
SVIATOK FOLKLÓRU
V posledné júlové nedeľné popoludnie sa v obci už po trinásty-

krát zišli priaznivci folklóru. Slávnosti v tomto roku sa niesli zna-
mení 140. výročia založenia Matice slovenskej a 260. výročia zalo-
ženia pozdišovského hrnčiarskeho cechu.

Moderátorkou podujatia bola 
opäť Elena Kuncová zo Zemplín-
skeho osvetového strediska v Mi-
chalovciach. Úvodný príhovor 
patril starostovi obce Ing. Jánovi 
Čižmárikovi. Po jeho slovách, 
ktorými privítal účinkujúcich 
a približne tri stovky prítomných 
priaznivcov folklóru, sa krátky-
mi vstupmi prezentovali jednotli-
vé dedinské folklórne skupiny. 
Michalovskú DFS Hnojňane vie-
dol Michal Klíma, DFS Roňava 
z Michalian Štefan Tatranský 
a domácu DFS Harčare Ondrej 
Novák, ktorý v tejto funkcii vy-
striedal dlhoročného vedúceho 
Michala Drábika. Spomínané 
skupiny sa predstavili aj v nasle-
dujúcej hodinovke.

Finále tohtoročných slávností 
obstaral Folklórny súbor Vihorlat 
zo Sniny, ktorý sa prezentoval 
zaujímavým programom. Pod ve-                     

dením Ireny Kurťákovej pred-
viedli mladí folkloristi z druhej 
strany Vihorlatských vrchov zau-
jímavý program. Návštevníkov 
miestneho amfiteátra upútali rez-

ké zemplínske tance a neopako-     
vateľné texty piesní. Vystúpenie 
tohto umeleckého telesa vyvrcho- 
lilo cigánskymi tancami a pies- 
ňami, ktoré roztlieskali celé hľa-             
disko.

Sprievodnou akciou tohtoroč-
ného sviatku folklóru v obci bola 
prezentácia činnosti občianskeho 
združenia Zemplínska spoloč-
nosť so sídlom v Michalovciach. 

(JPZ)
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VYŠIEL TURISTA
V predvečer tohtoročných folk-

lórnych slávností vydal obecný ú-                     
rad propagačný materiál pod náz-  
vom POZDIŠOVCE – malý turis-      
tický sprievodca. Zaujímavá skla- 
dačka na formáte A4 aj napriek 
stručnej textovej časti výstižne 
publikuje zaujímavosti našej ob-
ce. Okrem kultúrnych a technic- 
kej pamiatky podáva informácie 
o umeleckých tradíciách a prírod-    
ných zaujímavostiach Pozdišo-
viec a je prvou svojho druhu v 
okrese. (red.)

„KRSTILI” SPEVY
Koncom júla vydalo občianske zdru-

ženie Zemplínska spoločnosť druhý diel 
publikácie Zemplínske spevy. Kniha 
ob- sahuje 164 piesní z Pozdišoviec 
a okolia, ktoré zozbieral a zapísal micha-
lovský akordeonista Juraj Libera. Na die-
le, v ktorom boli použité aj piesne zo zá-                
znamov Anny Parikrupovej-Šiparovej, 
Andreja Čižmárika st. a DFS Harčare, 
spolupracovali PhDr. Viera Čurmová, 
Ján Parikrupa, Andrej Čižmárik ml., Mi-
chal Drábik a ďalší. „Krst” knihy za prí-      
tomnosti starostu Ing. Jána Čižmárika 
sa uskutočnil koncom júla počas FS 
2003. (rik)

Súčasťou 13. folklórnych slávností bol aj „krst” druhého dielu „Zem-
plínskych spevov”. Na zábere v popredí vidíme PhDr. Vieru Čurmovú, 
Michala Drábika, Ing. Jána Čižmárika a Juraja Liberu. Snímka: JPM

SKORÁ NÁDIELKA
Nečakanú tohtoročnú snehovú 

nádielku zažili obyvatelia obce už 
24. októbra. Sneženie začalo v noč-                  
ných hodinách a pokračovalo do-
poludnia. Niekoľkocentimetrová 
vrstva snehu zmizla ešte v ten istý 
deň po vyjasnení a miernom oteple- 
ní. Októbrový sneh v našich zeme-
pisných šírkach je nezvyčajný a ú-
dajne sa objavil pred 82 rokmi. (r)

VÝSTAVA J. KRÁĽA
Pozdišovčan Július Kráľ sa stále 

viac a viac dostáva do povedomia 
milovníkov výtvarného umenia. Je-     
ho diela mohli návštevníci obdivo-
vať na viacerých kolektívnych a 
individuálnych výstavách.

Na svojej už jedenástej samo-
statnej výstave, ktorá sa uskutoč- 
nila v malej galérii michalovského 
Mestského kultúrneho strediska od 
17. do 28. novembra, predstavil ve-      
rejnosti 60 obrazov – kresieb, ole- 
jomalieb i grafík. Námety čerpá 
nielen zo zemplínskeho regiónu, 
hlavne okolia Pozdišoviec, ale aj 
z tatranskej prírody. (pr)

PRIŠIEL MIKULÁŠ
Medzi deti materskej školy a žia-               

kov základnej školy zavítal Miku-             
láš v nedeľu 8. decembra. K deťúren-
com sa prihovoril aj starosta obce 
Ing. Ján Čižmárik. Za darčeky ma-                      
lí Pozdišovčania poďakovali pekným 
kultúrnym programom. Na slávnosti, 
ktorá bola v kultúrnom dome, vystú-
pili aj členovia DFS Harčare. (rik)

SPREVÁDZKUJÚ KANALIZÁCIU 
Práce na kanalizácii pokračo-

vali aj v tomto roku. Od apríla, 
keď to umožnilo počasie, uložila 
michalovská firma ZEPO, ktorá 
je dodávateľom stavby, do zeme 
1 300 metrov potrubia. Náklady 
predstavovali sumu 4,4 milióna 
korún.

Za štyri roky od začiatku vý-
stavby bolo uložených 4 200 
metrov potrubia, čo je asi tridsať 
percent z plánovanej dĺžky. Na ka-   
nalizácii sa doposiaľ preinves-
tovalo takmer 12 miliónov korún. 
Dôležitou súčasťou stavby bolo vy-  
budovanie trafostanice v hodnote 
1,2 milióna korún zo združených 
investícii spoločnosti Východoslo-         
venská energetika, a.s., Košice a 
obce Pozdišovce.

Po preberacom konaní sa za-               
čiatkom roka uskutoční podpis 
zmluvy o prevádzkovaní medzi 
obcou Pozdišovce a Východoslo-         
venskou vodárenskou spoločnos-
ťou, a.s., Košice. Sprevádzkovaná 

bude doteraz ukončená časť tej- 
to ekologickej stavby. Čiastočne 
ju využijú obyvatelia štyroch poz-
dišovských ulíc v juhovýchodnej 
časti obce – Pri Duši, Hlavnej, 
Tichej a Laškovskej. (jk)
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V priebehu druhého polroka sa poslanci obecného zastupiteľstva zišli na 
troch rokovaniach a záverečnom zasadnutí za rok 2003.

Na prvom rokovaní 22. júla:
 Prerokovalo a schválilo správu o hospodárení za druhý štvrťrok 2003
 Zaoberalo sa prípravou Folklórnych slávností 2003
 Prerokovalo a schválilo žiadosť Ing. Štefana Pavlikána o skrátenie ostrov-

čeka pozdĺž parkoviska pri kostoloch.
Na druhom rokovaní 10. októbra:

 Prerokovalo a schválilo žiadosť Michala Tótha o odkúpenie stavebného 
pozemku v miestnej časti Árenda

 Zaoberalo sa žiadosťou Jozefa Hudačka o zriadenie vodovodnej prípoj-
ky v miestnej časti Kút I.

 Zaoberalo sa výstavbou inžinierskych sietí v miestnej časti Árenda
 Zhodnotilo postup prác pri stavbe obecnej kanalizácie.

Na treťom rokovaní 12. decembra:
 Prerokovalo a schválilo všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnu-

teľností pre rok 2004
 Potvrdilo výšku miestneho poplatku za vývoz tuhého komunálneho od-                      

padu pre rok 2004 na úrovni roku 2003, t.j. 250 Sk na osobu, max. však             
1 000 Sk na domácnosť

 Prerokovalo a schválilo správu o hospodárení za tretí štvrťrok 2003
 Prerokovalo informáciu o prevádzkovaní obecnej kanalizácie Východo-

slovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., Košice
 Prerokovalo a schválilo žiadosť firmy NUBIUM o umiestnenie reklamnej 

tabule
 Zaoberalo sa prípravou záverečného zasadnutia.

Na záverečnom zasadnutí sa zišli poslanci 19. decembra.
Ing. Ján ČIŽMÁRIK, starosta obce

ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

BOLI NA ČELE OBCE
V druhom minuloročnom čís-            

le sme pod týmto titulkom u-
viedli zoznam osobností, ktoré 
stáli na čele obce od roku 1918. 
Dodatočným bádaním v archí-
voch sa nám podarilo dostať 
o takmer štyridsať rokov ďalej. 
Na prelome 19. a 20. storočia 
na čele obce stáli títo „birovi”:

1879 – Juraj Pavlikán
1888 – Andrej Mižík
1894 – Michal Paulikán
1908 – Andrej Čenčarik
1912 – Andrej Mižík
1915 – Jozef Novotňák
  (Novotník)
Keďže získané materiály ne-

boli úplné (t.j. z každého roku 
či dokonca nie celkom pres-
né), niektoré roky nástupu „bi-
rovov” do funkcie budú len pri-
bližné. (JPZ)

NAVŠTÍVTE PREDAJŇUNAVŠTÍVTE PREDAJŇU
V uplynulých dňoch bola 

v obci zriadená predajňa 
lacného tovaru „Second 
hand”. Nachádza sa v 
priestoroch budovy býva-
lého JRD na Hvizde. Pre-
vádzkuje ju firma BOTEX 
v pracovných dňoch od 
9.00 do 16.00 hod. (jk)

Po roku 1990 sa naše mestá a dediny opäť vrátili k užívaniu miestnych 
symbolov. Väčšina z nich už má erby, vlajky i pečate. V každom z heraldic-
kých znakov je niečo osobité, čo tú-ktorú obec charakterizuje.

V prípade Pozdišoviec je to hrnčiarstvo. Toto remeslo živilo po stáročia 
tisícky našich predkov. Nemohlo teda chýbať ani v erbe z roku 1995, 
ktorý bol zhotovený na základe symbolov z 19. storočia. Ako podklad 
poslúžil otlačok pečate z roku 1836. Má oválny tvar. Na čiernom podklade 
je stojaci hrnčiar s keramikou rozloženou na stole. Po obvode je nápis                    

„Pazdics helységh pecsétye 1836”. Treba po-vedať, 
že takýto unikát sa nevidí každý deň. Mne sa 
ho podarilo „objaviť” v rodinnom archíve len 
nedávno, hoci som okolo 
ne-ho chodil 50 rokov! 

Listi-na pochádza z roku 
1879 a vedľa pečiatky je podpísaný vtedajší 
„birov” Juraj Pavlikán.

A to ešte nie je všetko. Na iných dokumentoch 
(jeden je z roku 1913, druhý nedatovaný) bol 
otlačok pečate z roku 1904 so „śiňakom” v strede a kruhopisom „Zemplén 
vár-megye Pazdics koszég 1904”. Na oboch je podpis Andreja Mižíka, 
vtedajšieho „birova“. (JP) 

o roku 1990 sa naše mestá a dediny opäť vrátili k užívaniu miestnych
bolov Väčšina z nich už má erby vlajky i pečate V každom z heraldic
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List ?
Vlastníci pôdy:

MÁTE ZMLUVY?
Súkromné spoločnosti ZAG-

RO a KOAN užívajúce pôdu 
v našej obci oznamujú vlastní-
kom pôdy, aby uzavreli zmluvu 
o prenájme pôdy. K spísaniu do-
hody je potrebný list vlastníctva 
a občiansky preukaz.

Spoločnosť ZAGRO (obrába 
pôdu na parcelách ležiacich se- 
verne od hlavnej cesty) spíše do-
hodu s vlastníkmi pôdy v kan-
celárii vedúceho hospodárskeho 
dvora v Pozdišovciach.

Spoločnosť KOAN (hospodá-
ri na parcelách v južnej časti cho-   
tára) spíše dohodu na hospodár-
skom dvore v Krásnovciach (te-
lefón: 642 03 18).  (rk)

KADERNÍCTVO V PREVÁDZKEKADERNÍCTVO V PREVÁDZKE
Súkromná podnikateľka Mária Mindžáková 

oznamuje, že od 10. decembra opäť otvorila ka-      
derníctvo v budove zdravotného strediska. Pre-
vádzka je otvorená v pondelok, stredu a piatok 
od 8.00 do 16.00 hod. a v sobotu podľa dohod-
nutých objednávok.  (red)

Veriaci evanjelického cirkev-                
ného zboru ukončili rekon-
štrukciu takmer 170 rokov sta-                   
rej budovy niekdajšej školy. 
Po sprevádzkovaní sociálnych 
zariadení urobili aj nevyhnut-          
né terénne úpravy. Na spomí-
naných prácach sa podieľali 
Ladislav Bruňo, Ing. Michal 
Hreščo, Dušan Lukáč, Ján Pav-
lík (na snímke zľava) a ďalší.

Text a snímka: Milan HREŠČO

VÝROČIE POSVIACKY
V posledný októbrový deň uply-

nulo desať rokov od posviacky do-
mu smútku na miestnom cintoríne. 
Prvý pohreb (Márie Kachničovej) 
sa uskutočnil 5. januára 1994. Od 
uvedenia do prevádzky v ňom bo-
lo vyše stopäťdesiat rozlúčiek so 
zosnulými. (ik)

V rámci Mesiaca úcty k starším pripravil v dňoch 22. a 23. októbra 
obecný úrad tradičné stretnutie s dôchodcami. K prítomným sa priho-
voril starosta Ing. Ján Čižmárik. Pekným kultúrnym programom sa 
prezentovali žiaci miestnej ZŠ a Špeciálnej ZŠ internátnej z Michalo-
viec.  Text a snímka: Milan Hreščo
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CESTA ZA POZNANÍM
Župný archív v maďarskom 

Sátoráljaújhelyi navštívili zá-  
stupcovia našej obce – kroni- 
kár Milan Hreščo a redaktor 
obecných novín Ján Poprik. 
Archív Borsód-Abaúj-Zemplén 
Megyei Fiókoléltár je umiest-
nený v historickej budove bý-
valého župného domu.

V jeho fondoch sú uložené rôz-       
ne písomnosti a dokumenty. Sú 
v nich zaznamenané dôležité u-
dalosti, dianie, údaje o mestách, 
dedinách i osadách od 12., resp. 
13. storočia až po rok 1918 (spo-
ločné dejiny). Návšteva sa usku-  
točnila práve za účelom poznania 
týchto skutočností a získania ďal-
ších informácií o živote našej ob-
ce i jej obyvateľov z mnohých 
oblastí.

Pri bádaní sa podarilo získať 
hlavne údaje o sčítaní obyvateľ-
stva, domov, domácností, hospo-
dárskych zvierat, povolaniach, 
náboženskom zložení, vzdelanos-
ti a pod. Zaujímavé sú napr. aj in-
formácie o Sirmajovcoch, Wein-      
bergerovcoch, židovskom a ci-

gánskom obyvateľstve, školách, 
hasičoch, samospráve, fotokópie 
máp a iné.

Neuveriteľne pôsobí súpis u-           
sadlostí takmer vyľudnenej obce 
z roku 1715 (7 usadlostí), hodnot- 
ný je napr. regnikonálny súpis 
z roku 1828, ale aj sčítacie hár-                 
ky z roku 1869. Stretávame sa 
v nich s množstvom priezvísk 

Pozdišovčanov, ktoré sa v priebe-
hu niekoľkých desaťročí z obce 
vytratili.

Získané informácie mienime 
postupne zverejňovať v ďalších 
vydaniach našich obecných no-
vín. Chceme, aby poslúžili všet-
kým čitateľom, hlavne tým, kto-
rí sa o históriu obce zvlášť zaují-
majú – žiakom základných škôl,   
stredoškolákom i vysokoškolá-  
kom pri ich odbornom raste.

Milan Hreščo, kronikár

MLADÍ STARŠÍM
V dňoch 22. a 23. októbra 

pripravil obecný úrad stretnutie 
so staršími spoluobčanmi. K 
prítomným prehovoril starosta 
obce Ing. Ján Čižmárik. V kul-
túrnom programe sa biblickými 
textami, básňami, duchovnými 
i ľudovými piesňami predstavili 
žiaci Špeciálnej ZŠ internátnej 
z Michaloviec. Dvadsaťčlenný 
kolektív žiakov od 8 do 15 ro- 
kov, ktorý sa už predtým pre- 
zentoval v miestnom evanjelic-  
kom kostole, viedol vychováva-         
teľ Milan Hreščo. (red.)

Úsek štátnej cesty medzi Pozdišovcami a Trhovišťom bez jedinej 
zákruty vyzerá navonok nevinne. Napriek tomu tu bolo viacero havá-
rií a o život prišlo už niekoľko osôb. Čiernym dňom sa však stal 6. sep-
tember 2003, keď v časti Bulky v skorých ranných hodinách prešiel 
vodič osobného auta Opel Astra do protismeru, zišiel z cesty, narazil 
do betónového mostíka a následne sa vozidlo zapichlo do zeme. O ži-
vot prišlo šesť mládencov zo Slanskej Huty vo veku od 17 do 29 ro-
kov. Tragédiu, ktorá je výstrahou pre všetkých vodičov, pripomína na 
tomto mieste malý drevený kríž s menami obetí – Františka Dz. (18), 
Kamila N. (23), Romana P. (19), Milana S. (29), Petra Š. (21) a  Mare-
ka U. (17 rokov). (red.)

tnej cesty medzi Pozdišovcami a Trhovišťom bez jedinej 
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ČIERNY DEŇ

REKONŠTRUKCIA 
V ŠKOLE

Podmienkou otvorenia nové-
ho školského roka 2003/2004 
v miestnej základnej škole bola 
na základe opatrení michalov-
ského pracoviska ŠZÚ rekon-
štrukcia sociálnych zariadení. 
S prácami sa začalo 25. augus-
ta po výberovom konaní na do-
dávateľa stavby. Stala sa ním 
michalovská firma AB-Centrum. 
Vzhľadom na neskorší začiatok 
prác dostala škola výnimku do 
konca septembra. Na nové so-
ciálne zariadenia so splachova-
cí mi WC pre dievčatá, chlapcov 
a školský personál bola vyčle-               
nená časť priestorov jednej z 
učební. Akciu, ktorá si vyžiadala 
náklady 300-tisíc korún, ukončili 
20. septembra. Kolaudácia stav-           
by bola o 5 dní neskôr. (rik)

Snímka je z návštevy župného archívu v Sátoráljaújhelyi. V rozhovo-
re s tamojším archivárom (druhý sprava) vidíme Jána Poprika, Milana 
Hrešča a tlmočníka Mgr. Martina Kropucha.

Zimné obdobie je každoročne typické prechladnutím, vírusovými 
a bakteriálnymi ochoreniami horných a dolných dýchacích ciest. Práve 
tieto týždne sú obzvlášť kritické, pretože sa zvyšuje počet prípadov 
chrípky a hrozí chrípková epidémia aj v našom okrese.

Chrípka je ochorenie spôsobené 
vírusom, ktorý je veľmi nákazlivý 
a ľahko sa šíri v prostredí kýcha-
ním či kašľom, teda kvapôčkovou 
infekciou. Prameňom nákazy sú 
chorí ľudia. Inkubačná doba, teda 
doba, kedy sme prišli do kontaktu 
s vírusom až po ochorenie, je dva 
až tri dni. Vznik ochorenia uľah-
čuje podchladenie, oslabenie or-
ganizmu pri námahe, strese, ne-
vhodné obliekanie či už príliš tep-
lé alebo nedostatočné.

Medzi prvé príznaky chrípky 
patrí celková slabosť, únava or-
ganizmu, bolesti hlavy, svalov, kĺ-
bov, šteklenie v nose, kýchanie, 
nechutenstvo, ale aj bolesti bru-

cha, zvracanie a hnačky. K tomu 
sa pridružuje teplota, ktorá môže 
byť až do 40 stupňov Celzia. Ne-                
komplikovaná chrípka trvá zvyčaj-
ne päť až sedem dní.

Pri liečbe chrípky je nevyhnut-
ný najmä kľud na lôžku, dosta-
točná dávka tekutín a vitamínov, 
zvlhčovanie prostredia v miestnos-
ti, ľahká strava, dobré vetranie 
priestorov a izolácia chorých. Pri 
liečbe používame lieky na zníženie 
teploty a v prípade potreby kvap-                  
ky na zabezpečenie priechodnosti 
nosa. Deťom do 12 rokov nepodá-

vame acylpyrín – vhodnejší je pa-
ralen. Antibiotiká sa pri liečbe 
chrípky nepodávajú, nakoľko nie                   
sú účinné na vírusy. Ak sa v prie-      
behu ochorenia objaví sťažené dý-
chanie, silný kašeľ alebo bolesti 
hrdla, treba navštíviť lekára.

Po prekonaní chrípky môže ešte 
určitú dobu pretrvávať celková 
slabosť, únava a sklon k poteniu 
i pri menšej fyzickej námahe. 
Imunita organizmu po prekonaní 
chrípky trvá spravidla niekoľko 
mesiacov, preto sa ochorenie mô-
že zopakovať v priebehu roka. Dô-             
ležitá je preto prevencia, ktorá 
zahŕňa otužovanie, užívanie väč-
ších dávok vitamínov (najmä víta-   
mínu C), vetranie spoločných prie-
storov a dodržiavanie všeobecných 
hygienických zásad.

MUDr. Eva BRINDZÁKOVÁ, 
praktický lekár pre dospelých

Miestne zdravotné stredisko slúži obyvateľom obce už vyše päť 
rokov. Snímka M. Hrešča zachytáva praktickú lekárku MUDr. Evu 
Brindzákovú pri vyšetrovaní pacientky.

..., že dachtori ľudze až barz 
porjatkumilovni. Na tim bi ňe-
bulo nič plano, kebi bordeľ ňe-     
voźiľi tam, dze ňemaju – do ľe-          
sa. Kedz pujdzece dakedi do 
Košari, možece mesto kozarou 
najs i praznu fľašku abo inšaki 
śmece. Znace, že to ňechasnu-
je ľesoj a aňi ňerobi dobri me-
no  našomu valaloj?

Na napravu chibou čeka
vaš Piťo Palanka!

že dachtori ľudze až barz

Ňeľubi śe mi...



Kto rozhodoval o majite¾och obce v stredoveku?

KRÁĽOVSKÉ DONÁCIE
V stredoveku bolo zvykom, že panovníci obdarovávali 

svojich verných prívržencov majetkami, ktoré boli hodné ich 
zásluh. Výnimkou nebola ani naša obec. Prvý známy prípad 
darovania (donácie) pochádza z roku 1315, kedy kráľ Karol I. 
Róbert daroval Pozdišovce (aj Drahňov) Michalovi z rodu Ákoš. 
Od druhého prípadu uplynulo v tomto roku 600 rokov.

Majiteľmi našej obce sa na 
necelých deväťdesiat rokov stali 
Ákošovci. Z čias ich panovania 
sa v obci spomína hrad (1345). 

uhorský kráľ Žigmund Luxemburský 
odmietol nároky vzdialenejších prí-
buzných a hrad s panstvom v roku 
1403 daroval za zásluhy štyrom 
zemanom - Lorincovi Čebimu, Mi-
kulášovi Kelečenimu, Tomášovi Né-
metfalušimu a Mikulášovi Rúffuso-
vi. Časť panstva si ponechal ako 
kráľovský majetok. V listine z 10. 
februára 1404 riešiacej spor na le-
leskom konvente je zaznamenaná 
pevnosť (fortalicium) v osade Poz-

K hradnému panstvu Pozdišovce 
patrila aj osada Betlen a dediny 
Krásnovce, Šamudovce, Slavkovce, 
Suché, Nová Ves (zanikla pravdepo-
dobne v 2. polovici 15. storočia) a 
Močarany. Ákošovci vlastnili obec 
až do začiatku 15. storočia. Posled-
ným majiteľom bol Ladislav.

Po smrti bezdetného Ladislava 

dišovce.
Vlastnícke vzťahy v obci sa 

naďalej vyvíjali a v roku 1416 
sa ako zemepáni spomínajú M. 
Kelečéni, M. Liskaj a Mikuláš a 
Matej Rúffusovci. V roku 1421 
Mikuláš Rúffus adoptoval na po-
lovicu svojho majetku Štefana 
Šemšeja. O štyridsať rokov neskôr 
(1461) kráľ Matej Korvín potvrdil 
vlastníctvo už jeho synom Jánovi 
a Viliamovi.

Medzitým, v roku 1435, sa 
medzi vlastníkmi majetkov objavili 

mená nových majiteľov - Pazdičovci, 
Uporiovci, Rozgoňovci a Edenfiovci. 
V roku 1475 pribudli Butkajovci. V 
16. storočí tu zostali len Pazdičovci 
a Šemšejovci, pribudli Nádašdiovci, 
Melitovci a Rákociovci. Tieto rodiny 
vlastnili v obci majetky až do 
príchodu Sirmajovcov v roku 1640.

Pripravil J. P. ZemplínskyŽigmund Luxemburský

Matej KorvínKarol I. Róbert

Kto rozhodoval o majite¾och obce v stredoveku? dišovce.
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Z HISTÓRIE CINTORÍNOVZ HISTÓRIE CINTORÍNOV
Cintoríny, podobne ako všetko ostatné, majú taktiež svoju históriu. V minulosti (až do zákazu panovníčky Márie 

Terézie) bolo zvykom pochovávať mŕtvych v blízkosti kostolov. Vďaka nedávnemu nálezu z roku 2000 bolo objavené 
pohrebisko v časti Hvizda z 9. až 11. storočia.

Súvislejšie zmienky o cintorínoch v obci máme z 18. storočia. Karol S. B. Seredaj vo svojich písomnostiach uvádza rok 
1740 viažuci sa k cintorínu pri evanjelickom kostole. Už vtedy bol ohradený vysokým múrom a mal dve krypty. Tá pri vcho-
de do kostola slúžila Sirmajovcom, ďalšia – vo východnej časti – bola postavená pre rodinu Kovačnajovú. 

V roku 1772 bol za obcou v smere na Trhovište zriadený priestrannejší cintorín. 
Jeho súčasťou bola pravdepodobne aj pohrebná kaplnka Sirmajovcov zo začiatku 
19. storočia, ktorá stojí dodnes. Okrem nej tam boli aj hrobky rodiny Súľovskej 
a pozdišovského evanjelického kňaza Ezechiela Černotu.

Pred 160 rokmi (26. mája) bol posvätený ďalší cintorín, dodnes známy ako „stari 
cinter”. Nachádza sa v blízkosti niekdajšieho židovského cintorína, ktorý bol zrej-
me starší. Starý cintorín bol zo všetkých „architektonicky” najpestrejším. Počas 
deviatich desaťročí stáli pri hroboch drevené, kovové a ka-
menné kríže či pomníky. Mnohé majú dnes nielen umeleckú, 
ale už aj historickú hodnotu. Žiaľ, nie všetky kríže a ohrádky 
sa podarilo zachovať. V južnej časti stojí centrálny kovový 
kríž. V jeho blízkosti sú pomníky mnohých známych osob-
ností (farár Kozlaj, richtár Mižík, učiteľ Lojko a i.).

Na budúci rok uplynie 50 rokov od zriadenia nového cin- 
torína. Prvom pochovanou obyvateľkou bola A. Kiselovičo- 
vá v roku 1954. Tento cintorín pozostáva z viac než stov-    
ky kamenných pomníkov, resp. hrobiek, ktoré boli v uply-
nulom polstoročí v „móde”. Pred 10 rokmi bol postavený 
dom smútku, posvätený 1. novembra 1993.

Aj keď tento cintorín slúži svojmu účelu doteraz, v roku 
1997 bola v jeho blízkosti vyčlenená plocha na tzv. „ame-
rický” spôsob pochovávania. Výhodou tohto spôsobu je mi-

nimálna spotreba materiálu na zhotovenie pomníkov. Prevažnú časť tvorí zatrávnená plocha (bez na-
výšenia zeminy), čo podstatne zjednodušuje údržbu týchto priestranstiev. JPZ

Novodobou dominantou cintorína je dom smútku 
postavený v roku 1993. Snímka: archív JPZ

Pomník Pavla Lojka je jedným 
z mála tých starších, ktoré sa za-
chovali až doteraz.

DUDÍKOVCIDUDÍKOVCI
Na prelome tridsiatych a šty-

ridsiatych rokov 20. storočia žili 
a pôsobili v našej obci manželia 
Dudíkovci. Staršej generácii ich 
v nasledujúcich riadkoch pripo-
menieme, mladšej predstavíme.

Štefan DUDA-DUDÍK
Narodil sa 5. januára 1913 

v Úbreži. Pochádzal z roľníckej 
rodiny. Študoval na Českosloven- 
skom reálnom gymnáziu v Koši-
ciach. Ako vynikajúci študent do-
stal od prezidenta Masaryka oce-
nenia – raz „zlatý dukát”, inokedy 
zlaté hodinky. Zmaturoval v roku 
1934 s vyznamenaním. Po skon- 
čení školy krátko učil v rodnej ob-                    
ci, neskôr pracoval ako notár 
v Ubli, Sabinove a v rokoch 1939 
až 1944 ako pridelený notár mat- 
ričného obvodu v Pozdišovciach, 
odkiaľ nútene so Žiakovcami eva-                
kuoval do Prešova. Podarilo sa 
mu Nemcom uniknúť a dostať sa 
do Sabinova, kde sa stal notárom. 
Neskôr v tomto mestečku praco-
val ako vedúci organizačného 
výboru ONV. Zomrel 7. júla 1993 
v Prešove.                     

Mária DUDOVÁ-DUDÍKOVÁ
Narodila sa 6. septembra 1915 

v Žďári nad Sázavou. Ako uvedo-
melá Češka sa po skončení štú-                 
dií hlásila na Slovensko za uči-    
teľku. Hovorila pekne po sloven-           
sky a tak aj vyučovala v Medzila-                
borciach, Ubli i Trebišove. Okrem 
toho učila nemčinu. Vyučovala aj 
na Štátnej ľudovej škole v Poz-            
dišovciach. Vyznačovala sa do-   
bročinnosťou a láskou k chudob-      
ným žiakom, ktorých podporovala 
i finančne. Zomrela 29. júla 1975 
v Prešove. 

Dudíkovci síce bývali v sirma-
jovskom kaštieli, no v skromných 
podmienkach. Vychovali dve dcé-
ry. Obe pracovali ako lekárky. 
Jedna (Krušperová) v Prešove, 
druhá (Kubínová) v Prahe. JPZ
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Spoločenské okienko
Uzreli svetlo sveta

Jana BENKOVÁ (31. marca), Michal MAJERNÍK (4. júla), Tamara 
KOČIŠOVÁ (15. júla), Mário MENDA (4. augusta), Alex PLIŠKA (27. 
augusta), Dalibor KOVÁČ (5. septembra), Dušan MOSKAĽ (7. sep-
tembra), Vladimír DADUČ (26. septembra), Samuel MARGA (26. 
októbra).

Uzavreli manželstvo
12. augusta – Marek KORIBANIČ a Ľudmila KOCHANOVÁ, 16. 

augusta – Michal GRÍB a Mgr. Viera ČEREMŠÁKOVÁ, 18. októbra 
– Martin ČORBA a Lucia MECHÍROVÁ, 25. októbra – Ján MAGU-
RA a Monika HAJDUKOVÁ.

Oslávili životné výročia
50 rokov – Ján ČAČKO, Dušan ŠIMKO, Pavol UNOKA, Ján MA- 

GURA, Marta ROHAĽOVÁ, Helena KACHNIČOVÁ, Marta ŠIMKO- 
VÁ, Ľubomíra ŠIPOŠOVÁ, Anna MEŇKYOVÁ, Darina SUŠKOVÁ, 
Kvetoslava SMOLKOVÁ.

60 rokov – Jolana KRÁĽOVÁ, Anna MAGUROVÁ, Mária DELIN-
ČÁKOVÁ, Jolana ŽINČÁKOVÁ, Anna FURČÁKOVÁ.

70 rokov – Pavol POPRIK, Ľudmila LEŠŇANSKÁ, Zuzana KRÁ-
ĽOVÁ, Anna BALOGOVÁ.

80 rokov – Ján MALAŤÁK.
90 rokov – Anna PARIKRUPOVÁ, Barbora ŠIMKOVÁ, Barbora 

CIBÁKOVÁ, Pavol PARIKRUPA. 
97 rokov – Anna SABOVČINOVÁ.

Opustili naše rady
27.3. – Miroslav MAGURA (1956), 25.7. – Barbora FERJOVÁ 

(1920), 3.8. – Michal GAĽA (1926), 12.8. – Mária PARIKRUPOVÁ 
(1918), 27.8. – Mária TKÁČOVÁ (1919), 6.9. – Anna MAGUROVÁ 
(1923), 15.10. – Mária ŠIMKOVÁ (1939), 29.10. – Mária KOČIŠKO-
VÁ (1913), 7.11. – Helena ŽINČÁKOVÁ (1928), 13.11. – Anna LAC-
KOVÁ (1920), 19.12. – Zuzana CHRZASZEROVÁ (1922), 23.12. 
– Mária HORNÁ (1914), 30.12. – Anna DEMKOVÁ (1919).

Miestni priaznivci cykloturistiky uskutočnili v lete ďalší ročník cyklo-
rúry na Viniansky hrad. Výstup na hrad aj s bicyklom dal všetkým po-
riadne zabrať. Odmenou im bol krásny výhľad na okolitú krajinu.

Text a snímka: Jaroslav Čenčarik

Piateho septembra uplynulo de-     
sať rokov od posviacky základné-
ho kameňa pravoslávneho Chrá-
mu Preobrazenija Isusa Christa. 
Usilovnou prácou pravoslávni ve-
riaci tento Boží stánok (na sním- 
ke) vybudovali v priebehu jedné- 
ho roka. Slúži im od posviacky, 
ktorá bola 2. októbra 1994.

Text a snímka: Milan HREŠČO

VIETE, ŽE...
... pred 355 rokmi (1648) bol posta-
vený sirmajovský kaštieľ, ktorý Peter 
Sirmaj učil za rodinné sídlo?
... pred 280 rokmi (1723) zomrel ma-
jiteľ Pozdišoviec, stoličný a vojenský 
hodnostár Andrej Sirmaj?
... pred 170 rokmi (1833) začal na             
evanjelickej a.v. škole pôsobiť kan-           
tor - učiteľ a národovec Karol Samu-
el Benjamín Seredaj? 
... pred 160 rokmi (1843) navštívil 
našu obec známy slovenský veršo-
vec Bohuš Nosák Nezabudov a po-
budol tu dva dni?
... pred 120 rokmi (1883) sa narodil 
známy hrnčiar a niekdajší cechmaj-
ster Michal Poľaško-Garbar?
... pred 100 rokmi (1903) sa správ- 
com miestnej štátnej školy stal Jú- 
lius Molnár, ktorý tu učil až do konca 
prvej svetovej vojny s manželkou 
Juliánou?
... pred 100 rokmi sa narodil hrn-
čiarsky majster Juraj Jurko, majster 

ľudovej umeleckej výroby?
... pred 80 rokmi (1923) zomrel farár 
Jozef Kozlaj, ktorý pôsobil v obci 25 
rokov?
... pred 80 rokmi sa pozdišovským 
ev. zborovým farárom stal Július 
Krčméry, neskorší biskup evanjelic-
kej cirkvi a.v. v rokoch 1953-1958, 
ktorý zomrel pred 35 rokmi?
... pred 50 rokmi (1953) bol posta-
vený most cez rieku Duša, ktorý 
nahradil predošlý vojnou zničený 
most?
... pred 20 rokmi (1983) zomrel po-
predný predstaviteľ pozdišovskej 
hrnčiarskej dielne Pavol Andrejko?
... pred 15 rokmi (1988) bola obec 
splynofikovaná?

ČÁKOV
70 ro

ĽOVÁ, A
80 ro
90 ro

GALÉRIA OSOBNOSTÍGALÉRIA OSOBNOSTÍ
Július BARČ-IVAN (1909-1953)

Narodil sa 1. mája 1909 v Krompachoch. Pochádzal z učiteľskej 
rodiny. Stredoškolské štúdiá absolvoval v Spišskej Novej Vsi, Pre-
šove a Košiciach. Pre chorobu zanechal štúdium na právnickej fa-
kulte a pôsobil ako úradník v Košiciach. 

Nakoniec ukončil vysokoškolské teologické štúdiá a krátko účin-     
koval ako kaplán v Užhorode. V rokoch 1935-1942 pôsobil v na- 
šej obci ako administrátor evanjelického cirkevného zboru. Po 
siedmich rokoch odišiel zo zdravotných dôvodov do Martina, kde 
pracoval v Matici slovenskej. Počas účinkovania v Pozdišovciach 
sa venoval literárnej tvorbe a osvetovej práci s mládežou. Rozho-
dujúcu úlohu tu malo ochotnícke divadlo.

Jeho tvorba v Pozdišovciach bola najbohatšia. Napísal tu viaceré 
hry, napr. Človek, ktorého zbili (1936), Diktátor (1938), Na konci 
cesty (1939), Mastný hrniec (1940) a knihu noviel Predposledný 
život. Začal tu písať aj svoju najznámejšiu hru Matka. Uvedené 
hry sa hrali počas jeho pôsobenia v obci (vo Weinbergerovom ka-         
štieli v miestnej časti Hvizda) a pozdišovskí ochotníci pod jeho od-
borným vedením úspešne vystupovali v okolitých dedinách.

Július Barč-Ivan obohatil slovenskú drámu o nové tvárne pro- 
striedky a témy. V rokoch 1934-1949 napí-     
sal 12 hier, z ktorých 10 vyšlo tlačou. Jeho 
diela vypovedajú o životnej a spoločenskej 
realite. Zomrel 15. decembra 1953 v Martine. 
Na jeho počesť bola pred niekoľkými rokmi 
pomenovaná aj jedna z pozdišovských ulíc.

Pamätník z roku 1996 postavený národným dejateľom J. Záborské-
mu, K. Seredajovi a J. Barčovi-Ivanovi. Fotomontáž: JPM
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ŠPORT V SKRATKEŠPORT V SKRATKE ŠPORT V SKRATKEŠPORT V SKRATKE
I. trieda ObFZ Michalovce – dospelí

1. kolo (10.8.2003)
Pozdišovce – Tušice TNV 4:1 (1:0)
Góly: Kicoš 2, Menda, Drotár – Bálint. 
ŽK: M. Pavlov – J. Gazda. Pred 110 
divákmi rozhodoval Ruščanský.
2. kolo (17.8.2003)
Strážske – Pozdišovce 2:1 (1:1)
Góly: Rohaľ, Kopka z 11 m – Kicoš. 
Pred 60 divákmi rozhodoval Vaco.
3. kolo (24.8.2003)
Pozdišovce – Vysoká n/U 1:0 (1:0)
Gól: M. Pavlov. Pred 70 divákmi roz-
hodoval Sánta.
4. kolo (31.8.2003)
Pozdišovce – Malčice 0:3 (0:1)
Góly: Marcin 2, Ďuraš. ŽK: Menda, 
J. Čižmárik, O. Čižmárik – P. Makula. 
ČK: P. Makula. Pred 110 divákmi roz-
hodoval Halecký.
5. kolo (7.9.2003)
Koromľa – Pozdišovce 1:0 (0:0)
Gól: M. Lukačko. Pred 150 divákmi 
rozhodoval Mazár.
6. kolo (14.9.2003)
Pozdišovce – Petrovce n/L 4:1 (1:1)
Góly: Mihalčin 2, Kicoš, M. Pavlov – 
M. Rovňák. ŽK: Menda, M. Varmeďa 
– P. Dankanin. ČK: P. Vasiľ (h). Pred 
90 divákmi rozhodoval Mano.
7. kolo (21.9.2003)
Dúbravka – Pozdišovce 2:1 (2:1)
Góly: Feňuš 2 (oba z 11 m) – M. Pav-
lov. ŽK: Tóth (h). Pred 80 divákmi 
rozhodoval Olajos.
8. kolo (28.9.2003)
Pozdišovce – Ruská 3:1 (1:1)
Góly: Mihalčin, Kráľ, J. Čižmárik – R. 
Horňák. Pred 70 divákmi rozhodoval 
Maroši.
9. kolo (5.10.2003)
Senné – Pozdišovce 4:1 nedohrané
Góly: Juraško 2, E. Bogdan, R. Bog-    
dan – Gavlík. Rozhodca ukončil 
stretnutie v 83. min. po inzultácii hrá- 
čom hostí.                                          
10. kolo (12.10.2003)
Pozdišovce – Zalužice 0:2 (0:2)
Góly: Apiar, Varga. ŽK: Uličný, Rimko 
(h). Pred 80 divákmi rozhodoval Ma-
roši.
11. kolo (19.10.2003)
Budkovce – Pozdišovce 3:1 (1:0)
Góly: Bodnár 2, Sabovčík – Varmeďa. 
Pred 50 divákmi rozhodoval Friga.
12. kolo (26.10.2003)
Pozdišovce – Krásnovce 2:2 (1:1)
Góly: Ľ. Kráľ, J. Čižmárik – Pavlov, 
Bžan. Pred 60 divákmi rozhodoval 
Sánta.
13. kolo (2.11.2003)
Porostov – Pozdišovce 4:1 (2:0)
Góly: Leco, Čovarga, Hrešak, Pfej-
fer – Mihalčin. Pred 60 divákmi roz-
hodoval Maroši. 

Tabuľka jesennej časti 2003/2004:
 1. Strážske 13 9 2 2 45 : 13 29
 2. Dúbravka 13 8 3 2 35 : 14 27
 3. Malčice 13 8 1 4 42 : 20 25
 4. Tušice TNV 13 8 1 4 38 : 18 25
 5. Zalužice 13 8 1 4 30 : 17 25
 6. Koromľa 13 7 0 6 35 : 26 21
 7. Porostov 13 7 0 6 28 : 38 21
 8. Krásnovce 13 6 1 6 27 : 28 19

 9. Senné 13 5 1 7 28 : 26 16
10.  Petrovce n/L 13 4 2 7 24 : 25 14
 11. Ruská 13 4 2 7 24 : 42 14
 12. Pozdišovce 13 4 1 8 19 : 26 13
 13. Budkovce 13 3 2 8 24 : 42 11
 14. Vysoká n/U 13 1 1 11 14 : 78 4

I.A trieda ObFZ Michalovce – dorast
1. kolo: Pozdišovce – Tušice TNV 
1:4 (0:1). 2. kolo: Pozdišovce mali 
voľno. 3. kolo: Pozdišovce – Vyso- 
ká n/U 13:0 (6:0). 4. kolo: Pozdi-  
šovce - Malčice 1:1 (0:1). 5. kolo: 
Koromľa – Pozdišovce 2:3. 6. kolo: 
Pozdišovce – Petrovce n/L 1:2. 7. 
kolo: Dúbravka – Pozdišovce 3:1 
(1:0). 8. kolo: Pozdišovce – Ruská 
1:2 (1:1). 9. kolo: Pozdišovce mali 
voľno. 10. kolo: Pozdišovce mali 
voľno. 11. kolo: Budkovce – Pozdi-
šovce 4:0. 12. kolo: Pozdišovce – 
Krásnovce 6:0. 13. kolo: Porostov 
– Pozdišovce 1:0.

Neúplná tabuľka jesennej časti 
2003/2004:

 1. Budkovce 8 7 0 1 58 : 7 21
 2. Tušice TNV 9 6 0 3 41 : 32 18
 3. Krásnovce 9 5 1 3 45 : 15 16
 4. Petrovce n/L 7 5 0 2 29 : 14 15
 5. Malčice 9 4 1 4 28 : 26 13
 6. Koromľa 8 4 0 4 22 : 24 12
 7. Dúbravka 8 4 0 4 24 : 30 12
 8. Ruská 7 3 1 3 21 : 10 10
 9. Pozdišovce 10 3 1 6 27 : 19 10
 10. Porostov 9 3 0 6 9 : 32 9
 11. Vysoká n/U 8 0 0 8 2 : 97 0
Strelci OcŠK: Ivančin 9, Ďuraško 5, 
L. Dojčák 4, J. Kornuc 3, E. Poľaško 
2, Marton, Vereščák, M. Poľaško, 
Kincel a Tomáš po 1.

Na 39. ročníku o Pozdišovskú vázu

VRANOV DO TRETICE
Priaznivci futbalu si prišli na svoje aj v tomto roku. Podobne, 

ako už býva v posledných rokoch zvykom, aj na tohtoročnom, v 
poradí tridsiatomdeviatom, ročníku sa opäť zišla zaujímavá kon-
kurencia.

Prvenstvo z vlaňajška obhajo-
val znovu druholigový ŠK Buko-cel 
Vranov nad Topľou. Okrem víťa-     
za predchádzajúcich dvoch roční-
kov sa publiku predstavil „korunný 
princ” posledného ročníka III. ligy 
FK Slavoj Trebišov, víťaz I. triedy 
ObFZ Humenné a nováčik V. ligy 
Severovýchod FK Spartak Brekov 
a domáci OcŠK Pozdišovce. Vylu-             
čovacie zápasy: Trebišov – Bre-
kov 2:3 (1:1), Černej 2 (1 z 11 m) 
– Lukáč, Karas, Cmar. Vranov – 
Pozdišovce 2:0 (0:0), Mondík 2. 
O 3. miesto: Pozdišovce – Trebi-

šov 0:8 (0:3), Černej 4, Vasiľ 2, 
Novák a Čižmár. Finále: Brekov 
– Vranov 1:2 (0:0), Jabčanka 
– Mondík 2. Konečné poradie tur-          
naja: 1. ŠK Bukocel Vranov 
n/T, 2. FK Spartak Brekov, 3. 
FK Slavoj Trebišov, 4. Obecný 
športový klub Pozdišovce.

Zápasy rozhodovali Bašista z 
Hlinného, Matišin zo Zemplínskej 
Širokej, Špivák z Nacinej Vsi a do-
máci Anguš, Ihnacik a Furčák. Aj 
v tomto roku pripravili organizátori 
pre divákov bohatú tombolu a sú-
ťaž v kopaní jedenástok. (rk)

MEMORIÁL DO VOJČÍC
Prvýkrát vo vyše dvadsaťročnej his-    

tórie žiackeho futbalového turnaja 
o Memoriál Mikuláša Benetina sa sta- 
li nádeje Sokola Vojčice. Víťazné druž-         
stvo dosiahlo v riadnom hracom čase 
dve remízy, úspešné však bolo v streľ-
be zo značky pokutového kopu.

Výsledky vylučovacích a finálových 
stretnutí: Slavoj Trebišov – OcŠK 
Pozdišovce 3:0 (1:0), Bajusz 3. 
Sokol Vojčice – OFK Hatalov 1:
1 (1:0), na pok. kopy 3:2. Hatalov 
– Pozdišovce 0:0, na pok. kopy           
6:7. Trebišov – Vojčice 0:0, na 
pok. kopy 8:9. Najlepší – hráč: Mi-
loš Vajda (Hatalov), strelec: Michal 
Bajusz (Trebišov) 3, brankár: Martin 
Gunár (Vojčice).

Konečné poradie 23. ročníka: 1. 
Sokol Vojčice, 2. Slavoj Trebi-
šov, 3. OcŠK Pozdišovce, 4. OFK 
Hatalov. (jp)

Tohtoročná zima bude pre futbalistov nášho OcŠK nesmierne ťaž-
ká. Mužstvo na súperových ihriskách ani raz nebodovalo, v siedmich 
domácich zápasoch získalo iba 13 bodov. Navyše z tohto chudobného 
účtu príde kvôli inzultácii rozhodcu Mazára v Sennom o tri body.
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ODVETA BUDE ŤAŽKÁODVETA BUDE ŤAŽKÁ

Priaznivý žreb vzbudzoval v hrá-
čoch i fanúšikoch optimizmus. 
Štart do sezóny 2003/2004 sa na-              
šim futbalistom vydaril nad očaká-      
vanie, keď rozdielom triedy pora-     
zili Tušice, nad ktorými  nevyhrali 
už niekoľko rokov. Prevažnú časť 
jesennej časti sa mužstvo držalo v 
hornej polovici tabuľky. Zlom na-  
stal  v deviatom kole, keď muž-
stvo nedohralo zápas v Sennom.  
Odvtedy sa ani raz netešilo z ví-          
ťazstva a do konca jesene získalo 
iba bod. Táto séria aj so spomí-   
naným trojbodovým odpočtom po-  
sunula OcŠK reálne na predpo-     
sledné miesto. O tom, či bude 
zostupové, rozhodne úspešnosť zá-    
stupcov nášho okresu v piatej lige.

Z 13 zápasov zohrali naši futba-
listi 7 doma, z nich 4 vyhrali, 1 re-
mizovali a 2 prehrali. Strelili 14 a   
inkasovali 10 gólov. Zo 6 zápasov 
vonku nezískali ani bod. Dali iba 5  
a inkasovali 16 gólov. Na 19 stre-    
lených góloch sa podieľali hráči 
takto: Kicoš 6, Mihalčin, Ľ. Kráľ 
a M. Pavlov po 3, Drotár, Menda, 
Gavlík a J. Čižmárik po 1. Hrá-     
či dostali dovedna 13 žltých ka-     
riet, najviac Menda 3 a Varmeďa 
2. V prvom polčase dali 8 (z to- 
ho u súperov 3) a v druhom 11 

gólov (z toho u súperov 2). V stret-       
nutiach našich futbalistov odpíska- 
li rozhodcovia 3 pokutové kopy – 
všetky v ich neprospech. Premene-
nou jedenástkou si Strážania vybo-
jovali víťazstvo 2:1. Takým istým 
pomerom nad nami vyhrala aj Dú-
bravka, ktorá premenila dokonca 
dve penalty!

Jarná odveta bude pre našich fut-
balistov naozaj ťažká. Už v prvom 
kole cestujú do Tušíc, potom hostia 
jesenného majstra a kandidáta na 
postup zo Strážskeho. Zodpovedný 
výkon musia podať aj vo Vysokej 
nad Uhom a potom ich čaká zápas 
v Malčiciach. E. Anguš

REPREZENTOVALI NÁS
Dospelí: Horváth, Maderič – 

J. Čižmárik, O. Čižmárik, Drotár, 
Furčák, Gavlík, Išky, P. Ivančin, 
Kicoš, Kráľ, Macko, Menda, Mi-
halčin, Mižík, M. Pavlov, Tóth, 
Varga a Varmeďa.                     

Dorastenci: B. Kováč – L. 
Dojčák, M. Dojčák, M. Ďuraško, 
P. Ivančin, L. Kincel, D. Kornuc, 
J. Kornuc, P. Kunc, J. Marton, E. 
Poľaško, M. Poľaško, L. Poprik, 
M. Tomáš, D. Vereščák a M. 
Volčko.
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Koncom júna sa na futbalovom ihrisku OcŠK uskutočnil už 8. 
ročník Jánskeho turnaja v malom futbale. V konkurencii šiestich 
družstiev si najlepšie počínali hráči miestnej časti Vislok (na sním-
ke).  Snímka: Jaroslav Čenčarik


