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Noviny z OcÚ 

 Výstavba altánku v lokalite „Cinterik“ 

 Dokončenie sociálnych zariadení a dielne v Gaz-

dovskom dome 

 Príprava projektu rekonštrukcia domu služieb 

 Podaná žiadosť na rekonštrukciu strechy kaštieľa 

 Získaná dotácia 10 000€ na vykonanie priesku-

mu stavu krovu kaštieľa 

 Montáž novej preliezačky na detskom ihrisku 

Vážení spoluobčania! 

Máj, jeden z najkrajších mesiacov v roku, už tradične 

patrí našim mamám. Bez nich, bez ich lásky, bez ich 

podpory a neuveriteľnej trpezlivosti, by sme neboli tými, 

ktorými sme. Slovo matka je zväčša prvé slovo, ktoré vyšlo 

z našich detských úst. Ešte sme možno nechápali, čo 

znamená, ako veľmi sa dotkne našich životov, ako nás bude 

formovať, no cítili sme Vaše láskavé dlane a vnímali hrejivú náruč,  

nekonečný pocit bezpečia, ktorý začal tam kdesi v kolíske a sprevádza 

nás po celý život. 

Milé naše mamy, zo srdca Vám želám len to 

najlepšie a ďakujem za množstvo lásky, obetavosti, trpezlivosti,  

za neutíchajúcu vieru v nás – Vaše deti. 

Nech vzájomná úcta kvitne ako májové stromy, 

nech vonia, ako biele kvety jabloní, nech košatie                                               

do krásy nielen v tento mesiac, ale po celý rok a po celý život 

Ján Lörinc 

starosta obce 
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Pôstne obdobie 

 

Boh je tvorca všetkého, má moc nad všet-

kým, všetko ho na slovo počúva, okrem nášho srdca. 

Miluje nás a slobodu, ktorú nám daroval, rešpektuje, 

lebo skutočná láska predpokladá slobodu. Ježiš 

nežne klope na dvere nášho srdca a čaká, či ho pus-

tíme. Boh túži po tom, aby sme my túžili po ňom. Je 

s nami všade tam, kde ho pozveme. Najväčšie dob-

ro, duchovné bohatstvo, pokoj a radosť človeka je 

v poznaní svojej chudoby v duchu, poníženosti 

a odkázanosti – závislosti na Bohu. 

Život človeka je neprestajným bojom na bojisku 

vlastného srdca a hriech je jeho závažnou súčasťou.  

Naša Matka Cirkev je svätá, ale z  dôvodov 

hriešnosti jej členov stále potrebuje očisťovanie 

a tak ustavične kráča cestou pokánia a obnovy. Tým 

odpovedáme na milosrdnú lásku Boha, ktorý nás 

miloval ako prvý. Zvýrazňuje sa to v pôstnom obdo-

bí ako príprava na radostnú oslavu sviatku všetkých 

sviatkov, na Veľkú noc. Obsahom je robiť vnútorné 

pokánie, cieľom je obrátenie srdca k Bohu, čo nás 

vedie k  skutkom milosrdenstva. 

Najistejšia cesta pokánia je vziať každý deň 

svoj kríž a  nasledovať  Ježiša.  On  „muž bolesti  

a  útrap  znalý“ (Iz 53,3) kráča ako náš láskavý uči-

teľ pred nami a volá každého z nás: „Nasleduj 

ma!“ (Mt 16,24) Učme sa od neho, lebo je tichý 

a pokorný srdcom. Tak môžeme získať ozajstný 

vnútorný pokoj. Pokorné prijímanie a trpezlivé zná-

šanie každodenných krížov nás mení a učí chápať 

a žiť evanjelium o Božej láske. Stále platí, že lásku 

bez kríža nenájdeme a kríž bez lásky neunesieme. 

 

Častejšie rozjímanie o krížovej ceste 

a modlitby krížovej cesty je jedným z prostriedkov, 

ako sa učiť od Ježiša niesť kríž a nasledovať ho. 

„Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách“ (Jn 

8,12), hovorí Ježiš. Tu nás vyzýva na zbavenie všet-

kej slepoty srdca, veď správne vidíme milujúcim 

srdcom. Kto má nábožného ducha, nájde 

v Ježišovom učení „skrytú mannu“ (Zjv 2,17), hlbo-

ké dojatie a inšpiráciu na celý život. Pochopí, že 

všetko, čo robíme dostane krásu, účinok a trvalú 

hodnotu iba vtedy, ak to požehná On. Lebo iba diela 

lásky ostanú zachované. Všetko ostatné je márnosť, 

stratí sa a nezanechá dobrú stopu ani v nás, ani mi-

mo nás. Najväčšie dielo lásky uskutočnil Ježiš, keď 

vykúpil ľudstvo. Aj ľudová múdrosť hovorí: „Bez 

Božieho požehnania márne naše namáhania.“ 

 

Naša ústredná kresťanská norma je Ježiš 

Kristus. Každý pokrstený, ktorý sa nesnaží žiť podľa 

Krista je ako kresťan nehodnoverný. Ale všetci mu-

síme dávať veľký pozor, aby sme nesúdili a v pokore 

nikoho nepokladali za horšieho od seba. Tomáš 

Kempenský v knihe Nasledovanie Krista radí: „Nič 

si o sebe nenamýšľaj a o druhých vždy dobre zmýš-

ľaj a vysoko si ich váž. Lebo to je veľká múdrosť 

a dokonalosť. Krehkí sme všetci, ale ty nikoho nepo-

kladaj za krehkejšieho ako si sám.“  

Pokora je matka všetkých čností. Je najkraj-

šou ozdobou kresťana. Čisté svedomie a pokorné 

srdce je recept na šťastný život. Tvoria nádherný 

duchovný rozmer človeka a v pôstnom období máme 

na ňom viac zapracovať. Sv. Ján Klimak učí: 

„Pokánie a ľútosť sa premieňajú na pokoru, ako sa 

kvas a múka stávajú chlebom.“ 

 

     Všetkým Vám prajem požehnané pôstne obdobie. 

                                                                farár Viliam 
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 Zo života materskej školy... 

               Koronavírus neobišiel začiat-

kom roka ani našu materskú školu. 

Mnoho detí bolo pozitívnych, ale pevne 

veríme, že už to najhoršie máme za sebou a nič ne-

bude brániť tomu, aby sme mali v našej materskej 

škole čo najviac zdravých detičiek. Vo februári sme 

si  mohli spoločne užiť super karneval na ktorom si 

deti zatancovali, zasúťažili a poriadne sa vyšantili. 

Nechýbali nádherné karnevalové masky 

a samozrejme sme si pochutili na výborných šiškách  

s džemom, za ktoré ďakujeme našim úžasným ma-

mičkám pani Baranovej a pani Cucákovej. Zápis detí 

do MŠ pre školský rok 2022/2023  sa uskutoční od 

1.5.2022 do 31.5.2022. Na predprimárne vzdeláva-

nie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne 

možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku. 

Prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je plnenie 

predprimárneho vzdelávania povinné. Bližšie infor-

mácie zverejníme v predstihu na stránke materskej 

školy, v miestnom rozhlase, a taktiež na stránke obce 

a na fb stránke obce.  

8.3. MDŽ – tento deň patril všetkým ženám.. aj my 

im z nášho malého srdiečka prajeme hlavne veľa, 

zdravia, šťastia, lásky a čo najviac  dôvodov pre ús-

mev na ich tvári... 

                                      Bc. Henrieta Petrová 

Spolu múdrejší 3 

Vzdelanie je jednou z najvyšších 

hodnôt ľudskej spoločnosti. Otvára brány 

úspechu, prosperity a spokojnosti nielen jednotlivca, 

ale aj celého ľudstva. Vieme, že cesta k vzdelaniu 

nebýva vždy jednoduchá a v čase dištančného vyu-

čovania sme zistili, že ani dnes nemusí byť spravod-

livá. Naša škola sa snaží vyrovnať rozdiely vo vedo-

mostiach vzniknutých v dôsledku prerušeného vyu-

čovania počas epidémie COVID 19, čoho dôkazom 

sú dva úspešné ročníky Letnej školy. Naša iniciatíva 

v tomto smere ani z ďaleka nekončí. Naopak. Hľa-

dáme nové možnosti. 

Základná škola Júlie Bilčíkovej 

v Budkovciach sa zapojila do projektu MŠVVaŠ SR 

s príznačným názvom Spolu múdrejší 3. Cieľom 

projektu je podporiť základné školy, ktoré budú pro-

stredníctvom kvalitného a dostupného doučovania 

svojich žiakov, vytvárať podmienky na zlepšovanie 

ich vedomostí a zručností na hodinách mimo vyučo-

vania.  

Projekt Spolu múdrejší 3 sme začali realizo-

vať v januári 2022 a doučovanie ukončíme 17.júna 

2022. Do projektu sa zapojilo 12 pedagógov našej 

školy a jeden externý doučujúci. Doučovanie prebie-

ha v skupinách 3-5 žiakov dvakrát do týždňa. Dou-

čovaním žiakov v malých skupinách zabezpečíme 

individuálny prístup k vzdelávacím potrebám každé-

ho žiaka, ktorý sa doučovania zúčastní. Žiaci si mô-

žu upevniť svoje vedomosti z matematiky, sloven-

ského jazyka, anglického jazyka, ruského jazyka a 

prírodných predmetov.   

V rámci projektu spolupracujeme so vzdelá-

vacími inštitúciami Teach for Slovakia a Akadémiou 

mentálnych algoritmov, ktoré ponúkajú moderné 

metódy v oblasti vzdelávania pre zaujímavejšie 

a efektívnejšie nadobúdanie nových vedomostí. 

  Zatiaľ má projekt medzi žiakmi veľký ús-

pech, doučovacie skupiny bývajú maximálne napl-

nené. Veríme, že s prichádzajúcimi jarnými lúčmi 

slnka, záujem o vzdelávanie neustane.  

                                                 Mgr. Erika Forgáčová 
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HVIEZDA žiari naďalej 

Ján Werich kedysi povedal: „Rozprávky sú 

ako reťaz: obopínajú svet a spájajú ľudí odvšadiaľ.“ 

Prinášajú hodnoty dobra, lásky, spravodlivosti, po-

moci...I preto sa zrejme stali nosnou témou 16. roč-

níka súťaže v poézii, próze i v speve v ruskom jazy-

ku s názvom Ruské slovo. Vzhľadom na protipande-

mické opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-

19, aj táto postupová súťaž prebiehala v online plat-

forme. 2. februára 2022 sa uskutočnili krajské kolá 

tejto súťaže vo ôsmich mestách Slovenska 

a v jednom meste Ruska. Celkovo sa v krajských 

kolách zúčastnilo 399 žiakov z 85 škôl.                    

 Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 

355  získala 3 diplomy:  nováčik Alexandra Ferenčí-

ková získala krásne 2. miesto, duo Roman Benetín 

a Alexandra Pavlovová vyspievali 2. miesto a už 

spomínaná Alexandra Pavlovová, ktorej hviezda 

v tejto súťaži zažiarila už v minulých rokoch, získala 

v kategórii sólo spev 1. miesto, a, samozrejme, aj 

postup do celoslovenského kola, ktoré sa uskutočni-

lo 16. februára 2022.  (Z 254 videonahrávok postú-

pilo do Celoslovenského kola Ruského slova 140 

žiakov z 56 škôl. Len z michalovského okresu z 91 

účastníkov z 19 škôl postúpilo 37 účastníkov, medzi 

nimi aj naši súťažiaci. Mimochodom, súťaž mala vo 

svojich začiatkoch pred 16. rokmi 30 účastníkov...)  

         Obrovskú radosť z výsledku , 3. miesto 

v Celoslovenskom kole Ruského slova mali nielen 

rodičia a samotná výherkyňa Saška, ale aj vyučujú-

ce, ktoré ju na súťaž pripravovali: PaedDr. Otília 

Sabolová a učiteľka ruského jazyka Svetlana Glosa-

rová...  Víťaznú finalistku si napokon môžete po-

zrieť a vypočuť na odkaze https: //youtu.be/

E2OUtkjq7g8...príjemné 

pozeranie  

Gabriela Červeňáková  

Čo zažil náš región pred  190 rokmi? 

            Písal sa rok 1831 a bolo horúce a suché leto. 

V našom kraji i obci bola veľká neúroda, ľudia ne-

mali čo jesť. Ťažko si dnes vieme predstaviť, že sa 

vo veľkej núdzi dá jesť „chlieb“ z obilných podrve-

ných pliev alebo vysušenej trávy.  No to sa skutočne 

dialo v spomínanom roku. Napriek neúrode páni vy-

žadovali od prostého ľudu /prośčavi/ svoje dávky. 

Nielenže mu nepomáhali, ale ho ďalej zbedačovali.  

Situácia bola vyhrotená do krajnosti, ľudia hynuli od 

hladu. Vieme si  predstaviť, aké postoje mohli prostí 

ľudia mať ku svojim pánom a utláčateľom, keď ne-

vedeli či sa dožijú ďalšieho dňa.  Bola to situácia, že 

sa dalo ustúpiť  už iba na cintorín. Do takto vyhrote-

nej situácie prišla v mesiaci august medzi tento zbe-

dačený ľud „iskra“.  Vypukla epidémia cholery.  

Pretože prostí ľudia boli vyhladovaní, boli aj menej 

odolní ako páni a medzi nimi bolo najviac obetí. 

       Začali sa centrálne zabezpečovať dezinfekcie  

studní a sypať do nich chlórové vápno. Pretože 

umierali najmä prostí ľudia, tak si to vysvetlili, že 

páni ich trávia, a preto umierajú.  Reakcia ľudí na 

vzniknutú situáciu bola prostá. Stačil jeden, či nie-

koľko spomedzi nich, akože „vodca“ a ich hnev sa 

obrátil proti svojim pánom. V Budkovciach sa ta-

kýmto vodcom prośčavi stal chudobný zeman Ladi-

slav Kováč. V našom regióne spolu s Petrom Tasná-

dym z Malých Raškoviec  svojim spôsobom  koordi-

novali jednotlivé akcie. Doterajšie teórie o tom, že 

to bolo živelné vystúpenie prostého ľudu  sa začali 

meniť, pretože  tento „plameň“ zachvátil príliš  veľ-

ký región, musel byť dopredu pripravený a riadený.  

Povstanie ľudu zachvátilo nielen Horný a Dolný 

Zemplín, Abov, ale aj Spiš. O preskúmanie týchto 

súvislosti sa v súčasnosti snažia pracovníci Matice 

slovenskej. K tomuto si povieme viac niekedy nabu-

dúce, teraz chceme upriamiť pozornosť našich spo-

luobčanov smerom k obetiam samotnej epidémie 

cholery. 

       Pretože sa jednalo o infekčnú nákazlivú choro-

bu, centrálne bolo nariadené zriaďovať osobitné cin-

toríny na pochovávanie mŕtvych. V Budkovciach 

slúžny Ján Wiczmándy dal zriadiť osobitný cintorín 

na parcele Košutka, z ktorej bola odčlenená plocha 8 

ha vedľa poľnej cesty vedúcej k obci Dúbravka. Pre 

spresnenie je môžeme uviesť, že parcela Košutka sa 

nachádza nad židovským cintorínom na „Hľibokej 
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draźe“ vpravo od štátnej cesty vedúcej 

k Transpetrolu. Bola dokonca kúpená kára a jeden 

koník na prevoz mŕtvych na tento vzdialený cintorín. 

Epidémia cholery zúrila v našej obci v priebehu me-

siaca august až do cca 20. septembra. Celkom na 

choleru zomrelo 129 Budkovčanov, ktorí ležia po-

chovaní na tomto cintoríne, ktorý  začali ľudia volať 

„Korelaš“. Je to od zemplínskeho slova „korela“ , po 

slovensky cholera. Predstavme si dnes situáciu, že 

takmer z každej rodiny niekto zomrel. Niekde aj 

dvaja či traja, ba dokonca vymrela celá rodina.  Bol 

to neznesiteľný smútok a bôľ.  Tvrdí sa, že čas je 

najlepší lekár a zhojí všetky rany. Ak by sme si po-

ložili, otázku  ako sa zahojili cholerové rany v obci 

Budkovce, čo by sme odpovedali dnes. Pravdepo-

dobne by mnohí z nás by povedali, „šak ja aňi 

ňeznam, že tu dakedi toto bulo“. 

      O veľkom predpoklade na takúto odpoveď sved-

čí  stav cholerového cintorína v súčasnosti.  Členo-

via občianskeho združenia Gazda navštívili tejto je-

sene cintorín na parcele Korelaš. To, čo sme uvideli, 

s nami ohromne pohlo. Celý Korelaš aj s niekdajšou 

poľnou cestou je zarastený náletovými drevinami, 

najmä agátom. Je to síce zeleň, ale nie kultúrna, je to 

skôr „džungľa“.  Ale to nie je všetko. Na celej parce-

le sa nachádza množstvo odpadu z domácnosti ako 

fľaše, plasty, stavebný odpad.  Je to ešte horšie ako  

pred niekoľkými rokmi na Cinteriku.  Je to stav, kto-

rý  nectí nás, Budkovčanov. Rozhodne by bolo po-

trebné urobiť aspoň malý pokus o nápravu,  pretože 

cintorín  ostáva navždy pietnym miestom.  

Ján Rimár, o.z. Gazda      

 

Obr. 1 Schematická mapa z roku 1875 ukazuje pod 

písmenom „a“  v slove Dubravka  miesto označené 

krížom. 

Obr. 2 Letecký pohľad na celý Korelaš v dĺžke 183 

m od štátnej cesty na Transpetrol, v šírke  približne 

24 m. 

Obr. 3 Takto vyzerá zeleň na Korelaši v súčasnosti. 

Výstavba altánku pri „Cinteriku“ 

Autor fotografií: Ján Astrab 
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Vyriešili ste krížovku? Doručte nám správne znenie tajničky v zalepenej obálke s tele-

fonickým kontaktom na Obecný úrad pani Januskovej a my vás zaradíme do žrebova-

nia. Vyžrebovaného čaká malé prekvapenie. Súťaž prebieha do  29.04.2022.  

Detské ihrisko  

       Na nové detské ihrisko pribudol nový hrací pr-

vok, financovaný z obecného rozpočtu, ktorý už na-

plno využívajú naši najmenší.  

Výherca z minulého čísla 

Výhercom sa stáva Štefan Hájnik, ktorý vyhral Te-

fal loft rýchlovarnú kanvicu. Výhercovi srdečne 

gratulujeme.  
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lik, P. Kondáš (STO Kaluža) 

     Súťažný ročník 2021/2022 sa začal 2.októbra 

2021. OKST Budkovce prihlásil svoje A-družstvo do 

krajskej 4.ligy Košicko-Zemplínskej a B-družstvo do  

oblastnej 5.ligy MI-SO. Zloženie: A družstva (Š. 

Mištanič ml., R. Leško, J. Horňák, T. Mikloš) a B 

družstva (R. Luco, M. Marcinčák, P. Eliáš, S. Tkáč, 

M. Bréda, J. Mikloš, M. Horňák, J. Sidor, Ľ. Tom-

ko). V krajskej súťaži je prihlásených 12 družstiev 

a v oblastnej 14 družstiev. V prvej časti základnej sa 

bude hrať jednokolovo, každý s každým, v druhej 

časti nadstavbovej sa bude hrať o celkové umiestne-

nie.  

     Na základe veľmi nepriaznivej situácie okolo pan-

démie COVID-19, keď okres Michalovce ako aj oko-

lité okresy boli podľa Covid automatu zaradené do 

čiernej farby, riadiaci orgán súťaže krajský ako aj 

oblastný, prerušil súťaž od 1.novembra 2021. K 1. 

novembru sa podarilo odohrať štyri kolá. Predpokla-

dá sa, že pokračovanie súťaže bude až v roku 2022.  

                                                           Robert Pivarnik 

Správa zo zelených stolov 

Majstrovská súťaž 5.ligy MI-SO súťažného ročníka 

2020/2021 sa dňa 13. októbra 2020 prerušila pre ko-

ronavírus. ÚVZ SR opatrenia zrušil v polovici mája 

2021. Riadiaci orgán ObSTZ MI oslovil prihlásené 

kluby prostredníctvom ankety, či majú záujem do-

hrať súťaž. Kluby v pomere 10 proti a 4 za dohratie 

(taktiež obe družstvá OKST Budkovce), riadiaci or-

gán zrušil súťažný ročník 2020/2021.  

    OKST Budkovce po vzájomnej dohode 

s riaditeľom ZŠ Júlie Bilčíkovej v Budkovciach sa 

rozhodli, že 13.ročník stolnotenisového turnaja 

o Pohár riaditeľa ZŠ Júlie Bilčíkovej v Budkov-

ciach, z dôvodu dlhodobého prerušenia vyučovacie-

ho vzdelávania a opätovného návratu žiakov do 

školských lavíc až v polovici mája sa neuskutoční.  

Turnaj sa neuskutočnil ani v roku 2020. 

      OKST Budkovce zorganizoval v nedeľu 20.júna 

2021 stolnotenisový turnaj o Majstra OKST Bud-

kovce v telocvični ZŠ Júlie Bilčíkovej 

v Budkovciach. Turnaja sa zúčastnilo celkovo 9 hrá-

čov. Poradie hráčov je nasledovné: 1.m. Š. Mištanič 

ml., 2.m. T. Mikloš, 3.m. R. Pivarník, 4.m. P. Eliáš, 

5.m. S. Tkáč, 6.m. J. Sidor, 7.m. R. Luco, 8.m. M. 

Horňák, 9.m. M. Marcinčák. 

      OKST Budkovce prihlásilo jedno družstvo do 

letnej súťaže a to MI-SO Open ligy 2021, aby si vy-

nahradilo zrušený súťažný ročník 2020/2021 pre 

koronavírus a pripravilo sa na nový súťažný ročník. 

Do súťaže sa prihlásilo 12 klubov, avšak po 1.kole 

jedno družstvo odstúpilo. Súťaž sa začala 18.6.2021 

a skončila 27.8.2021. Z 11-tich klubov sa OKST 

Budkovce umiestnilo na 7.mieste. Súťaž vyhral klub 

STK Slávia Sobrance.  

     OKST Budkovce zorganizoval v sobotu 18. sep-

tembra 2021 stolnotenisový turnaj 1.ročník Memo-

riál Štefana Mištaniča v telocvični ZŠ Júlie Bilčí-

kovej v Budkovciach. Turnaja sa zúčastnilo celkovo        

33 hráčov z 11-tich klubov. Prítomní hráči si mi-

nútou ticha uctili pamiatku zosnulého Štefana. Cel-

kové poradie v dvojhre: 1.m J. Kudrec ml. (OSK 

Michaľany), 2.m T. Mikloš (OKST Budkovce) 3.m 

M. Kostovčík (ŠKST Michalovce). V štvorhre sa na 

1.mieste umiestnila dvojica J. Kudrec ml. a Š. Miš-

tanič ml. (OSK Michaľany, OKST Budkovce), 2.m 

P. Balog, V. Wagner (OKST Somotor), 3.m P. Krá-

Vtipy o športe  

1. Tréner utešuje svoje porazené mužstvo: 

- No tak, chlapci, pamätajte, že keby nebolo 

vás, tak by nevyhrali!  

2. Bol to koncový hráč. Končili u neho všetky 

akcie jeho mužstva.  

3. Bol to neúplatný rozhodca. Preto sa neuplatnil.  

4. Víťaz cyklistickej súťaže sa rozčuľuje: 

- Ktorý idiot mi odmontoval brzdy?!  

Foto: vecné ceny z turnaja Memoriál Štefana Mišta-

niča  
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Po dvoch rokoch v plnej záťaži 

Futbalisti A-mužstva začali zimnú prípravu 

18. januára. Tréningy až do konca mesiaca prebieha-

li na umelej tráve 6. ZŠ v Michalovciach, kde sme 

počas celého obdobia našli dobré podmienky 

k trénovaniu. Už tradičným spestrením prípravy bolo 

3 dňové sústredenie na hoteli Chemes na Zemplín-

skej Šírave 16-18.2. Taktiež už tradičnou súčasťou 

zimnej prípravy je Krajská futbalová liga, ktorej zá-

pasy sa hrajú na umelých trávnikoch v rámci KE 

kraja. Naše mužstvo v skupinovej fáze po odohratí 

všetkých zápasov s výsledkami Topoľany 4:2, Čiča-

rovce 3:0 (k), Pavlovce n/U 3:2, Zalužice 9:0, Vinné 

7:0 obsadilo 1. miesto a postúpilo tak do vyraďova-

cej fázy tohto turnaja.  

Počas prestávky došlo aj miernym pohybom 

v kádri – mužstvo na hosťovanie do konca sezóny 

opustili P. Pavlina (Vinné), M. Surmaj (Krišovská 

Liesková), s rôznych dôvodov nepokračujú T.Bak 

a T. Tutko. S príchodov sú to T. Michaliv a D. Lo-

rinc (Strážske), M. Stankovič (Čaňa). Všetci traja 

počas prípravných zápasov potvrdili, že budú platný-

mi hráčmi do náročných jarných odviet. Prvý zápas 

odohráme už 13.3. v Dvorníkoch, o týždeň opäť 

vonku v Čani a na domácej pôde sa predstavíme 

27.3. kedy privítame Medzev.  

Mgr. Lukáš Ložanský 

K 

 Fotografie zo zápasu proti  Dvorníku  
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