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Úlohou spoločnosti je nielen zhromažďovať 
duchovné, materiálne a športové bohatstvo národa či 
štátu, ale ho aj zaznamenávať pre potreby budúcich 
generácií. Na rok 2012 pripadá 65. výročie oficiálne 
založeného športového klubu s názvom Sokol 
Jastrabie, ktorý v obci Jastrabie pri Michalovciach 
pôsobí od roku 1947. 

Cieľom tohto spravodaja je oboznámenie 
verejnosti s vývojom futbalového diania v obci Jastrabie pri 
Michalovciach až po súčasnosť a za tým účelom boli použité údaje 
z kroniky telovýchovnej jednoty. 

Vopred sa ospravedlňujem za prípadné nepresnosti.
Nakoľko presne a objektívne sa mi podarilo toto športové svedectvo 

spracovať a podať, ponechávam na Vás milí čitatelia. 
	 	 	 	

 Ján Ždiňak
 predseda TJ
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Úvodné slovo
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O rozvoj športovej činnosti v našej obci sa zaslúžil 
veľkou mierou miestny učiteľ Ladislav Čepeľa, ktorý tu pôsobil 
v rokoch 1934 – 1940, kedy sa po prvý krát začali organizovať 
medzi rovesníkmi so susediacich obcí športové podujatia, kde sa 
hral šach, hádzaná, dám a futbal. Po povojnových rokoch (1946-
1948) v tejto tradícii pokračoval p. Michal Mazúr, ktorý sa tiež 
zaslúžil o to, že v našej obci sa vybudovalo futbalové ihrisko, 
zabezpečila sa skromná futbalová výstroj. Prvé futbalové zápasy 
sa hrali na pasienku zvanou ,,Zvoničky“. 

V roku 1947 bol oficiálne založený športový klub s názvom 
Dobrovoľná športová organizácia Sokol Jastrabie, ktorý 
s dorasteneckým mužstvom hral v okresnej súťaži. Dorastenecké 
mužstvo vedené trénerom Michalom Popeličom v rokoch 1947-
1951 napísalo najslávnejšiu kapitolu jastrabského futbalu. Od 
roku 1952 mužstvo začalo hrať v súťaži dospelých, v ktorej 2 
– 5 rokov dosahovalo dobré výsledky. Mužstvo v rokoch 1962 
– 1969 hralo štvrtú a tretiu triedu. V roku 1970/1971 mužstvo 
vyhralo súťaž a postúpilo do druhej triedy a tiež mužstvo 
dorastencov sa umiestnilo na prvom mieste. O postup sa najviac 
pričinil Gabriel Ihnát, ktorý strelil 27 gólov, Ján Hudák 15 gólov, 
Mráz Gustav 10 gólov. V rokoch 1973 - 1976 sme hrali v tretej 
triede a v rokoch 1986 – 2008 v druhej triede. Od roku 2009 
hráme v tretej A triede. 

História klubu
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Aj mužstvo dorastencov a žiakov dosahovala pekné 
výsledky a umiestňovala sa na popredných miestach. No dnes, 
pre pokles záujmu tejto vekovej kategórie o futbal, nie je hráčsky 
káder na postavenie aj dorasteneckého mužstva, čo je na škodu 
vývoja futbalu v našej obci. 

Prvé futbalové ihrisko, ktoré spĺňalo futbalové normy bolo 
vybudované v roku 1948.  V rokoch 1970 -1974 došlo k prestavbe 
futbalového ihriska, k jeho oploteniu, osadeniu zábradlia okolo 
hracej plochy. Športový areál počas ďalších rokov sa skrášľoval 
a za pôsobenia predsedu TJ Jána Ždiňaka bola vybudovaná na 
ihrisku tribúna, bola osadená unimobunka pre potreby rozhodcov, 
vybudovaný prívod vody a elektriny, sociálne zariadenie 
a sprchy, vybudovaný prístrešok, osadené striedačky a lavičky a 
bolo zabezpečené ozvučenie ihriska. Možno konštatovať, že po 
materiálnej stránke je naša telovýchovná jednota zabezpečená 
a to vrátane výstroja, kde môžme konkurovať aj mužstvám vo 
vyššej súťaži. 

Od roku 1981, keď vznikla myšlienka organizovať turnaj 
,,Jastrabčanov“, keď podnet vyšiel z našej TJ sa pravidelne 
dodnes stretávame na týchto turnajoch, čo trvá už 32 rokov. 
K dnešnému dňu ani jeden z účastníkov tohto turnaja ( 5 obcí 
s názvom ,,Jastrabie“ v rámci celej Slovenskej republiky),  
nevynechal účasť na tomto turnaji. Naša TJ obsadila 5-krát 
prvé miesto, 6-krát druhé miesto, 5-krát tretie miesto, 7-krát 
štvrté miesto a 8-krát piate miesto. Tento turnaj je veľmi pekná 
športová akcia, kde každý rok sa stretne jedná veľká rodina 
,,Jastrabčanov“. Teší ma, že v roku 2011, po 24-tich rokoch, sme 
na 31. ročníku turnaja, obsadili 1. miesto. 

Za obetavú a dobrovoľnú prácu počas 65-rokov by som sa 
chcel poďakovať bývalým aj súčasným členom výboru. Športové 
úspechy mohla TJ dosahovať aj vďaka všetkým funkcionárom, 
ktorí pôsobili v obci a patrili medzi nich Ladislav Čepeľa (1934-
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1940), Michal Mazúr (1944-1947), predsedovia TJ a to Jozef 
Capík (1947-1951), Ján Ihnát – Chomík  (1952-1953), Jozef 
Dankovčík (1954-1963), Jozef Mesároš (1964-1966), Miroslav 
Vaško (1973-1981), Milan Tomovčík (1982-1985), Ján Ždiňak 
(1986-1998, 2002-2006, 2008-2012), Ing. Peter Farkáš (1999-
2001), Slavomír Tomovčík (2007). Najdlhšie pôsobiacim 
predsedom TJ je Ján Ždiňak, ktorý tohto roku dovŕšil 20-rokov 
predsedovania TJ a 35-rokov  členstva vo výbore TJ. 

Tak ako prebiehali roky, tak aj hráči, ktorí reprezentovali 
našu TJ sa po rokoch striedali a aj vďaka nim tradícia futbalu 
v našej obci pokračuje a prajem im ešte ďalších 65 rokov 
reprezentácie obce Jastrabie pri Michalovciach.

Počas dlhých 65-rokov činnosti miestnej telovýchovnej 
jednoty, TJ niesla rôzne názvy a to : TJ Štátne majetky, TJ 
Slovosivo Jastrabie a dnes pôsobí pod názvom TJ Jastrabie pri 
Michalovciach. 

 Záverom by som sa chcel ešte raz poďakovať bývalým 
ale aj terajším členom výboru TJ a hráčom za ich dobrovoľnú 
a obetavú prácu, reprezentáciu našej obce počas tých 65 rokov. 

Ďakujem aj nášmu kronikárovi Ing. Milanovi Tomovčíkovi 
za jeho dlhoročnú prácu pri vedení kroniky.
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Nezabúdame ani na tých, čo už nie sú medzi nami a hlavne 
na neb. bývalého starostu obce Dušana Mráza, ktorému tiež 
pripisujeme veľké zásluhy v rozvoji futbalu v obci.

Nech futbal sa rozvíja a na ihrisku sa ozýva 	
,,Jastrabie do toho“!

výbor tJ Jastrabie pri Michalovciach v súčasnom 
zložení

Predseda: Ján Ždiňak
Tajomník: Maroš Mráz
Pokladník: Slavomír Tomovčík
Členovia výboru: Ing. Peter Farkáš
        Milan Seman
       Marcel Vaško
       Milan Vlaháč

Hráči: Slavomír Tomovčík, Martin Seman, Ján Onduško, 
Pavol Žrobek. Peter Žrobek, Martin Točený, Milan Vlaháč, 
Lukáš Vlaháč, Ján Kríž, Rastislav Bocan, Radoslav Lukáč, 
Marcel Takáč, Lukáš Seman, Marcel Seman, Peter Pado, Pavol 
Onduško, Norbert Širochman, Patrik Pavlík, Ľuboslav Mesároš, 
Igor Vaško, Peter Farkáš, Ján Farkáš, Marián Farkáš, Miloš 
Mráz
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Sponzori: 
Obecný úrad Jastrabie pri Michalovciach

Vojenské lesy a majetky SR, š.p. Pliešovce, 
odštepný závod Kamenica n/Cirochou

Ing. Jozef Knežo

Agrospol Čečehov


