a je
dé zastavenie bolo doplnené kvet- miestom, kde môže človek v tichosmi a dozdobovalo ju. Na začiatku ti, v lone krásnej prírody rozjímať a
krížovej cesty boli pekné obrady, nájsť pokoj, radosť a nádej. Pretomodlitby a spevy, ktoré vykonáva- že najlepšie využitý čas je čas s Boli striedavo rímskokatolícky a gréc- hom, a to najviac, čo môžeš druhékokatolícky kňaz. Počas posviacky, mu človeku darovať, je tvoja modktorú vykonávali obaja kňazi, za vý- litba. Napokon kríž obaja kňazi postupu ku altánku sme sa spoločne svätili. Na záver posviacky sa lesom
niesla pieseň "mnoholitstvija", ktorú spolu s prítomnými zaspievala
folklórna skupina Starjani zo Sta-

NOVÁ

ZOSTAVA

rého.
Potom nasledovalo občerstvenie,
ktoré pripravila starostka a poslanci obecného zastupiteľstva. O poľovnícky guľáš sa postarali členovia poľovníckeho združenia Javorina. Nechýbali ani tradičné “holubki“, rôzne druhy kysnutých koláčov
a kapustové pirohy. Čapované pivo
a kofola dostatočne zahnali smäd.
Bola príjemná atmosféra, ľudia
mali možnosť konečne sa stretnúť a
porozprávať. Celou oslavou ľudí zabávala folklórna skupina Starjani, s
ktorými si vrúcne a od srdca zaspievali aj ostatní.
Spomínaná krížová cesta sa
mohla realizovať za finančnej pomoci „Nadácie SPP“. O jej výstavbu sa postaral Ján Béreš. Nech je to
miestom pre všetkých na oddych,
rozjímanie, ale aj na obnovu svojho
vzťahu k Bohu.
M. M.

Pre našich najmenších školákov
– „materákov„ obec Staré zakúpila v apríli novú drevenú zostavu na
detské ihrisko pri novej školskej budove. Jedná sa o zostavu domčeka so šmýkačkou, lezeckou stenou
a lanovou preliezkou. Zároveň boli
všetky ostatné drevené preliezky na
detskom ihrisku ošetrené a natreté novým náterom, aby mohli slúžiť počas ďalšieho obdobia nielen
škôlkarom, ale aj ostatným deťom z
našej obce.

CHRÁNIA MAJETOK

V januári tohto roka na základe
rozhodnutia Odboru ochrany životného prostredia pri Okresnom úrade
Michalovce bol zrealizovaný výrub
zvyšných 6 ks ihličnatých drevín na
obecnom cintoríne v Starom. Predmetným výrubom bol ukončený zámer obce ochrániť majetok občanov – náhrobné pomníky a kamene
pred padajúcimi konármi počas búrky a vytekajúcou živicou v čase vegetačného obdobia.

OZNAM

Obec Staré oznamuje obyvateľom, že novovybudovanú EKO
skládku v areáli Agro družstva,
hospodársky dvor Staré, môžu v
letných mesiacoch využívať po dohode s pracovníkmi obecného úradu. V prípade potreby (vývoz konárov, trávy a pod.) volajte 056/688
70 41 alebo 0902 223 353.

V Oreskom nedávno posvätili krížovú cestu v prírode. Na snímke v
popredí gréckokatolícky kaplán Mário Cserép a rímskokatolícky farár
Konštantín Daniel Boleš.
Snímka: ObOr

PROTI COVIDU

V polovici februára tohto roka bolo v Starom zriadené mobilné odberové miesto (MOM) určené na antigénové testovanie na prítomnosť
vírusu Covid-19 pomocou antigénových testov. Toto odberové miesto
bolo zriadené v priestoroch amﬁteátra v areáli obecného úradu.
Odberný tím pozostával z dvoch členov zdravotníckeho personálu a troch členov nezdravotníckeho personálu, pričom všetci členovia tímu sú obyvateľmi našej obce. Od uvedenia MOM do prevádzky
do konca mája, kedy bolo testovanie v zmysle usmernenia krízového štábu Okresného úradu Michalovce prerušené, absolvoval zdravotnícky i nezdravotnícky personál spolu 12 testovacích dní. Počas
nich bolo vykonaných 3 245 odberov, z ktorých bolo 0,25 % s pozitívnym výsledkom. Aktuálne sa v MOM testovanie nevykonáva, avšak v
prípade potreby je vedenie obce pripravené jeho prevádzku obnoviť.
V júni mali občania obce vo veku nad 60 rokov možnosť absolvovať očkovanie proti spomínanému vírusu prostredníctvom mobilnej očkovacej služby, zriadenej Košickým samosprávnym krajom.
Výjazdový autobus očkovacej služby bol pristavený v areáli obecné(MB)
ho úradu. Možnosť zaočkovania využilo 16 osôb.

MALÉ JUBILEUM

Pred 10 rokmi vyšlo prvé číslo obecných novín Pod Bukovinou
Vážení čitatelia!
Do rúk sa Vám dostáva síce 20. vydanie (z nich jedno bolo dvojčíslo) spoločných obecných novín „Pod Bukovinou" a navyše v týchto dňoch totiž
uplynulo 10 rokov od vydania tohto
periodika s podtitulom „Noviny občanov obcí Staré, Zbudza a Oreské“.
Úvodné číslo bolo ladené v čierno-bielej forme. Úlohou tlačenej verzie bolo,
aby sa spoločné noviny dostali do každej domácnosti týchto obcí. Ich vydávanie vychádzalo z potreby samospráv
informovať občanov o dianí v jednotlivých obciach, o rozvojových programoch, kultúrnych či športových aktivitách, o pôsobení záujmových združení,
ale taktiež o problémoch, s ktorými sa
denno-denne občania stretávajú.
Zodpovedným redaktorom sa stal J.
P. Zemplínsky. Noviny boli evidované
Ministerstvom kultúry SR pod čís. EV
4422/11. Už od začiatku vydávanie
novín riadila redakčná rada zložená
zo starostov obcí. Premiéru mali nováčikovia na tomto poste v zložení: Agáta Jesenková, Ing. Matej Havrila a Milan Havrilčák.
Obecné noviny po dohode zástupcov všetkých troch obcí nazvali Pod
Bukovinou. Prečo Pod Bukovinou?
Vyvýšenina Bukovina sa rozprestiera
severne nad križovatkou ciest troch
smerov – na Staré, Zbudzu a Oreské.
Do všetkých troch obcí je z tohto miesta približne rovnako blízko. Postupne
sa ustálili i ďalšie potrebné záležitosti.
Vydavateľom sa stala obec Staré, sídlom vydavateľa i redakcie je Obecný
úrad Staré. Noviny ďalej vychádzali s
označením ISSN 1339-455x, určeným
pre periodickú tlač. Od č. 2/2016 vychádzajú farebne. V hlavičke zaberajúcej celú šírku titulnej strany pribudli
erby jednotlivých obcí.
V novodobej ére informačných
technológií je potrebné, aby informácie boli k dispozícii „on-line“. Z web
stránky každej obce je na jednotlivé
čísla dosah. Elektronická verzia obecných novín „Pod Bukovinou“ tak rozšírila možnosti pre čitateľov. Stali sa
nimi aj rodáci, priaznivci a sympatizanti, nielen na Slovensku, ale aj za
jeho hranicami po celom svete.
Ing. Mgr. Anton Meteňko, PhD.
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MILÁ ROZLÚČKA

Rozlúčka s predškolákmi a slávnostné ukončenie školského roka
2020/2021 sa v našej Materskej škole v Zbudzi uskutočnilo v utorok 29. júna za prítomnosti starostu obce, pracovníčky obecného
úradu a personálu materskej školy.
Štyria predškoláci – Jakubko lovní, poslušní a trpezliví žiaci.
Dudaš, Peťko Duška, Števko Mas- Deti predniesli sľub predškolákov
kaľ a Sebík Vadel – v slávnostnom a vypočuli si častušky o každom
sprievode ostatných škôlkárov si zvlášť. Učiteľky MŠ im odovzdaodniesli svoje rozlúčkové tablo k li prvé vysvedčenia a spomienkoobchodu do obecnej tabule.
vé darčeky.
Potom sa vrátili do škôlky, kde
Všetkým našim predškolákom
sa rozlúčili kyticou piesní, bás- prajeme krásne prázdniny, aby v
ní a príjemným posedením, kto- septembri s radosťou nastúpili
ré obohatili dobroty priprave- do prvého ročníka základnej škoné rodičmi a tetou kuchárkou. ly, naďalej boli šikovní a robili raV slávnostnom príhovore pani dosť svojim rodičom. Milí prváci,
riaditeľka MŠ popriala budúcim želáme vám veľa úspechov v škoprváčikom, aby boli v škole usi- le.
D. Bálintová

Z výtvarnej súťaže "Policajti v našom meste".

Snímka: archív ZŠ Staré

PEKNÝ ÚSPECH

Pekným úspechom v školskom roku 2020/2021 sa môže pochváliť žiačka staranskej základnej školy Tereza Turcovská, ktorá sa
zapojila do výtvarnej súťaže "Policajti v našom meste". V okresnom kole obsadila 2. miesto v II. kategórii (žiaci 1. a 2. ročníka) a postúpila do krajského kola. Tam zaznamenala ešte väčší
úspech, keď toto kolo vyhrala. Blahoželáme!
(RK)

ŽIACI SÚŤAŽILI

Budúci prváci zo Zbudze v spoločnosti svojich bývalých "spolužiakov" z MŠ a učiteliek.
Snímka: AŠ

PRERUŠENIE
DISTRIBÚCIE
ELEKTRICKEJ ENERGIE
VSD, a. s. oznamuje obyvateľom obce Oreské, že v dňoch
9. augusta 2021 (pondelok)
v čase od 8:00 do 16:30 hod.
a 17. augusta 2021 (utorok)
v čase od 11:00 do 14:00 hod.
bude v obci prerušená distribúcia elektrickej energie z
dôvodu pravidelnej údržby
distribučnej sústavy.

HOVORME

O JEDLE

Popri vlastných aktivitách sa Základná škola v Starom zapája aj do
rôznych projektov. Podobne tomu
bolo v školskom roku 2020/2021.
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a Centrum rozvoja znalostí o potravinách, n. o.,
udelili staranskej škole BRONZOVÝ DIPLOM za aktívnu účasť v VIII.
ročníku súťaže „Hovorme o jedle”.

Základná škola v Starom
zorganizovala v druhom polroku školského roka 2020/
2021 súťaže v speve a v prednese poézie a prózy.
V školskom kole speváckej súťaže Slávik Slovenska
vyhral Dávid Andrejčin pred
Terezou Turcovskou a Tobiá-

som Malejčíkom.
Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína v prednese poézie vyhrala Olívia Turcovská pred Terezou Turcovskou
a Alexom Rimkom.
Prvé miesto v prednese
prózy patrí Kataríne Turcovskej.
(RK)

ZLOŽILI SĽUBY

Po nedeľňajšej sv. omši 23. mája vo farskom Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Starom zložili sľuby noví kurátori a členovia farskej ekonomickej rady. Novými kurátormi sa
stali Marek Gubík (zároveň je aj kostolníkom), Matej Bereš a
Peter Demčák. Novými členmi farskej rady sú Beáta Kočer(-rk-)
hová a Matej Bereš.

Z posviacky krížovej cesty v Oreskom. V popredí gréckokatolícky kaplán M. Cserép.

Snímky: ObOr

Pod Bukovinou

POKRAČUJÚ ĎALEJ

Úprava verejného priestranstva v Starom v miestnych častiach
Hušták a Pustiňa, s úpravou ktorých vedenie samosprávy začalo v
roku 2020, pokračovala aj v tomto roku. V jarných mesiacoch boli
v časti Hušták odstránené suché dreviny z brehu potoka Starianka,
prehĺbená časť koryta, dovezená a rozhrnutá zemina. Taktiež v časti
Pustiňa boli odstránené náletové dreviny a terén bol upravený dovozom a rozhrnutím zeminy. Práce na úprave verejných priestranstiev
v obci budú pokračovať aj v ďalšom období.
ČISTENIE JAKOVCA
toku Starianka výrubom krovín a
V druhej polovici marca Sloven- náletových drevín nekontrolovaský vodohospodársky podnik, zá- teľne rastúcich po obidvoch brevod Michalovce, v časti Kút vyko- hoch toku. Údržba sa týkala časti
nal údržbu koryta potoka Jakovec.
Za pomoci ťažkej techniky – UDS
a nákladného vozidla TATRA pracovníci SVP vyčistili koryto potoka
za predajňou Potravín od naplavenej hliny a upravili breh potoka.
Ďalšiu časť koryta nebolo možné vyčistiť, nakoľko manipulačný
priestor medzi potokom a susednými súkromnými pozemkami neumožňoval prácu ťažkej techniky.
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toku v extraviláne obce v smere od
obytnej časti obce po začiatok lesného porastu.
Táto údržba súvisí s protipovodňovými opatreniami na tomto toku a zabezpečením plynulého
prietoku vody a bezpečného prechodu obyvateľov po prístupovej
ceste do lesa, ktorá priamo susedí
s brehom Starianky.
Zámerom obce je aj úprava
vhodných priestorov brehu potoka
na oddychové miesta a pri Hornom
rybníku na oddychovú zónu. (mib)

Deň detí patril medzi najobľúbenejšie podujatia v Zbudzi. Jeho organizáciu zastrešoval obecný úrad v spolupráci so
skupinkou zanietených mladých
ľudí, členmi OZ Zbušok. Aj tento rok futbalové ihrisko zívalo
prázdnotou – chýbal nám obľúbený nafukovací hrad, jazda na
koníkoch i vzájomné stretnutia
ľudí. Obec však s našimi „zbuškármi“ na deti nezabudli ani
tentoraz. Za jej ﬁnančnej podpory naši mladí zakúpili a zhotovili balíčky plné sladkostí a vitamínov. Každé dieťa v obci tak
obdržalo sladký balíček (aj malá
Julka na snímke). Ten im domov doručili naši „zbuškári",
ktorým už pomáhali ich malí
pomocníci. Veríme, že o rok sa
všetci stretneme na ihrisku a
sviatok detí oslávime spoločne s
radosťou a v zdraví.
(A.F.)

DAROVANIE PC
Koncom februára obec dostala
pre potreby ZŠ formou daru výpočtovú techniku z NBS Bratislava. Jednalo sa dve kompletné zostavy výpočtovej techniky – stacionárny počítač,
monitor, klávesnicu a tlačiareň. Technika bola poskytnutá škole na základe
iniciatívy našej rodáčky Ing. Anny Vladovej, rod. Ihnátovej, za čo jej vedenie
obce srdečne ďakuje.

PRE ŠPORTOVCOV
Vo februári a marci boli opravené
a namaľované bránky na florbal pre
chlapcov, ktorým učaroval tento šport.
Aj keď podmienky pre florbal v obci
nie sú zatiaľ ideálne, chlapcom postačí vyasfaltovaný priestor pred budovou
školy a bránky. Novým náterom boli
opravené aj futbalové bránky v telocvični. Taktiež boli zakúpené siete na
florbalové a futbalové bránky.

DEŇ DETÍ

VÝRUB DREVÍN
Obec v spolupráci a so súhlasným stanoviskom Slovenského vodohospodárskeho podniku pristúpila aj k údržbe brehov miestneho

SLADKÝ BALÍČEK

STRUČNE ZO STARÉHO

Odstraňovanie náletových drevín z brehov Starianky.

Snímka: MB

OBEC MATKÁM

Rok 2021 začal zvláštne. Pandémia Covid19 trápi svet už druhý rok a
berie aj ľudské životy. Svetom vládnu obmedzenia a zákazy. Spoločenské akcie a stretnutia, žiaľ, dostávajú stopku. No jedno je isté a nemenné. Máj patrí mamám. Mamám vďačíme viac ako len za život. Učia nás
v detstve a sú pri nás vždy, keď ich potrebujeme.
Aj napriek pretrvávajúcej situácii, ktorá nám nedovoľuje spoločne
osláviť ich sviatok, je potrebné myslieť na nich a v mene lásky, ktorú
preukazujú svojim deťom, ako aj v mene lásky, ktorú im deti opätujú, si
zaslúžia úprimne blahoželať k ich sviatku. S touto myšlienkou sa zhodli starostka a poslanci Obecného zastupiteľstva v Oreskom. Každú ženu
- matku v obci navštívili a obdarili setom na servírovanie dezertov. Bolo
to príjemným potešením a prekvapením.
Mamky - želáme vám veľa lásky, trpezlivosti, dobrotivosti, porozumenia a materinskej nežnosti. Ďakujeme vám za vaše ľudské vlastnosti,
ktoré sú jedinečné práve pre matky. Úprimná vďaka a úcta nech poteší
M. M.
srdce každej z vás.

Už tradične sa prvý júnový deň spája s deťmi – oslavujeme Deň detí a ku
každej oslave sa patrí zablahoželať,
okrem iného aj darčekom. Vieme, že
pre pandémiu zatiaľ nie je možné pripraviť deťom oslavu akú si zaslúžia a
tak im starosta obce odovzdal darček v
podobe sladkého balíčka. Veríme, že o
rok to už bude poriadna oslava.

PRÁCE NA HASIČSKEJ ZBROJNICI
Stavebná firma Ing. Juraj MOJSEJ
– MOCHOSTAV Michalovce pokračovala v realizácií projektu rekonštrukcie
hasičskej zbrojnice v obci druhou etapou. V priebehu júna začala s realizáciou výstavby prístupového chodníka k
bočnej a zadnej strane zbrojnice, položením dlažby do zadných skladov a
ich vymaľovaním, vyhotovením fasádnej omietky skladu medzi zbrojnicou a
amfiteátrom. Predpokladaný termín
ukončenia všetkých stavebných prác
v zmysle projektovej dokumentácie je
do konca tohto roka.
(-ber-)

VÝMENA STĹPOV
Od začiatku februára do konca
apríla realizovali pracovníci VSD, a.
s., Košice v Starom výmenu podperných betónových stĺpov el. vedenia z dôvodu skončenia doby ich
životnosti. Výmena bola realizovaná na Hlavnej ulici od pop. čís. 1
po čís. 161 a kompletne v miestnych častiach Kút, Hušták a Ulica. Celkovo bolo vymenených 96
ks stĺpov. Následne po ich výmene
pracovníci VSD demontovali staré
drôtové elektrické vedenie a nahradili ho novým káblovým vedením. V
súčasnosti je v obci rozvod el. energie už v troch štvrtinách obce vedený káblovým vedením.
(-nin-)

Rekonštrukcia elektrického vedenia v Starom.

Snímka: JPM

4

Pod Bukovinou

NARODIL SA PRED STO ROKMI

Po skončení vojny sa vrátil do
obce, v ktorej prežil svoju mladosť. Pracoval ako roľník. Oženil
sa s Irenou, rod. Mikulovou. Spoločne vychovali troch synov (Jozef, Milan, Štefan) a dcéru Annu.
Začal pracovať na miestnom jednotnom roľníckom družstve. Neskoršie dlho pracoval v Humennom ako šofér nákladného auta
(autožeriav). Bol spoločensky
aktívny ako činovník miestnej
telovýchovnej jednoty v Zbudzi,
jej futbalového oddielu. V tomto športe vynikal jeho najmladší syn Štefan, ďalší z Barnovcov
tohto mena.
Štefan Barna bol zakladajúcim členom miestnej organizácie SZPB. Veľmi rád sa zúčastňoval besied s mládežou, najmä
na V. Základnej deväťročnej škole v Michalovciach, kde chodili aj jeho vnúčatá. Zomrel v roku
1986. Pochovaný je na miestnom
verejnom cintoríne v Zbudzi.
Za jeho zásluhy pri obrane Slovenska a jeho oslobodení spod nemeckej nacistickej a maďarskej
hortyovsko - nilašskej okupácie v
rokoch 1944 – 1945, ho môžeme
považovať za významného občana
obce Zbudza. Česť jeho pamiatke!
Ing. Mgr. Anton Meteňko, PhD.

Štefan Barna sa narodil 8. mája 1921 v Kamienke okres Humenné, rodičom Márii a Štefanovi. Rodina sa neskôr presťahovala do
Zbudze. Jeho matka, Mária Barnová, bola dlhé roky riaditeľkou a
učiteľkou miestnej Ľudovej školy v Zbudzi. Súčasťou školy bol aj
učiteľský byt. Mladý Ťiťo, ako ho familiárne prezývali, mal tak školu hneď za jeho dverami.
Dňa 18. marca 1942 bol Štefan časť jej príslušníkov prešla na
odvedený pri hlavnom odvode na partizánsky spôsob boja. Aj keď
24 mesiacov činnej služby. V ná- prechod na tento spôsob boja
stupnom termíne 1.10.1942 bol má Š. Barna uvedený v dvoch
zaradený do brannej moci, pre- rôznych dátumoch (28.10.1944
zentovaný k vykonávaniu vojen- podľa záznamov o partizánoch,
skej prezenčnej služby v 6. pešom resp. 1.12.1944 v záznamoch čs.
pluku v Trebišove. Od 1.10.1942 vojska v ZSSR), jeho ukončenie
do 15.11.1942 vykonal základný je datované rovnako.
výcvik jednotlivca v 3. rote tohto
Od 1.3.1945 je vedený zasa ako
útvaru. Výcvik v rámci družstva príslušník čs. vojska v ZSSR. V
pokračoval do 6.5.1943. Tento rok tom čase sa zrejme partizánska
bol zlomový v jeho živote.
jednotka, v ktorej pôsobil, preSlovenská armáda mala v tom bila cez front. Dňa 7.5.1947 mu
čase časť bojovej sily na východ- bol priznaný Výnosom MNO čj.
nom fronte. Dňa 4.7.1943 odišiel 17676/Ba – 319/Kleg. 1947 chaaj Štefan Barna do poľa s 52. pe- rakter čs. partizána podľa zák.
ším plukom, v rámci jeho 7. roty k č. 34/1946 Sb. z. za službu, ktoRýchlej divízii. Po bitke pri Kur- rú konal v partizánskej skupine
sku bolo len otázkou času, kedy „Stalin – Jegorov“. Dostal partinemecké vojsko prehrá celú vojnu. zánsky preukaz č. 58/5. Š. Barna
Mnohí príslušníci Slovenskej ar- dosiahol vojenskú hodnosť – slomády začali uvažovať o prechode bodník. Aj keď vojenskú kariék Červenej armáde. K tomu kroku ru mal dovtedy oveľa pestrejšiu
sa rozhodol aj on. Dňa 15.11.1943 ako jeho starší brat Jozef, profezbehol v poli od 7. roty, bol zajatý sionálnym vojakom sa nestal.
a odoslaný do zajateckého tábora
č. 82 Usmaň. Odtiaľ bol odoslaný k
čs. vojenskej jednotke v ZSSR, kde
sa hlásil 8.1.1944. Do radov 1. čs.
ROK 1946 – 75. výročie
armádneho zboru vstúpil 17. januDo obehu prichádzajú potraviára 1944 v Jefremove. Stručný zánové lístky všetkého druhu, ktoré
pis o tom sa nachádza vo vojenskej
prideľuje miestny národný výbor
databáze VÚA Praha. Stal sa prís(MNV) podľa počtu členov domáclušníkom čs. náhradného pluku.
ností. Začínajú špekulácie – s lístV rámci 1. ČSAZ sa formovala
kami sa začína obchodovať.
2. československá paradesantná
ROK 1951 – 70. výročie
brigáda v ZSSR. Za oficiálny dáPre zvládnutie jarných poľnotum jej vzniku sa pokladá 19. januhospodárskych prác uzavrel MNV
ár 1944. Jej členmi boli väčšinou
zmluvu so Strojno-traktorovou staSlováci (príslušníci 1. slovenskej
nicou (STS) Michalovce.
pešej divízie Slovenskej armáK 1. máju tohto roka začal do
dy, ktorí padli do sovietskeho zaobce premávať autobus ČSAD.
jatia koncom roka 1943 a pod.).
20. júna začal na miestnom jedAko skúsený frontový vojak bol
notnom roľníckom družstve (JRD)
zaradený do tejto elitnej jednotzber poľnohospodárskych plodín.
ky medzi prvými aj Š. Barna. Po
Protifašistický bojovník Štefan
30. júla začala prvá mlatba v
skončení výcviku dňa 15.8.1944
JRD. Zapojení boli aj členovia ČesBarna.
mu bolo udelené vyznamenanie:
„Čs. vojenská pamätná medaila
so štítkom v SSSR“. Po veľmi tvrdom výcviku v mestách Jefremov
a Proskurov bola táto jednotka
nasadená do bojov v rámci Karpatsko-duklianskej operácie. Tu
získala veľké bojové skúsenosti, keď bola nasadená do bojov v
tesnej blízkosti slovenských hraníc (v dnešnom juhovýchodnom
Poľsku). Neskôr, koncom septembra 1944, bola presunutá na pomoc SNP. Výsadkári najčastejšie
pristávali na povstaleckom letisku Tri duby. Medzi odbojovými
zložkami pôsobiacimi na Slovensku to bola najelitnejšia jednotka,
najlepšie vycvičená a vyzbrojená.
Z dnešného pohľadu elitné bojové
Prezídium Najvyššieho Sovietu ZSSR udelilo 14.7.1947 Medailu
komando, výsadok. Bola nasadzovaná na najťažšie úseky povsta- „Za víťazstvo nad Nemeckom vo Veľkej vlasteneckej vojne v r. 19411945“, oceneným bol aj slobodník BARNA Štefan, Štefanovič (БАРНА
leckého frontu.
Po potlačení povstania veľká Штефан, Штефанович).
Snímky: archív

VÝROČIA KŇAZOV
225 rokov (1796) – od smrti kňaza
Andreja GLACZA. Narodil sa v Ihľanoch
okolo r. 1737. Kňazskú vysviacku prijal v
r. 1765. V r. 1767-1773 administroval farnosť Staré. V r. 1793-1796 opätovne pôsobil v Starom.
225 rokov (1796) – od príchodu Jozefa PODOLINSKÉHO (1770-1829/30) do
Starého. Narodil sa v Žiline. Za kňaza bol
vysvätený v r. 1793. V r. 1796-1800 pôsobil v Starom. Ako člen Slovenského učeného tovarišstva šíril Bernolákove myšlienky. Zomrel v Michalovciach.
110 rokov (1911) – od narodenia a 25
rokov od smrti Jána GLINSKÉHO. Narodil sa v Stropkove r. 1911. Za kňaza bol
vysvätený v r. 1938. V Starom pôsobil v r.
1970-1972. Zaslúžil sa o výstavbu terajšej
farskej budovy.
100 rokov (1921) – od narodenia ThDr.
Andreja LIPKU. Podrobnejšie sme o ňom
písali v PB d.č. 1-2/2020.
80 rokov (1941) – od príchodu Štefana FEŤKA (1906-1985) do Starého. Narodil sa vo Finticiach. Za kňaza bol vysvätený r. 1929. V Starom pôsobil do r. 1957.
(Pripravil JPZ)

Z KRONIKY OBCE STARÉ
ko-slovenského sväzu mládeže
(ČSM) pod heslom „Z poľa do skladov RSD“. Hodnota práce mladých
predstavovala 9 000 Kčs.
V tom istom roku bola v kaštieli zriadená poľnohospodárska škola. Vyčlenené prostriedky predstavovali sumu 140 tis. Kčs, celkové
náklady 250 tis. Kčs. Rozdiel hradil Okresný národný výbor (ONV) v
Michalovciach, úpravu realizovali
Komunálne služby Michalovce.
ROK 1961 – 60. výročie
Pre potreby obce bola zakúpená rozhlasová ústredňa za
19 416,81 Kčs.
Na pamiatku obetí masakru
na Bielej hore v Michalovciach
(v roku 1944) bolo v obci zriadené kino „Biela hora“. Z plánovaných 87 predstavení uskutočnilo
88, plánovaná návštevnosť zo 6
636 divákov bola len 5 229. Skutočné tržby predstavovali čiastku
9 036 Kčs.
V tom istom roku bola zriadená knižnica – mala 631 zväzkov a
176 čitateľov. V knižnici bolo uskutočnených 5 besied a vystavených
940 kníh (na predaj). Tržba z predaja predstavovala sumu 600 Kčs.
Miestne JRD malo v tomto roku
116 členov, 907 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho 664 ha ornej,
ovocné sady zaberali 46 ha, lúky
19 ha, vinice 3 ha a pasienky 175
ha. Pre záhumienkárov bolo rozdelených 87 ha. Výnosy boli nasledovné: pšenica 12,16 q (z 21 ha),
raž 14,23 q (z 21 ha). Družstvo
vlastnilo 1 traktor OT-54, 6 traktorových pluhov, 3 sejačky a 28 ďalších prostriedkov.
Vybral JPZ

Pod Bukovinou
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SPOLOČENSKÉ OKIENKO
V prvom polroku 2021 sa narodili:
Matúš TIRPÁK, Adam BAČA, Mia BOLTUNOVÁ, Linda SČENSNÁ,
Jakub CHORCHOLIČ (Oreské), Katarína MURÍNOVÁ (Staré), Martina
DANKOVÁ, Mariana KALEJOVÁ (Zbudza).

Uzavreli manželstvo:
Samuel BOLTUN a Dominika ASVERUSOVÁ, Pavol TALNAGI a Veronika VRÁBOVÁ, Pavol NOSEK a Mgr. Erika HUTNÍKOVÁ, Paulína ROVENSKÁ a Tomáš ĎURAN (Oreské), Peter DUNCA a Viktória
BESTERCIOVÁ, MUDr. Pavol DŽADO a MUDr. Nikola ČURILLOVÁ,
Ing. Tomáš PAVLÍK a Mgr. Simona STESŇÁKOVÁ (Staré), Ladislav
BÁN a Lenka KUNČOVÁ (Zbudza).

Oslávili životné výročia:
Staranským škôlkárom a školákom pribudla pred budovou školy nová drevená zostava. Podrobnejšie v článku „Nová zostava” na str. 1. Snímka: MB

Prvý bol "Náš pán ujo"

OCHOTNÍCI Z ORESKÉHO

Čiastočnými nositeľmi kultúry v našich obciach boli v minulosti
ochotníci. Premiéra miestnych ochotníkov z Oreského sa uskutočnila pred 75 rokmi – 10. februára 1946. nádejní herci sa predstavili pod
vedením riaditeľa školy Štefana Jasovského veselohrou "Náš pán ujo"
od Fera Urbánka. Záujem bol taký veľký, že obecenstvo sa do miestnosti nezmestilo. Mnohí zvedavci stáli v predsieni a pod oknami školskej budovy. Ešte v tom istom roku pripravili ochotníci ďalšie tri predstavenia. Mladí herci si potrebné kulisy a rekvizity pripravovali sami.
Ochotnícke divadlo v obci "prežilo" aj päťdesiate a šesťdesiate roky.
Posledné predstavenie pod názvom "Všetko naopak" odohrali miestni
herci pod vedením uč. Rudolfa Kniežova v roku 1974.
(RK)

Pred 10 rokmi nás opustila

TETA ERŽA

Dňa 13. februára 2011 vo veku
95 rokov nás opustila, v tom čase
najstaršia občianka obce Zbudza, Alžbeta Jacková. Pod prezývkou Erža, ju poznali v obci
ako skvelú kuchárku a „sokáčku“, bez ktorej sa neobišla žiadna
svadba či krstiny. Svojským, žartovným spôsobom obveseľovala
spoločnosť na týchto rodinných
a iných spoločenských podujatiach. Do Zbudze sa vydala pomerne mladá. Spoločne s manže-

lom Michalom Jackom vychovali
3 deti. Bývali na Banke.
V medzivojnovom období pracovala Erža v Nemecku. Naučila sa po nemecky. Aj jej môžeme
vďačiť za to, že pri prechode frontu využila svoje znalosti a tlmočila požiadavky nemeckého vojska,
ktoré sa zdržalo v obci len krátko. Miestni povozníci približne tri
stovky nemeckých vojakov rýchlo
previezli cez Laborec. Vo svojom
živote mala radosť zo 6 vnúčat,
no zažila aj viacero pravnúčat.
Veríme, že z jej chutných jedál
sa tešia aj tam hore.
Ing. Mgr. Anton Meteňko, PhD.

50 rokov – Milan CVOREŇ, Ján HRUŠKA, Peter POPOVIČ (všetci Oreské), Jozef LAZÁR, Ján KRAJNÍK, Jana MELNÍKOVÁ, Jozef
KUCHÁR, Ing. Marián BALKO, Ján BRECKO (všetci Staré), Tatiana
HAVRILOVÁ, Milan JACKO (obaja Zbudza).
60 rokov – Viliam HITRA, Eduard ZALUŽICKÝ, Ján ONUŠKA, Pavol VOJTKO, Cyril CIGANOC, Ján SVÄTOJÁNSKY (všetci Oreské),
Jarmila WEIBLEN, Viera BUČKOVÁ, Jozef BLACH, Mária PALOVČÁKOVÁ, Cyril KOSCELNÍK, Daniel PALOVČÁK, Jozef BEREŠ, Michal RONĎOŠ, Eva VRÁBELOVÁ (všetci Staré), Marta GALAMBOŠOVÁ (Zbudza).
70 rokov – Anton ŠALACHA, Antónia BARANÍKOVÁ (obaja
Oreské), Monika GARBEĽOVÁ, Michal ŠTIBER, Apolónia IVANOVÁ (všetci Staré), Augustína BEHUNOVÁ, Viera HIRJAKOVÁ, Valéria
DLUŽANINOVÁ, Rudolf BOŠKO, Mária JENČOVÁ, Darina DZURJOVČINOVÁ, Angela KLOČANKOVÁ (všetci Zbudza).
75 rokov – Magdaléna PALOVČÁKOVÁ (Staré), Aurélia ŽUŽOVÁ
(Zbudza).
80 rokov – Viliam MIHALKO (Oreské), Ján BLICHA, Germunda KUCHÁROVÁ, Ema ŠAMULÁKOVÁ (všetci Staré), Magdaléna MANDŽÁKOVÁ, Jozef JENČO (obaja Zbudza).
81 rokov – Sidónia VOJTKOVÁ, Anton HIRJAK, Kvetoslava BEREŠOVÁ (všetci Oreské), Irena ČAUDEROVÁ, Silvia KOLIBABOVÁ (obe
Staré).
82 rokov – Viliam BORKO (Oreské), Hedviga LAZÁROVÁ, Gabriela ADAMIKOVÁ, Jozef PĽUCHTA, Terézia DUNCOVÁ (všetci Staré)
Ľudmila DZURJOVČINOVÁ, Václav PUĽAK (obaja Zbudza).
83 rokov – Filoména ŠIMAĽOVÁ (Oreské), Serafína PĽUCHTOVÁ, Serafína ŠALACHOVÁ, Anna SABOVÁ, Helena BAČOVČINOVÁ, Helena PETRUŠKOVÁ, Anna JAKUBOVÁ (všetky Staré), Jozef
MASKAĽ, Aurélia MASKAĽOVÁ, Mária MOROZOVÁ, Michal ČOREJ
(všetci Zbudza).
84 rokov – Mária ZALUŽICKÁ (Oreské), Agnesa BEREŠOVÁ (Staré),
Margita PREPILKOVÁ (Zbudza).
85 rokov – Jozef BEREŠ, Juliana HARVILČÁKOVÁ (obaja Oreské),
Gustáv HOLEJ (Staré), Anna KLOČANKOVÁ, Magdaléna UHAĽOVÁ, Božena ŠTACHYROVÁ (všetky Zbudza).
86 rokov – Jolana VOJTKOVÁ, Katarína SVÄTOJANSKÁ (obe
Oreské), Bernardína STRIČKOVÁ (Staré).
87 rokov – Valentín CHMELIAR (Oreské), Irena DELINGOVÁ (Staré).
88 rokov – Helena HUDÁKOVÁ (Staré), Melánia KOLESÁROVÁ
(Zbudza).
90 rokov – Katarína ZALUŽICKÁ (Oreské).
91 rokov – Margita MIŽOVÁ (Zbudza).
92 rokov – Aranka ČERHITOVÁ (Staré).
93 rokov – Anna LITUNOVÁ (Staré).
94 rokov – Jolana FERENCOVÁ (Staré).

Opustili naše rady:

V jarných mesiacoch tohto roka bolo v úseku Staré – Krivošťany uložené do zeme vodovodné prepájacie potrubie privádzajúce vodu z VN
Starina, ktoré má v budúcnosti kompenzovať prípadný nedostatok pitnej
vody v Starom.
Snímka: JPZ

Silvia JAČISKOVÁ, rod. Zalužická (1939), Helena ŠIVECKÁ, rod. Kelemenová (1952), Dávid JANČISKO (1999), Ján BÉREŠ (1933) – všetci z Oreského, Mária JOZEFOVÁ, rod. Hudáková (1937), Hedviga MISÁROVÁ, rod. Zolotová (1933) – obe zo Starého, Mária KALEJOVÁ
rod. Horvátová (1949) – zo Zbudze.
K 30. júnu 2021 bolo prihlásených k trvalému pobytu v Oreskom
495, v Starom 752 a v Zbudzi 543 obyvateľov.

SÚPERI FO

KRÁTKO ZO ŠPORTU
FUTBAL
VIII. liga ObFZ Michalovce
Ročník 2020/2021 – dohrávky
10. kolo (13.6.2021):

ZBUDZA – K. KĽAČANY 0:1 (0:1)
Gól: Király. ŽK: Kočan – Marczi, Morvay.
Stretnutie rozhodoval Kaffan.
11. kolo (20.6.2021)

ÚBREŽ – ZBUDZA 4:2 (2:1)
Góly: D. Murgač 4 – Macejka 2.
Konečná tabuľka 2020/2021
1. K. Kľačany
2. Podhoroď
3. Úbrež
4. Moravany
5. Horňa
6. Zbudza
7. Stretava
8. Jastrabie
9. Jovsa
10. Beša
11. Koromľa

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

8
8
6
5
5
4
4
4
2
1
0

0
0
2
2
1
2
2
1
2
2
2

2
2
2
3
4
4
4
5
6
7
8

49 : 13
56 : 21
34 : 35
18 : 12
18 : 17
22 : 18
28 : 26
21 : 30
23 : 45
10 : 31
10 : 41

24
24
20
17
16
14
14
13
8
5
2

V priamom súboji si účastníci Laboreckej desiatky Strážske – Staré a
späť mohli zmerať svoje sily naposledy v roku 2019. V tomto roku len
virtuálne. Viac sa dočítate v článku „L-10 virtuálne”. Snímka: JPM

SKRÁTENÝ ROČNÍK

Futbalisti FO Zbudza majú za sebou ďalší ročník VIII. ligy ObFZ. Po minuloročnom účinkovaní v tejto súťaži, ktorá bola kvôli pandémii anulovaná z dôvodu
neodohratia potrebného počtu zápasov, tentoraz absolvovali skrátený polovičný
ročník. To znamená, že mužstvá odohrali iba zápasy 1. až 11. kola, t. j. bez odvetných stretnutí. Väčšina zápasov bola odohraná v jeseni a posledné dve kolá v jari.
V plánovaných 55 dueloch padlo do- jednom zápase mala Jovsa, ktorá v K.
vedna 189 gólov, čo predstavuje 17,18 Kľačanoch inkasovala 13-krát. DvojciDoma
gólu na kolo a 3,44 gólu na jeden zá- ferný počet gólov prekvapujúco "vyfa1. K. Kľačany 5 4 0 1 36 : 8 12
pas. Vysoko nad priemer vynikli prvé sovala" v Stretave celkovo tretia Úbrež
2. Podhoroď
5 4 0 1 29 : 7 12
dve mužstvá – Podhoroď/Sobranec- (11) a Koromľa si z Podhorode donies3. Stretava
5 3 2 0 21 : 6 11
ko B s 56 presnými zásahmi a Kapu- la 10 "kúskov". Prekvapujúco vysokú
4. Zbudza
5 3 0 2 12 : 8 9
šianske Kľačany so 49 zásahmi. Z os- prehru utrpela doma v "šesťbodovom"
5. Moravany
5 3 0 2 10 : 6 9
tatných mužstiev sa im priblížila Úbrež zápase Úbrež s Podhoroďou (2:9).
6. Horňa
5 3 0 2 12 : 10 9
Traduje sa, v zápasoch je výhodou
s 34 zásahmi, čo aj tak v priemere činí
7. Úbrež
5 2 2 1 13 : 13 8
3,4 gólu na zápas. FO Zbudza napriek domáce prostredie. Štatistika to však
8. Beša
5 1 2 2 8:9 5
trom kontumačným gólom je v strede celkom nepotvrdzuje. Napriek tomu, že
9. Jovsa
5 1 1 3 17 : 19 4
tejto tabuľky. Posledné dve priečky v mužstvá doma zohrali iba po 5 zápasov,
10. Jastrabie
5 1 1 3 10 : 18 4
tejto štatistike patria Koromli a Beši. bez prehry zostala iba Stretava, ale aj
11. Koromľa
5 0 0 5 3 : 14 0
Strelené góly im stačili na zisk iba 2, tá stratila 4 body za 2 remízy. Po jednej
Vonku
resp. 5 bodov. Ďalšie porovnanie efek- domácej prehre zaznamenali postupujú1. Podhoroď
5 4 0 1 27 : 14 12
tivity streľby napovedá, že deviata ce K. Kľačany a Podhoroď napriek tomu,
2. K. Kľačany 5 4 0 1 13 : 5 12
Jovsa dala 23 gólov, ale stačilo je to na že doma vsietili 36 a 29 gólov. U súpe3. Úbrež
5 4 0 1 21 : 22 12
zisk len 8 bodov, kým štvrté Moravany rov si suverénne počínala trojica Pod4. Jastrabie
5 3 0 2 11 : 12 9
dali iba 18 gólov a získali až 17 bodov. horoď, K. Kľačany a Úbrež s bilanciou
5. Moravany
5 2 2 1 8:6 8
Rozhodujúce bolo však aj to, ako 4 víťazstvá a 1 prehra. Viac než polovi6. Horňa
5 2 1 2 6:7 7
mužstvá hrali v obrane. Najlepšie brá- ca mužstiev má pritom u súperov mini7. Zbudza
5 1 2 2 10 : 10 5
nili spomínané Moravany (inkasova- málne vyrovnanú bilanciu, pričom von8. Jovsa
5 1 1 3 6 : 26 4
li 12 gólov) a K. Kľačany (13). Štvr- ku 2-krát bodovala aj Koromľa, ktorá
9. Stretava
5 1 0 4 7 : 20 3
tá priečka v tejto štatistike patrí Zbudzi doma vyšla 5-krát bodovo naprázdno!
10. Koromľa
5 0 2 3 7 : 27 2
Futbalisti FO Zbudza stratili doma 6
(18) a na jej chvoste sú Jovsa (45) a
11. Beša
5 0 0 5 2 : 22 0
Koromľa (41). Najderavejšiu obranu v bodov za dve prehry (Podhoroď a K.
Kľačany) a z 3. miesta pred jarnou odvetou klesli na konečnú šiestu priečku.
Šancu na "bronz" im ešte v poslednom
V rokoch 2006 až 2019 mohli obyvatelia a návštevníci Starého v let- kole zaručovalo akékoľvek víťazstvo v
ných, neskôr v jarných mesiacoch, sledovať stovky účastníkov cestného Úbreži. V 2 jarných zápasoch dali iba 2
behu Strážske – Staré a späť (postupne L-12, L-15 a L-10). Vlani, kedy sa góly, zhodou okolností na pôde posledmnohí pretekári tešili na jubilejný 15. ročník, sa tento beh kvôli pandé- ne menovaného súpera. Ich autorom
mii koronavírusu neuskutočnil.
bol Macejka, ktorý si upevnil vedúcu
Organizátori ho pripravili na tento rok, avšak uskutočnil sa v inej po- pozíciu v klubovej streleckej tabuľke.
dobe – virtuálne od 6. do 27. marca. Pri registrácii na preteky si pretekár Tá vyzerá nasledovne: Macejka 6, Sazvolil vlastnú trasu v dĺžke 10 km. Čas a vzdialenosť si každý meral sám bol 3, Mandžák 3, Dzurjovčin 2, Kočerprostredníctvom bežeckých hodiniek alebo aplikácie v mobilnom telefó- ha 2, Mráz 2 a Jakub 1. Žlté karty si
ne. Dôležité bolo, aby aplikácia/záznam z hodiniek bola schopná vyge- do štatistík pripísali: Kužma 2, Tekáč 2,
nerovať GPX súbor, ktorý následne pošle na uvedenú e-mailovú adresu Kočerha, Hirjak a Mráz po 1.
alebo zverejní na fb stránke Laboreckej desiatky.
Hráčsky káder FO počas sezóny
V tomto (virtuálnom) ročníku klasifikovali 165 pretekárov. Najrých- 2020/2021 tvorili: Patrik Hirjak – Ľulejší bol Lukáš Koperdák (Slávia STU Bratislava) časom 0:33,34 h, druhý bomír Andrejov, Michal Andrejov, Miskončil Marián Zimmermann (PBST Kluknava) a tretí Tomáš Kamas (Tatroslav Dudaš, Jaroslav Dudáš, Samuel
ran Sp. N. Ves). Ján Šmiga (Staré) skončil 48. časom 0:48:13 h. (N. Pok)
Dzurjovčin, Marek Jacko, Martin Jakub, Ľuboš Kočan, Ladislav Kočerha,
Noviny obyvateľov obcí Staré, Zbudza a Oreské
Peter Kužma, Dušan Macejka, Christián Mandžák, Dominik Minkanič, Miloš
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L-10 VIRTUÁLNE

Pod Bukovinou

Futbalový oddiel Zbudza
bude v novom súťažnom ročníku 2021/2022 opäť štartovať v VIII. lige ObFZ Michalovce. Súpermi našich
futbalistov budú OFK Úbrež,
OŠK Stretava, FK 1971 Moravany, FK Sobrance-Sobranecko B, TJ Jastrabie pri Michalovciach a FK Beša.
Vyžrebovanie:
1. kolo (22.8):
MORAVANY – ZBUDZA
2. kolo (29.8.)
ZBUDZA – SOBRANCE B
3. kolo (5.9.)
JASTRABIE – ZBUDZA
4. kolo (12.9.)
ZBUDZA má voľno
5. kolo (19.9.)
ZBUDZA – BEŠA
6. kolo (26.9.)
ÚBREŽ – ZBUDZA
7. kolo (3.10.)
ZBUDZA – STRETAVA. (r)

PRE PAMÄTNÍKOV

V Starom sa futbal nehrá už
15 rokov po tom ako v jeseni
2006 mužstvo pre nedostatok
hráčov odstúpilo z rozohranej
súťaže. Iná situácia bola pred 50
rokmi, kedy Družstevník Staré
účinkoval v III.B triede – druhej
najvyššej okresnej súťaži (vtedy
existovala aj IV. trieda). Ich súpermi v tomto ročníku boli aj futbalisti Zbudze.
Takto vyzerala konečná tabuľka v ročníku 1970/1971:
1. Strážske B 24 17 2 5 82 : 26 36
2. Ložín
24 15 2 7 70 : 34 32
3. Krásnovce 24 14 4 6 57 : 29 32
4. Falkušovce 24 15 2 7 61 : 37 32
5. Vrbnica
24 13 4 7 54 : 37 30
6. Staré
24 11 2 11 32 : 44 24
7. Markovce 24 11 1 12 43 : 47 21
8. Petrovce n/L 24 8 4 12 42 : 53 20
9. Zbudza
24 8 4 12 49 : 68 20
10. Slavkovce 24 8 5 11 64 : 71 19
11. Žbince
24 8 2 14 45 : 69 18
12. Bracovce 24 8 0 16 35 : 88 14
13. Laškovce 24 5 0 19 37 : 68 4
Vrbovecká MI vystúpila zo súťaže!
Odrátané body: Laškovce 6, Markovce, Slavkovce a Bracovce po 2.
Až do konca 80-tych rokov
hrávalo Staré III. triedu, od roku
1980 pôsobilo v IV. triede. V
tom čase už mnohí futbalisti z
obce hrávali vyššie súťaže, napr.
v Strážskom – Pavol Dunca, Jozef Frendák, Albert Dunca ml.,
Gustáv Misár a iní, pričom prví
dvaja hrávali divíziu.
Tabuľka IV. A triedy spred 40
rokov (1980/1981):
1. Moravany 12 7 2 3 37 : 18 16
2. Žbince
12 8 0 4 40 : 28 16
3. Staré
12 8 0 4 25 : 19 16
4. Klokočov 12 6 1 5 31 : 19 13
5. Lesné
12 5 1 6 22 : 29 9
6. Roma MI 12 2 3 7 22 : 44 7
7. Voľa
12 1 3 8 23 : 43 5
Odrátané body: Lesné 2.
(pz)

