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m i l í  s o b r a n č a n i a ,
chcem poďakovať všetkým voličom 
v meste, ktorí 21. júna 2008 využili svo-
je občianske právo a prišli k volebným 
urnám. Tým prejavili záujem o veci verej-
né. Chcem však poďakovať najmä tým, 
ktorí podporili moju kandidatúru a práve 
vďaka nim som bol zvolený za primátora 
v mojom rodnom meste. 
Som si vedomý zodpovednosti za vývoj 
a chod mesta, za kvalitu života jeho oby-
vateľov. Plne si stojím za svojím hlavným 
predvolebným sľubom: aby sa Sobrance 
stali rovnocenným partnerom ostatným 
okresným mestám. Aby neboli okresným 
mestom len na papieri. 
Dva a pol roka je síce krátka doba 
na splnenie všetkých požiadaviek 
občanov, ale ubezpečujem vás, 
že Sobrance dostanú nové impulzy, 
inšpirácie a rozvojové programy. 
Na to, aby sme mali Sobrance krajšie 
a modernejšie, budem potrebovať 
pomoc vás všetkých, Sobrančanov. 
Bez ohľadu na politickú príslušnosť, 
osobné sympatie či antipatie. Ak to 
naozaj myslíme s naším mestom 
vážne, poďme pracovať. Spoločne. 
Nerozdeľujme sa, ale spájajme v pro-
spech dobrej veci. Pracujme pre naše 
Sobrance, buďme jeden tím.
Aké Sobrance chceme? Príťažlivé 
na bývanie s možnosťami na oddych 
a zábavu, atraktívne pre návštevníkov, 
ekonomicky zaujímavé pre podnikateľov 
a investorov, ale aj Sobrance ako bezpečný 
domov pre starousadlíkov a nových obča-
nov. Našou prioritou bude predovšetkým 
zníženie vysokej miery nezamestnanosti. 
Chcem zabrániť odchodu mladých z mes-
ta vytváraním nových pracovných miest. 
Mojou snahou bude konať tak, aby sme tu 
udržali najmä mladých vzdelaných ľudí 
a využili ich potenciál doma, v Sobranciach. 
Nové pracovné príležitosti chceme vytvoriť 
jednak podporou domácich podnikateľov, 
ale aj príchodom investorov zo Slovenska 
a zahraničia. Podmienky pre investorov 
chcem vytvoriť najmä v meste Sobrance 
a to výstavbou hnedého priemyselného 
parku v zónach vymedzených v územno-
plánovacej dokumentácii pre priemysel, 
ktoré v súčasnosti chátrajú a nie sú využí-
vané. Na jeho výstavbu chcem využiť 

prostriedky z operačného programu kon-
kurencieschopnosť a hospodársky rast. 
Sú určené na podporu verejného sektora 
pri budovaní infraštruktúry pre rozvoj 
podnikania v oblasti priemyslu a služieb 
prostredníctvom revitalizácie bývalých 
priemyselných a podnikateľských lokalít. 
Samozrejmosťou bude podpora výstavby 
priemyselného parku v Bunkovciach.
 Veľa sa v poslednej dobe rozpráva o spo-
lupráci s poslancami mestského zastupi-
teľstva – ja som optimista. Verím, že spo-
lupráca bude korektná, konštruktívna 
a v prospech ľudí, ktorí v meste žijú. Uve-

domujem si, aký náročný úsek je pred 
nami, ale verím, že naše ciele sú spoločné 
a zdarne sa nám ich podarí dosiahnuť. Prá-
ve tento spoločný záujem ma vedie k tomu, 
aby som sa od začiatku, teda od dnešného 
dňa, uchádzal o podporu poslancov mest-
ského zastupiteľstva pri hľadaní takých 
riešení, ktoré pomôžu priblížiť naše mes-
to okresným mestám, nielen historickým 
postavením, ale aj reálnym životom. Teším 
sa na spoluprácu s poslancami mestského 
zastupiteľstva. Verím, že dokážeme uro-
biť prienik našich volebných programov, 
ktoré sú si veľmi blízke a spoločne ich 
naplniť po jednotlivých volebných obvo-
doch. Prezrel som si volebné programy 
nezávislých poslancov. Sú takmer totožné 
s mojím volebným programom, verejnými 
zhromaždeniami počínajúc a infraštruk-
túrou končiac. Záleží len na nás, čo z toho 
spoločnými silami dokážeme naplniť 
a možno urobiť aj niečo na viac. 

Vo volebnej kampani som predstavil 
volebný program, ktorý má mestu zabez-
pečiť prosperitu, bezpečnosť a poriadok. 
Je zameraný na udržanie mladých v mes-
te, prehĺbenie úcty k seniorom, chce uro-
biť z mesta Sobrance mesto, kde to žije. 
Mesto má byť vľúdne k deťom a mladým 
rodinám, naplniť právo na bezpečný život, 
dať jasnú koncepciu rozvoja na najbližšie 
roky a v neposlednom rade zabezpečiť 
korektnú komunikáciu a úsmev na tvári 
tých, ktorí sú tu pre občanov.
Pozíciu primátora vnímam ako službu 
ľuďom tohto mesta. Púšťam sa do tejto 

práce s nádejou a radosťou, aby 
sme mestu vdýchli život nových 
rozmerov. Chcem vás ubezpečiť, 
že kádrovanie, zastrašovanie 
a pomstychtivosť nie je môj štýl. 
Transparentnosť, konštruktívnosť, 
otvorenosť a hlavne odbornosť, to 
sú hodnoty, ktoré si ctím a vážim .
Mojou snahou je slúžiť občanom 
aktívnym angažovaním, pretože ľa-
hostajnosť, nezáujem o veci verejné 
sa v konečnom dôsledku odrážajú 
v stagnácii a úpadku. Veľkou 
výzvou pre nás všetkých preto bude 
zastaviť občiansku ľahostajnosť 
a apatiu, vyplývajúcu aj z nedôvery 
v samosprávu. Preto sa v tejto chví-
li uchádzam aj o vašu ochotu prejsť 

k tvorivosti, nádeji a radosti. Ako primátor 
chcem pracovať kontinuálne, efektívne, 
poctivo a tvorivo, aby som sa po dva a pol 
roku mohol pozrieť každému Sobranča-
novi priamo do očí. Ak pri každom roz-
hodovaní budeme mať na zreteli všeobec-
né dobro a budeme postupovať múdro, 
vo vzájomnej úcte a s rešpektom jeden 
k druhému, niet sa čoho obávať. Sobrance 
budú nám všetkým dobrým domovom. 
Ak sa pred voľbami pošepkávalo, vraj 
načo poslanec Národnej rady Džurina 
kandiduje na primátora Sobraniec, keď 
do Bratislavy to má vyše 500 kilometrov, 
tak vám verejne sľubujem, že rozdiel med-
zi Sobrancami a Bratislavou sa podstatne 
zmenší, v kvalite života. A Džurina bude 
prvý, kto sa bude biť za Sobrance na pôde 
Národnej rady Slovenskej republiky. Je to 
moja primátorská povinnosť, ale aj srd-
cová záležitosť. Som predsa Sobrančan.



Poslanci mestského 
zastuPiteľstva rokovali...

Riadne 19. zasadnutie Mestského zastu-
piteľstva v Sobranciach sa konalo dňa 
21.08.2008. Na tomto zasadnutí poslanci 
MsZ po prerokovaní schválili správu o pl-
není rozpočtu Mesta Sobrance za I. pol-
rok 2008, úpravu rozpočtu Mesta Sobran-
ce na rok 2008, plán kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 
2008, Územný plán mesta Sobrance, pri-
delenie nájomných bytov nižšieho štan-
dardu na Ul. Michalovskej, výšku nájom-
ného za tieto byty a zavedenie Inštitútu 
osobitného príjemcu sociálnych dávok 

vo vzťahu k nájomníkom týchto bytov. 
Poslanci MsZ vzali na vedomie správu 
o činnosti pohrebných a cintorínskych 
služieb v meste Sobrance za rok 2007, in-
formáciu z riadneho Valného zhromaž-
denia Východoslovenskej vodárenskej 
spoločnosti a.s. Košice a informatívnu 
správu z vykonaných kontrol hlavným 
kontrolórom mesta Sobrance. Poslanci 
vyhoveli protestu prokurátora zrušiť na-
padnuté ustanovenia VZN Mesta Sob-
rance. 
Na zasadnutí MsZ boli prerokované 
a schválené tieto návrhy všeobecne záväz-
ných nariadení mesta: 
• Všeobecne záväzné nariadenie Mes-
ta Sobrance č. 4/2008, ktorým sa mení 
VZN Mesta Sobrance č. 3/1999 o predaji 
výrobkov a poskytovaní služieb na trho-
vých miestach, 

• Všeobecne záväzné nariadenie Mesta 
Sobrance č. 5/2008, ktorým sa mení VZN 
č. 2/2000 - „Trhový poriadok pre trhovis-
ko v správe Anny Hrehovej, Hollého č. 5, 
Sobrance“, 
• Všeobecne záväzné nariadenie Mesta 
Sobrance č. 6/2008 o určení školských 
obvodov v meste Sobrance a o spoloč-
nom školskom obvode,
• Všeobecne záväzné nariadenie Mesta 
Sobrance č. 7/2008 o určení výšky mesa-
čného príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov na činnosti v školách a škol-

ských zariadeniach a o určení výšky prí-
spevku na čiastočnú úhradu nákladov 
v školskej jedálni na jedno jedlo,
• Všeobecne záväzné nariadenie Mesta 
Sobrance č. 8/2008, ktorým sa vyhlasu-
je záväzná časť Územného plánu mesta 
Sobrance.
Poslanci MsZ dali predbežný súhlas 
na uzatvorenie zmluvy o dočasnom 
užívaní nehnuteľností pre Regionálnu 
nemocnicu Sobrance, n.o.. V bode Rôz-
ne poslanci prerokovali a schválili nájom 
voľných nebytových priestorov, predaj 
a kúpu nehnuteľností, splátkový kalen-
dár na úhradu faktúry pre EBA-Bakajso-
vá Emília Michalovce vo výške 29 843,- 
Sk, náhradu platu za nevyčerpanú 
dovolenku bývalému primátorovi, návrh 
na udelenie ocenení Košického samo-
správneho kraja pre Mikuláša Nebesní-

ka in memoriam, Petra Uchnára a Jána 
Ferka, a poskytnutie dotácie vo výške 
30.000,- Sk pre Špeciálnu základnú ško-
lu Sobrance. 
V bode Interpelácie - diskusia poslanci 
MsZ okrem iného podrobne preroko-
vali problematiku Mestského futbalové-
ho klubu Sobrance. Dohodli sa, že bude 
spracovaný návrh VZN, ktorým sa mení 
VZN o poskytovaní dotácií z rozpoč-
tu mesta a návrh VZN, ktorým sa mení 
VZN o cenách za pohrebné a cintorínske 
služby v meste a tieto návrhy po zverej-

není budú prerokované na mimoriad-
nom MsZ. Riaditeľka MsKS informo-
vala poslancov o kultúrnom programe 
tradičného Sobranského jarmoku, ktorý 
sa bude konať 19. a 20. septembra 2008. 
V závere vystúpil zástupca primátora 
mesta JUDr. Ján Pipta s interpeláciou 
na primátora mesta Ing. Pavla Džurinu, 
prečo bol porušený Pracovný poriadok 
MsÚ v Sobranciach tým, že prednostu 
MsÚ menoval bez výberového konania, 
pričom táto funkcia mala byť obsadená 
podľa pracovného poriadku na základe 
výberového konania. 
Poslanci prijali uznesenia č. 48-70, ktoré 
sú zverejnené na úradnej tabuli a na inter-
netovej stránke mesta www.sobrance.sk 
v časti Mestské zastupiteľstvo – Uznese-
nia MsZ. 

Spracovala: Ing. Anna Sedláková 

Od posledného riadneho 17. zasadnutia mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo v apríli, bolo zvolané mimoriadne 
zasadnutie MsZ na piatok 18. 07. 2008, kde hlavným bodom programu bolo zloženie sľubu novozvoleného primátora 
mesta. Kvôli neprítomnosti deviatich z trinástich poslancov mimoriadne zasadnutie MsZ nebolo uznášaniaschopné 
a preto sa nekonalo. Na deň 01. 08. 2008 bolo zvolané ďalšie mimoriadne zasadnutie, ktoré bolo uznášaniaschopné 
a novozvolený primátor mesta Ing. Pavol Džurina zložil zákonom predpísaný sľub a ujal sa výkonu funkcie primátora 
mesta Sobrance. 

�/ Sobrančan



Obvodné oddelenie PZ v Sobranciach pripravilo dňa 24.6.2008 v areáli miestneho futbalového štadióna pre žiakov 
základných škôl a deti MŠ v našom meste ukážku svojej práce. Mládež s veľkým záujmom sledovala boj zblízka, psov 
cvičených na vyhľadávanie drog a omamných látok a zadržanie osôb, ale najmä zásah špeciálnej jednotky. Pre možno 
budúcich policajtov, ale aj pre všetkých prítomných, to bol nezabudnuteľný zážitok.

kandidát č.1: Ing. Pavol DŽURINA za ĽS HZDS, SNS, KDH, SDKU – DS
kandidát č. 3: Ing. Štefan STAŠKO za Smer SD

Počet volebných obvodov : 1
 okrskov: 5

Počet zapísaných voličov: 4748
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 3152

Počet odovzdaných obálok: 3150
Počet platných hlasovacích lístkov: 3100

Volebný okrsok č.1 č. 2 č. 3 č. 4 č. 5 spolu

Kandidát č. 1 324 404 316 409 98 1554

Kandidát č. 3 417 304 437 309 79 1546

Víťazom volieb sa stal kandidát č. 1 Ing. Pavol DŽURINA

výsledky nových volieb
na funkciu primátora mesta sobrance zo dňa 21.6.2008

deň Polície

Sobrančan /�



slávnostné otvorenie novej 
budovy regionálnej 

nemocnice v sobranciach

Všetkým prítomným sa slávnostným 
príhovorom, v ktorom vyzdvihol úsilie 
a snahu všetkých zainteresovaných, ale 
hlavne iniciatívnosť predstaviteľov mesta 
a vedenia nemocnice, predstavil predse-
da NR SR Pavol Paška. Následne spolu 
s primátorom mesta Sobrance slávnost-
ne prestrihli pásku a v sprievode riadi-
teľa nemocnice MVDr. Mariána Petra si 
prezreli priestory novootvorenej budovy. 
V poobedňajších hodinách sa slávnost-
ného otvorenia zúčastnili aj predstavi-
telia Rímskokatolíckej, Gréckokatolíckej 
a Pravoslávnej cirkvi v našom meste. Za 

účasti širokej verejnosti budovu posvä-
tili so želaním, čo najlepšej budúcnosti. 
Všetkých návštevníkov potešilo otvore-
nie nových priestorov, ktoré si mali mož-
nosť pozrieť a využili aj možnosť zmerať 
si tlak, vyšetriť sa spirometrom, či zistiť 
stav cholesterolu v krvi.
Slávnostným otvorením sa ukončila iba 
jedna časť projektu. Čakajú nás ďalšie 
úlohy spojené so starou budovou. S jej 
rekonštrukciou začneme hneď po otvo-
rení nemocnice. Po výstavbe výťahu pre 
imobilných a starých ľudí bude v novem-
bri 2008 otvorený Domov dôchodcov 

a Zariadenie opatrovateľskej služby hlav-
ne pre starších občanov nášho regiónu, 
ktorí sú odkázaní na cudziu pomoc. Zatiaľ 
s počtom 20 lôžok. Boli získané prostried-
ky nielen na rekonštrukciu starej budovy 
(1,5 mil. SK), ale aj 2,5 mil. každoročný 
prevádzkový príspevok VÚC na zabezpe-
čenie chodu tohto zariadenia.
Vedenie Regionálnej nemocnice Sobrance 
n.o. aj touto cestou ďakuje všetkým, ktorí 
akýmkoľvek spôsobom prispeli a tým 
napomohli k terajšiemu stavu budovy.

 MVDr. Marián Petro
 Riaditeľ Regionálnej nemocnice n.o.

16. jún 2008 sa zapísal do Kroniky mesta ako Deň slávnostného otvorenia Diagnosticko-lôžkovej časti Regionálnej 
nemocnice Sobrance n.o. Slávnostného otvorenia sa zúčastnili pozvaní hostia predseda NR SR Pavol Paška, poslan-
kyňa NR SR Ľubica Rošková, zástupcovia zdravotných poisťovní, predstavitelia Úradu pre dohľad nad zdravotnou 
starostlivosťou, predstavitelia štátnej správy a samosprávy, ako aj poslanci MZ.

�/ Sobrančan



Slávnostné obrady v chráme sa začali 
v sobotu 19. júla za účasti Vysokopreo-
svieteného vladyku Ábela, arcibiskupa 
ľubelského a chelmského a miestneho 
biskupa, Preosvieteného vladyku Jura-
ja, biskupa michalovského. V nedeľu 
obrady pokračovali posvätením chrámu 
a prestola, následne slávnostnou Archije-
rejskou sv. liturgiou, na ktorej sa okrem 
spomínaných zúčastnil aj Preosvietený 
vladyka Juraj, protodiakon ľubelsko-
chelmskej eparchie o. Marek Waszczuk 
a okolo 20 kňazov michalovskej a pre-
šovskej eparchie. 
Na tejto významnej pravoslávnej sláv-
nosti sa zúčastnili aj predstavitelia miest-
nej správy na čele s vtedajším primáto-
rom mesta Ing. Š. Staškom a zástupcovia 
západného i východného obradu farári 
ThLic. Jozef Kellö a Mgr. Ján Švec-
Babov.
Miestny správca cirkevnej obce Sobran-
ce, otec Bohuslav Senič poďakoval 
všetkým, ktorí sa podieľali na tom, aby 
sa chrám mohol zaskvieť v celej svojej 
kráse na Božiu slávu a pre duchovnú 

posilu všetkým. Preosvietený vladyka 
Juraj, biskup michalovský za námahu 
pri formovaní tejto mladej farnosti a pri 
výstavbe chrámu, vyznamenal cirkev-
nou hodnosťou titulárny mitroforný pro-
tojerej miestneho správcu o. Bohuslava 
Seniča. Vladyka Juraj odovzdal pre ten-
to nový chrám aj vzácne dary Ikonu sv. 
mučeníka Bazila Martysza od veriacich 
z ostrova Rodhos. Chrámu boli darova-
né čaša a diskos s ostatným príslušen-
stvom, ako dar od veriacich Gruzíncov 
z Bulharska. Vysokopreosvietený Ábel, 
arcibiskup ľubelsko-chelmský, okrem 
veľkého daru Poľskej pravoslávnej cirkvi 
odovzdal chrámu ikonu Presvätej Boho-
rodičky Turkovickej, u nás známej ako 
Czestochowska.
„Celej sobraneckej farnosti a všetkým, 
ktorí budú do chrámu prichádzať, želá-
me, aby načerpali veľa duchovných síl, 
našli pokoj duše a dosiahli odpustenie 
pod nebeským pokrovom Turkovic-
kej Matky Božej a na príhovor svätých 
patrónov chrámu a farnosti,“ zaželal 
jerej Dušan N. Tomko 

Posvätenie chrámu
Nedeľa 20. júla 2008 bola významným dňom, ktorý sa veľkými písmenami zapíše do histórie sobraneckej farnosti, 
jednej z najmladších cirkevných obcí Michalovskej Pravoslávnej eparchie. Bola zavŕšením nemalého úsilia a obety 
všetkých pravoslávnych veriacich.

Posvätenie novopostaveného chrámu sv. apoštolom rovného Vladimíra, veľkokniežaťa kyjevského v Sobranciach.

Sobrančan /�



sobranská olympiáda
Mesto Sobrance a CVČ Zvonšek Sobrance pripravili pre priaznivcov športu 1. ročník Sobranskej olympiády, ktorá 
sa konala v piatok 13.júna 2008 v areáli miestneho futbalového štadióna pod záštitou splnomocnenca vlády pre 
šport a mládež Dušana Galisa. Súťažilo sa v atletike, cezpoľnom behu, vo vybíjanej a v minifutbale. 
Tohto športového zápolenia sa zúčastnili žiaci SŠ v meste Sobrance, našich ZŠ a ZŠ z okolia (Krčava, Porúbka, Pod-
horoď, Remetské Hámre). Celkovým víťazom sa stali mladí športovci zo ZŠ Komenského 6 Sobrance.

základná umelecká 
škola v sobranciach

• vydala a na koncerte v MsKS 26. júna 
t. r. uviedla do života 2 CD nosiče z pro-
dukcie svojej Ľudovej hudby a telies Flau-
to Dolce a Rondo. Záujemcovia si ich 
môžu kúpiť v ZUŠ, bližšie informácie na 
t. č. 056-6522306.
• otvára štúdium pre 5-ročné deti do prí-
pravného zboru Magnólia. Informovať sa 
môžete na riaditeľsve ZUŠ a MŠ.

�/ Sobrančan



program 
sobranského jarmoku 2008

18. septembra /štvrtok/

18.00  Spoločná sv. liturgia v Gréckokatolíckom chráme svätých Sedmopočetníkov 
  v Sobranciach

19. septembra /piatok/ 

10.00  Otvorenie tradičného Sobranského jarmoku 
  účinkujú:  Mažoretky
  Dychová hudba VÝCHODŇAR
  Ženská spevácka skupina PACERKY
  Folklórna skupina ONDAVČANKA
  Mužská spevácka skupina UŽAN
  Otvorenie výstav  Ovocia a zeleniny
  Malých hospodárskych zvierat
  Plastelinomaľby Ing. Pavla Takáča
  Včelárskych produktov 
  Výstava prác únie nevidiacich
  Súťaž o naj sobranský guľáš 
11.00  Futbalové stretnutie žien 1.ŽFC Sobrance – ŠK ŠTICH Humenné
12.30  II. ročník žiackeho futbalového turnaja 
14.00  Vyhodnotenie „Súťaže o najchutnejší sobranský guľáš“
  Vystúpenie mažoretiek „Triangel“ a citarového súboru „Čardáš“ 
 z partnerského mesta Cigánd
  Vystúpenie ukrajinského folklórneho súboru z Perečína
  Vystúpenie žiackeho folklórneho súboru SOBRANČANIK
15.30  Vystúpenie skupiny Drišľak
17.00  Módna prehliadka
18.00  Vystúpenie súboru PUĽS
20.00  Jarmočná zábava so skupinou POCIT

20. septembra 2008 /sobota/ 

9.00  II. roč. jarmočného volejbalového turnaja 
  Pokračovanie otvorených výstav 
10.00  Vystúpenie detského folklórneho súboru „VÁNOK“ z V. Kapušian 
10.30  „A ČJA TO CHYŽA“
  Zábavný program s ľudovou hudbou Kandráčovcov a jej sólistkami 
 Macoškovou, Kandráčovou a Ankou Poráčovou 

podujatia msks
september 2008

18. septembra 2008 /štvrtok/ o 20.00 
KONCeRT IMT SMILe
Vstupné 100,- Sk / 3,31 €
Predpredaj vstupeniek v MsKS
26. septembra 2008 /piatok/ o 21.00
COMFORT PARTY
Pohodová septembrová párty 
pre všetkých školopoviných, 
zamestnaných, ale aj tých nezamestna-
ných - „dôchodcov“.
O dobrú zábavu sa postará D.J. s kva-
litnou hudbou, nebudú chýbať piesne 
na želanie, polnočné brušné tance 
a bohatá tombola.
Vstupné 40,- Sk / 1,33 €

Pre milovníkov 
strieborného Plátna:

26.09.2008 /sobota/
INDIANA JONeS - KRáľOVSTVO 
KRIŠTáľOVeJ LebKY
12.09.2008 /utorok/
MeJDAN V LAS VeGAS
23.08.2008 /sobota/ 
HULK
17.08.2008 /nedeľa/ 
SISSI A YeTI
30.09.2008 /sobota/ 
AKTY X

Sobrančan /�
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prvenstvo sopkovcom 
z prešova

Na turnaji štartovalo 19 dvojíc z vý-
chodného aj stredného Slovenska. Hralo 
sa systémom tzv. dvojitej eliminácie, kde 
prvá prehra ešte neznamená definitívne 
vyradenie v pavúka, ale porazená dvojica 
má možnosť opravy.
Celkovým víťazom turnaja sa stala dvoj-
ica Martin Sopko st. - Maroš Sopko z Pre-
šova. Martin Sopko st. je čerstvým víťa-
zom Európskej ligy v šestkovom volejbale 
v drese Slovenska a jeho domovským klu-
bom je v súčasnosti poľská Bydhošť. 
Turnaja v Sobranciach sa zúčastnil aj ďal-
ší reprezentant a víťaz Euroligy a zároveň 
majster Slovenska v drese VK Chemes 
Humenné Miroslav Jakubov, ktorý vo vla-
ňajšej sezóne hosťoval aj v prvoligovej 
Slávii Sobrance. Na turnaji vytvoril dvo-
jicu so svojím spoluhráčom z Humenné-
ho, Martinom Vajdom. V priebehu tur-
naja však dva razy podľahli Blizniakovi 
a Hroznárovi z Martina, pričom druhá 
prehra znamenala, že Humenčania medzi 
najlepších šesť dvojíc nepostúpili a z ďal-
ších bojov boli vyradení.

ZáVeReČNÉ VÝSLeDKY
O postup medzi najlepšiu šestku: 
Baranyi, Nemeth – Tivadar, Maroši 
21:12
Blizniak, Hroznár – Jakubov, Vajda 
21:18.
O postup do semifinále:
Baranyi, Nemeth (TV) - Rajduga, Šveda 
(KE) 21:17,
Blizniak, Hroznár (MT) - Gič, Andrássy 
(Šaca) 21:19. 
Semifinále:
Semanišin, M. Ondrušek (BJ) - Baranyi, 
Nemeth 15:21
Sopko, Sopko (PO) - Blizniak, Hroznár 
21:14.
O 3. miesto: Semanišin, M. Ondrušek - 
Blizniak, Hroznár 21:19.
Finále: Baranyi, Nemeth - Sopko, Sopko 
0:2 (finále sa hralo na dva víťazné sety 
do 15 bodov). 
O príjemnú atmosféru na turnaji sa staral 
aj Vlado Ivaniš zo skupiny POCIT, kto-
rý zabezpečoval ozvučenie spolu s tónmi 
peknej melodickej hudby.                  (beh)

V nedeľu 27. júla 2008 sa na mestskom kúpalisku v Sobranciach uskutočnil 
15. ročník plážového volejbalového turnaja mužov Majstrovstvá mesta Sob-
rance s otvorenou účasťou. 

1. kolo - 6.8.2008 - streda - 17:00  
MFK Sobrance - Football Club Pivovar 
Šariš Veľký Šariš 

2. kolo - 10.8.2008 - nedeľa - 16:00 
Mestský futbalový klub Sabinov - MFK 
Sobrance

3. kolo - 16.8.2008 - sobota - 16:00 
MFK Sobrance - Futbalový Klub Starý 
Smokovec - Vysoké Tatry

4. kolo - 20.8.2008 - streda - 16:00 
Futbalový Klub Bodva Moldava n/B - 
MFK Sobrance

5. kolo - 23.8.2008 - sobota - 16:00 
MFK Sobrance - Mestský futbalový klub 
Slovan Giraltovce

6. kolo - 30.8.2008 - sobota - 16:00 
MFK Sobrance - Partizán Bardejov

7. kolo - 7.9.2008 - nedeľa - 10:30 
Mestský Futbalový Klub Košice-Krásna 
- MFK Sobrance 

8. kolo - 13.9.2008 - sobota - 15:30 
MFK Sobrance - Mestský Športový Klub 
Stropkov 

9. kolo - 21.9.2008 - nedeľa - 15:00 
Mestský Športový Klub Spišské Podhra-
die - MFK Sobrance 

10. kolo - 27.9.2008 - sobota - 15:00 
MFK Sobrance - Futbalový Klub Dru-
stav Svidník 

11. kolo - 4.10.2008 - sobota - 14:30 
FC Lokomotíva Košice - MFK Sobrance 

12. kolo - 11.10.2008 - sobota - 14:30 
MFK Sobrance - Futbalový Klub Koši-
ce-Barca 

13. kolo - 19.10.2008 - nedeľa - 14:00 
Futbalový Klub Družstevník Nižný 
Hrušov - MFK Sobrance 

14. kolo - 25.10.2008 - sobota - 14:00 
MFK Sobrance - Futbalový klub Topoľany

vyžrebovanie 
jesennej časti 

– futbal 
dospelí 
iii. liga

�/ Sobrančan


