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V druhej polovici apríla (22.) sa 

v pozdišovskom kultúrnom dome 
uskutočnilo valné zhromaždenie 
miestneho odboru Matice sloven-          
skej, na ktorom účastníci zhod-
notili činnosť za obdobie rokov 
2001-2003.

Z hodnotiacej správy vyplynu-
lo, že aktivity miestneho odboru 
boli zamerané na kultúrnu čin-
nosť v našej obci. MO MS sa kaž-
doročne podieľa na príprave a rea-
lizácii stavania mája či tradičných 
folklórnych slávností. Taktiež pri-
pravuje spomienkové slávnosti 
pri pamätníku slovenských kul-
túrnych dejateľov pri rôznych vý-
ročiach. 

Zásluhou MO MS sa občania 
oboznamujú s históriou obce na 

besedách s historikmi Zemplín-
skeho múzea Mgr. Mikulášom Já-
gerom a Dr. Martinom Molnárom. 
Tunajší matičný odbor bol aktívny 
aj pri získavaní finančných pro-
striedkov na kultúrne podujatia 
v obci. Len v uplynulých rokoch 
takto zabezpečil celkovú čiastku 
103 500 Sk.

Na tomto valnom zhromaždení 
bol prijatý plán činnosti do roku 

2007 a zvolený nový výbor. Ten 
bude pracovať v zložení Michal 
Drábik (predseda), Zuzana Jurko-
vá, Ľubomír Matina, Mária Popri-
ková a Kvetoslava Vereščáková 
(členovia). Za kontrolóra zvolili 
Jána Pavlíka.

Miestny odbor Matice sloven-
skej sa chce v spolupráci s obec-
ným úradom aj v budúcnosti po-
dieľať na rozvíjaní kultúry v našej 
obci.

Michal Drábik
predseda MO MS

Roèník V.
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V apríli sa obyvatelia našej obce zúčastnili dvojkolových volieb 
prezidenta SR. Svoj hlasovací lístok do volebnej urny vkladá Mag-
daléna Gaľová.  Snímka: M. Hreščo

V Katedrálnom chráme sv. Kli-                    
menta v Prahe sa v polovici má-                      
ja uskutočnila slávnostná vysviac-                
ka tretieho biskupa pre gréckoka-
tolíkov v Českej republike. Stal sa 
ním pozdišovský rodák, 78-ročný 
Ján Eugen Kočiš. Hlavným svä-      
titeľom bol exarcha Srbska a Čier-
nej Hory Djura (Juraj) Džudžar.

Mons. Ján E. Kočiš sa narodil 
25. júna 1926. V roku 1951 bol 
tajne vysvätený za kňaza. Od ro-
ku 1969 pôsobil ako ceremoniár 
a aktuár Prešovského biskupstva. 
Po rozdelení ČSFR v roku 1993 
bol kancelárom pražského Bis-
kupského vikariátu, od roku 1996 
– po erigovaní exarchátu v Prahe 
bol jeho prvým generálnym viká-
rom. Pred dvoma rokmi ho Ján 
Pavol II. menoval za pápežského 
preláta. Otcovi biskupovi želáme 
mnoho a šťastných rokov! (red.)

VOLEBNÝ MARATÓN
V prvom polroku tohto roku si obyvatelia našej obce „užili” volieb 

viac než dosť. V prvú aprílovú sobotu sa zúčastnili I. kola volieb 
prezidenta SR a referenda o predčasných parlamentných voľbách. 
O dva týždne neskôr si voľbu hlavy štátu opäť zopakovali a 13. júna 
volili slovenských “europoslancov”.

Z 946 oprávnených občanov v 
prvom kole volilo prezidenta 502 
(53,1%). Tí odovzdali 12 kan-            
didátom na prezidentský úrad 483 
hlasov. Najviac hlasov, podobne 
ako v rámci Slovenskej republiky, 
získali Vladimír Mečiar (177), 
Ivan Gašparovič (91) a Eduard 
Kukan (84). V druhom kole prišlo 
k volebným urnám 434 (45,4%) z 
957 oprávnených voličov. Novo-        

zvolenému prezidentovi I. Gašpa-
rovičovi dali 217, kým jeho proti-
kandidátovi V. Mečiarovi 210 
platných hlasov. V referende sa 
k danej otázke vyjadrilo 427 ob-
čanov (45,1%), z nich 366 bolo 
za predčasné voľby, 52 proti a 9 
hlasovacích lístkov bolo neplat-
ných.

Najnižšia účasť voličov bola 
zaznamenaná v druhú júnovú ne-  

deľu pri prvých voľbách sloven-  
ských poslancov do Európskeho 
parlamentu. Z 966 osôb zapísa-                  
ných do zoznamu voličov pre- 
vzalo hlasovacie lístky 120 
(12,4%). Počet odovzdaných 
platných hlasov bol l18. Najviac 
ich získali Smer a KDH (po 30), 
tretia priečka patrila SDKÚ (16), 
na ďalších miestach skonči-                  
li ĽS-HZDS (13) a KSS (10). Ani 
jeden hlas zo 17 kandidujúcich 
politických strán a hnutí nezíska-
lo päť politických subjektov.

J. P. Zemplínsky

Pod názvom „Posolstvo Slovenska olympijským Aténam” odštar-
tovali v deň vstupu SR do Európskej únie (1. mája t.r.) bežeckú 
štafetu so symbolickou olympijskou pochodňou.

Po viacdňovom putovaní po slovenských mestách a dedinách 
dorazila táto pochodeň aj do zemplínskeho regiónu. V sobotu 22. 
mája v podvečerných hodinách dorazila štafeta do našej obce. 
Účastníkov privítal starosta Ing. Ján Čižmárik. Krátkym kultúr-           
nym programom ich pozdravili členovia folklórnej skupiny Harčare 
a ako skutoční „bojovníci” sa ukázali aj najmenší Pozdišovčania, 
ktorí sa napriek chladnému počasiu prezentovali milým vystúpe-
ním.

Symbolickým odovzdávaním olympijského ohňa po celom Sloven-
sku počas dvoch mesiacov účastníci vyjadrili spolupatričnosť 
k svetovému olympijskému hnutiu a olympijským ideálom.  (pz)
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„HISTORICKÝ” MÁJ
V posledný aprílový deň sa 

v obci uskutočnilo tradičné 
stavania mája. V programe 
pri pamätníku trom národným 
dejateľom v centre obce sa 
početnému publiku predsta-
vili DFS Ondavčanka z Bá-   
noviec nad Ondavou a Harča- 
re. Tohtoročná slávnosť, na 
ktorej sa prítomným prihovo-        
ril starosta Ing. Ján Čižmárik, 
sa niesla v znamení vstupu 
Slovenska do Európskej únie. 
Ten sa uskutočnil v nasledu-
júci deň – 1. mája.              red

PRÍĎTE NA FOLKLÓR
V nedeľu 25. júla sa v miest-

nom amfiteátri uskutočnia v po- 
radí 14. FOLKLÓRNE SLÁV-
NOSTI. Pripravuje ich Obecný 
úrad Pozdišovce, ZOS Micha-
lovce a Miestny odbor Matice 
slovenskej Pozdišovce. V boha-
tom kultúrnom programe, ktorý 
začína o 14. hod. sa predstavia 
DFS Tepličanka zo Zemplínskej 
Teplice, Hrančanka z Hrane a 
chýbať nebude ani domáca DFS 
Harčare. Vyvrcholením tohto ne- 
deľného popoludnia bude vystú- 
penie FS Chemlon so speváckou 
skupinou Hačure.

Pre návštevníkov a účinkujú-
cich pripravujú organizátori zau-
jímavú sprievodnú akciu.

j
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V prvom polroku tohto roku sa zišlo obecné zastupiteľstvo na dvoch riad-
nych zasadnutiach. Na prvom pracovnom stretnutí, ktoré sa uskutočnilo 6. 
februára, poslanci prerokovali a schválili:

 Správu o hospodárení za rok 2003
 Obecný rozpočet na rok 2004
 Finančnú výpomoc pre Mareka Daduča na rekonštrukciu rodinného 

domu po požiari.
Na druhom zasadnutí, ktoré bolo 7. mája, zastupiteľstvo prerokovalo 

schválilo:
 Správu o hospodárení za prvý štvrťrok 2004
 Všeobecne záväzné nariadenie o školskom obvode základnej školy
 Zmenu nájomcu v kultúrnom dome pre Bar E50

Žiadosť Františka Koribaniča o odkúpenie časti pozemku.
Ing. Ján ČIŽMÁRIK, starosta obce

ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

NAPÍŠTE NÁM!NAPÍŠTE NÁM!
Koncom novembra t. r. u- 

plynie 60 rokov od oslobo- 
denia našej obce. Pri tejto 
príležitosti vydáme v druhom 
tohtoročnom čísle obecných 
novín tematickú stranu. Zá-
roveň uvítame aj spomienky 
starších obyvateľov na pre-
chod frontu našou obcou, 
prípadne z bojísk druhej sve-            
tovej vojny. Napíšte nám! (r)

ŠPUNTI V ROZHLASE
V predposledný májový deň 

účinkovali v relácii Slovenské-
ho rozhlasu „Špunt” najmenší 
Pozdišovčania. Deti miestnej 
materskej školy sa v polhodino-
vej relácii Rádia Regina pred-
stavili pekným kultúrnym pro-     
gramom. Toto vystúpenie bo-                   
lo zároveň príspevkom našich 
„špuntov” k 30. výročiu otvore-
nia novej budovy MŠ v obci. (p)

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania pripra-
vil v nedeľu 23. mája stretnutie konfirmantov po 40 rokoch.

Na tejto milej slávnosti sa zúčastnilo 23 konfirmantov z celého 
pozdišovského cirkevného zboru. V evanjelickom kostole ich priví-                   
tal zborový dozorca Ľubomír Matina. Zborový farár Mgr. Vladimír 
Mako počas Služieb Božích prisluhoval aj sviatosť Večere Pánovej 
pre spomínaných veriacich a ich rodinných príslušníkov.

Takto posilnení Božím slovom a spomínanou sviatosťou si účast-
níci stretnutia utvrdili svoju vieru v Pána Boha.

Text a snímka: M. Hreščo

STRETNUTIE KONFIRMANTOVSTRETNUTIE KONFIRMANTOV

NÁŠ OLYMPIONIK
Snom mnohých chlapcov a 

dievčat je vyhrať aspoň raz olym-
piádu, prípadne sa nu ňu prebojo-
vať. Petrovi Kunčovi sa nedávno 
takýto sen splnil, aj keď nešlo o 
tzv. „veľkú” športovú olympiádu.

Začiatkom roka sa totiž zúčast-
nil 39. ročníka biologickej olym-
piády v kategórii C, ktorú pripra-
vilo CVČ Lúč Michalovce pre žia-
kov 8. a 9. ročníka ZŠ a 4. ročníka 
osemročného gymnázia. V konku-
rencii 18 súťažiacich, ktorí pre-
zentovali svoje vedomosti nielen 
v praktickej, ale i teoretickej čas-  
ti, najviac presvedčil práve mladý 
Pozdišovčan, ktorý zvíťazil pred 
Annou Kotorovou zo ZŠ Bracovce 
a Martou Pavlíkovou zo ZŠ Stráž-
ske. P. Kunč zaujal súťažnú porotu 
svojou prácou „Vodná nádrž v       
Pozdišovciach”. Poukázal na ne-  
smierne bohatstvo skrývajúce sa 
pod hladinou tejto vodnej plochy, 
ako aj na macošský prístup mno-
hých obyvateľov, ktorí si z jej oko-
lia robia smetisko.

Je to zároveň výzva pre všetkých 
Pozdišovčanov i ostatných ná-
vštevníkov, aby chránili život nie-
len v tejto zaujímavej lokalite, ale 
všade okolo seba!                 (red.)

V miestnej časti Árenda začala nedávno výstavba rodinných domov. 
Na snímke vidíme „hrubú stavbu” prvej zo 72 plánovaných stavieb.

Snímka: M. Hreščo

Z REDAKČNEJ KUCHYNE
V týchto dňoch končí uzávier-   

ka prihlášok do 1. ročníka celoslo-    
venskej súťaže MIESTNE NOVINY 
2004. O premiérový úspech v ka- 
tegórii „obecných novín” sa pokú-             
sia aj naše Pozdišovské čriepky, 
ktoré vychádzajú už piaty rok. 
Hodnoteniu podliehajú posledné 
dve čísla a ďalšie dve čísla novín z 
posledných troch rokov. Odborný-
mi garantmi súťaže sú Slovenský 
syndikát novinárov, Katedra žur-  
nalistiky FF UK, Národná osveta, 
Národné osvetové centrum a Obec-                 
né noviny.               (red.)

VYTVORILI HLIADKY
Od polovice júna pracujú v Poz-

dišovciach dvojčlenné hliadky zlo-              
žené z rómskych občanov. Ich úlo-             
hou je ochraňovať majetok a od-       
haľovať priestupky najmä krádež 
či inú formu poškodzovania úrody. 
Hliadky sa pri tejto činnosti strie-   
dajú v dvojdňových intervaloch. (jk)

Pred dvoma mesiacmi bola 
skolaudovaná prvá vetva miest-               
nej kanalizácie, ktorá si vyžia- 
dala náklady v hodnote 15 mil. 
Sk. Využívať ju budú obyvatelia 
miestnych častí Dolný koniec, 
Tichá a Laškovská. Podmienkou 
využívania kanalizácie je uza-  
vretie zmluvy medzi Východo- 
slovenskou vodárenskou spo-
ločnosťou, a.s., OZ Michalovce 
a vlastníkom nehnuteľnosti.

Budúci užívatelia, ktorí ešte 
nemajú zriadenú kanalizačnú 
prípojku sú povinní podať na 
obecný úrad žiadosť o drobnú 
stavbu. K žiadosti treba prilo-   
žiť list vlastníctva a kópiu kata-                    
strálnej mapy na nehnuteľnosť, 
ktorá má byť napojená na kana-  
lizáciu. Odpoveď na ohlásenie 
drobnej stavby s vyššie spomí-                 

nanými dokladmi občania pred-   
ložia VVS, ktorá ju posúdi, vy- 
pracuje projekt a pripraví zmluvu 
o odvádzaní splaškových vôd 
pre producenta, t.j. pre vlastníka 
nehnuteľnosti.

Upozorňujeme občanov, že 
do kanalizácie nebude mož- 
né odvádzať dažďové vody zo 
striech a spevnených plôch. Zá-               
roveň každý producent je po-  
vinný zriadiť revíznu šachtu.

Máte kanalizačnú prípojku?

AKO POSTUPOVAŤ

BIBLICKÁ OLYMPIÁDABIBLICKÁ OLYMPIÁDA
Katecheticko-pastoračné centrum 

Košického apoštolského exarchátu 
pripravilo v dňoch 17. a 18. marca 
biblickú súťaž. Tá sa konala v našom 
kultúrnom dome.

K účastníkom sa prihovoril správ-
ca pozdišovskej farnosti Mgr. Ondrej 
Fabian, ktorý privítal michalovského 
protopresbytera (dekana) ThLic. F. 
Puciho, starostu obce Ing. Jána Čiž-               
márika, kňazov jednotlivých farnos-
tí a 85 súťažiacich. V protopresbyter-  
skom kole potom súťažili v jedno-
tlivých kategóriách žiaci, resp. štu-

denti 12 základných a stredných škôl.       
Najlepšie vedomosti preukázali druž-
stvá ZŠ Vinné, Strážske, VI. ZŠ MI, 
Šamudovce, III. ZŠ MI, Budkovce 
a GPH Michalovce.                         

Podujatie moderovala Klára Zor-             
vanová. Na jeho príprave sa podie-
ľali aj A. Fabianová, M. Ihnáciková, 
A. Hreščová a J. Ihnácik.       (M.H.)
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V MATERSKEJ ŠKOLE OSLAVOVALI
Čo znamená tridsať rokov v ži-       

vote jednej materskej školy? Stov-
ky očí malých človiečikov, malých 
životov, nových ľudských osudov. 
Aká veľká zodpovednosť spočíva 
na pleciach tých, ktorí sú tu denne 
len pre deti – učiteliek, čo z bábätok 
vychovávajú školákov, ľudí súcich 
do veľkého sveta, školníčiek a ku-             
chárok, čo sa starajú o ich čisté a ú-
tulné prostredie i zdravú a chutnú 
stravu.

V súčasnosti je v škôlke najväč-
ším sviatkom Deň matiek. Pred 
30 rokmi to bol MDŽ – 8. marec 
1974, ktorý s radosťou očakávali 
matky z celej obce. Vtedy totiž za-              
čala prevádzka MŠ v novej bu-
dove, kde sme nadviazali na pre-
došlú štvrťstoročnú tradíciu. Pre 
naše ženy to bol pekný darček k 
ich sviatku, pre nás, učiteľky, za-                
čala ťažká práca. Detí bolo ne-
úrekom – dochádzka neklesla pod 
30, ba práve naopak. V roku 1979             
ich bolo dokonca 42. Keďže ro-
dičia mali v tom čase istú prácu, 
o miesto v škôlke bola takmer „bit-
ka”. Takýto počet možno dnes iba 
závidieť.

Škola sa pýšila novou budovou, 
mávali sme tu množstvo návštev, 
krajské inšpekcie, návštevy z mi-
nisterstva školstva, uskutočnilo sa 
tu 7 okresných metodických zdru-                    
žení, ktoré dali zabrať nielen vyu-                     
čujúcim, ale i celému kolektívu. 
V sedemdesiatych rokoch sa u nás    

uskutočnil aj výskum k novej     
metodike pre jednotriedne mater-         
ské školy v rámci Slovenska. Vte-  
dy sme sa cítili ako „vedecké pra-      
covníčky”. Všetky činnosti s deťmi 
boli zaznamenávané a posielané 
Vedeckému pedagogickému ústavu 
v Bratislave. Trvalo to jeden rok. 
Odmenou nám bola zmienka o na-
šej škole v spomínanej metodike, 
z ktorej dodnes čerpajú metodickú 
pomoc učiteľky z celého Sloven-
ska.

V osemdesiatych rokoch bola 
škola značne rekonštruovaná (ply-           
nofikácia, prekrytie strechy, zria-
denie jedálne). V tom čase bývalý 

ONV ocenil obetavú prácu uč. Pa-         
rikrupovej a Vereščákovej pri vý-
chove a vzdelávaní detí čestným 
uznaním. Po nahliadnutí do škol-
skej kroniky som si uvedomila, čo 
všetko sme s našimi ratolesťami 
prežili. Bolo toho neúrekom, veď 
žiadne oslavy v obci sa bez vystú-
penia našich detí v spolupráci so 
ZŠ nemohli zaobísť. Výsledky prá-            
ce boli viditeľné neskôr, keď mno-          
hé z detí začali navštevovať Zem-
plínik či iné súbory.

Nielen tanečníkom či spevákom, 
ale i budúcim inžinierom, lekárom, 
učiteľom i stovkám ďalších vzde-
lancov sme dali prvé základy. Vi-
díme to aj teraz, keď mnohí dorást-
li na rodičov našich detí, je s ni-

DEŇ MATIEK
V tomto roku sa oslavy Dňa 

matiek v miestnom amfiteátri ko-       
nali netradičným spôsobom. Pri-
pomenuli sme si zároveň 30. vý-
ročie otvorenia novej budovy 
materskej školy.

Riaditeľka školy Kvetoslava 
Vereščáková v príhovore zhod-                    
notila činnosť školy počas uply- 
nulých tridsiatich rokov (podrob- 
nejšie na str. 3). Program svo-
jím vystúpením spestrili deti MŠ 
a žiaci ZŠ. Odmenou im mal 
byť majáles, ktorý sa však pre 
nepriaznivé počasie neuskutoč-
nil. Humorným slovom rozveselil 
prítomných účastníkov niekdajší 
predseda ZRPŠ Michal Drábik. 
Matkám k ich sviatku zaželal len 
to najlepšie.

V závere osláv poďakoval sta-  
rosta obce Ing. Ján Čižmárik po-          
zvaným hosťom i súčasným pe-              
dagógom za odvedenú prácu 
a ubezpečil ich o svojej podpore 
MŠ aj v nasledujúcich rokoch.

(-kv-)

NÁROČNÝ, ALE I ÚSPEŠNÝ ROK
Posledné dni školského roka 2003/2004 sú obdobím 

hodnotenia a súčasne plánovania na ďalší školský rok. 
Deti i rodičia čakajú na vysvedčenie, ktoré odzrkadlí 
ich celoročnú prácu a zároveň je výzvou k novým 
predsavzatiam. Štvrtákom dochádzka do našej školy 
už končí. Dúfam, že sú dobre pripravení nielen vo 
vzdelávacej, ale aj výchovnej rovine. Odchodom z na-
šej školy však naďalej zostávajú „našimi” žiakmi.

Vyučovanie prebiehalo v 3 triedach a 1 oddelení 
školského klubu. Vyučujúci spĺňajú odbornú spôsobi-
losť vysokoškolským vzdelaním. Vyučovali sa aj 2 
nepovinné predmety – náboženská výchova (evanje-
lická a katolícka) a 2 hodiny anglického jazyka týž-
denne. Angličtinu vyučovala skúsená pedagogička, 
ktorej výsledky prezentujú žiaci svojimi kvalitnými 
vedomosťami.

Počas školského roka sme sa zapájali do rôznych 
súťaží, napr.: Európa v škole, Výtvarný a literárny 
Zemplín, Namaľuj, po čom túžiš, súťaže s Mecomom, 
matematická Pytagoriáda a pod. Žiaci dosiahli pekné 
výsledky i umiestnenia. V niektorých súťažiach, ako 
Európa v škole, Výtvarný a literárny Zemplín či Pyta-    
goriáda sme získali vyššie ocenenia ako plneorgani-

zované školy. To svedčí o zanietenej práci všetkých 
školských zamestnancov, aj napriek integrácii niekto-
rých žiakov.

Tento rok bol náročný i v materiálno-technickej 
oblasti. V septembri boli vďaka starostovi Ing. Já-
novi Čižmárikovi vybudované estetické a účelné 
sociálne zariadenia, ktoré boli podmienkou ďalšej 
prevádzky školy. Taktiež boli vymaľované triedy 
a ostatné priestory. Nezabudli sme ani na jesennú 
úpravu školy a začali sme pripravovať počítačovú 
učebňu, s ktorou úzko súvisela ďalšia rekonštrukcia 
interiéru. Nemôžem nespomenúť promptné vybavenie 
našich požiadaviek od sponzorov Ing. J. Kerekeša a J. 
Baloga. Touto cestou im chcem v mene personálu 
i žiakov poďakovať.

Medzi naše mimoškolské aktivity patrili rôzne kul-         
túrne vystúpenia a podujatia. Žiaľ, z objektívnych dô-
vodov sme neorganizovali IX. MŠŠO. Aby žiaci nebo- 
li ukrátení o športové zážitky, pripravili sme pre nich 
športový deň. Želáme si, aby podmienky, ktoré sme 
vytvorili pre terajších i budúcich žiakov našej školy, 
boli v pohode využívané i v nasledujúcich školských 
rokoch.              (-gš-)

SPOMIENKOVÁ SLÁVNOSŤ
V druhý májový deň sa pri pa-

mätníku národným dejateľom 
konala spomienková slávnosť 
k nedožitým 95. narodeninám 
popredného slovenského dra-
matika Júliusa Barča-Ivana. Ži-         
vot a dielo tohto národovca pri-                     
pomenul predseda MO Matice                   
slovenskej M. Drábik. J. Barč-
Ivan pôsobil v našej obci v ro-        
koch 1935-1942 ako administrá-
tor evanjelického cirkevného 
zboru. Odtiaľ odišiel pracovať 
do Matice slovenskej v Martine, 
kde v roku 1953 zomrel. Napísal 
viacero divadelných hier, do kto-
rých čerpal námety aj z našej 
obce.

Podujatie pripravil MO MS 
v spolupráci s MŠ a ZŠ, ktoré 
prispeli kultúrnym programom. 
Organizačne – zabezpečením 
ozvučenia – vypomáhal aj Mar-
cel Žinčák. Na slávnosti bola 
prítomná asi stovka občanov. 

(mid)

V tretiu júnovú nedeľu sa 
v gréckokatolíckom chráme ko- 
nala odpustová slávnosť k chrá- 
movému sviatku Najsvätejšieho 
Srdca Spasiteľa. Hlavným cele-
brantom a kazateľom na odpus-
tovej sv. liturgii bol misionár o. 
Štefan Ištvaník, CSsR z mi- 
chalovskej viceprovincie redem-
ptoristov.               (pz)

CHRÁMOVÝ SVIATOK

VO FUNKCIÁCH
Podľa zákona prebehli v našej 

obci v uplynulých dňoch výberové 
konania na funkcie riaditeľov zá-                 
kladnej a materskej školy. Vo funk-
cii riaditeľky ZŠ zostáva naďalej 
Gabriela Šandorová, staronovou 
riaditeľkou MŠ je Kvetoslava Ve-
reščáková.               (red.)

POĎAKOVANIE I NESPOKOJNOSŤ
Miestny odbor Matice slovenskej a Obecný úrad v Pozdišovciach vy-

slovujú poďakovanie občanom Anne Balogovej, Jánovi Pavlíkovi a Joze-
fovi Balogovi za iniciatívny prístup pri obnove textov na pamätníku ná-
rodných dejateľov.

Na druhej strane obe inštitúcie, a zaiste aj občania obce, vyslovujú ne-
spokojnosť s konaním rómskych detí, ktoré si pri spomínanom pamätníku 
robia ihrisko, znečisťujú ho a z pietnej kytice v krátkom čase dokážu ne-
chať už len torzo. Zároveň pri upozornení na svoje nesprávne konanie 
reagujú podráždene.           (-dr-)

K jubileu MŠ prispeli hodnotným programom i samotné deti.
Snímka: Milan Hreščo

HROMADNÁ HAVÁRIA
V polovici januára (14.) sa me-       

dzi Pozdišovcami a Trhovišťom sta-         
la ďalšia dopravná nehoda. Tentoraz 
išlo o hromadnú haváriu 7 vozidiel. 
Asi o trinástej hodine sa zrazil vra-            
novský autobus so Škodou Favorit 
so sobranským evidenčným číslom. 
V dôsledku tejto zrážky došlo k ďal-
ším drobným haváriám a v prieko-
pe skončili ďalšie 3 autá. Najhoršie 
obišiel vodič favorita, ktorý sa zo                
zranení liečil približne mesiac.  (r)

(Pokračovanie na str. 5)



Pred 135 rokmi sa uskutočnilo prvé pravidelné ščítanie

OBRAZ 19. STOROČIA
Rok 1869 sa zapísal do histórie tým, že na našom území 

sa uskutočnilo prvé pravidelné sčítanie obyvateľstva, ktoré sa 
spravidla v desaťročných intervaloch vykonáva dodnes. Sčí-
tacie hárky a rôzne štatistiky z našej obce sú uložené v žup-
nom archíve v maďarskom Sátoraljaújhelyi.

Dokumentácia, do ktorej sme 
mohli počas minuloročnej návštevy 
archívu nahliadnuť, nám pomohla 
utvoriť si aspoň čiastočný obraz 
o živote našich predkov. Okrem 
základných štatistík o obyvateľstve 
totiž obsahuje aj iné zaujímavé 
údaje – národnostné, náboženské 
či iné sociálne zloženie, údaje o po-
volaniach, budovách, hospodár- 
skych pomeroch a ďalšie zaujíma-
vosti.

Porovnanie na úvod
Skúste si predstaviť obec pred 

takmer poldruha storočím a porov-   
nať s dnešnou. Na sčítacích hár-
koch sme našli názvy šiestich ulíc 
– Alvég (dolný koniec), Cigány 
(cigánska), Vislok, Úri (pánska), 
Morvai (moravianska, dnes m.č. 
Hura) a Laski (laškovská). Dnes ich 
máme v obci štrnásť. Pochopiteľne, 
že dĺžka spomínaných ulíc bola 
kratšia, no v jednom dvore zväčša 
žilo aj viac rodín. Dominantou ob-
ce bol evanjelický kostol s farou 
a školou, tri kaštiele ohradené ka-      
mennými múrmi (z nich jeden 
poschodový a dva prízemné) s 
hospodárskymi budovami (o.i. 
aj mlyn), židovská synagóga a 
obydlia niekoľkých zámožnejších 
rodín. K nim prirátajme majere 
a zopár židovských obchodíkov 
či krčiem. Toto všetko bolo obko-
lesené takmer dvoma stovkami 
hlinených domčekov pokrytých 
slamou. V ich blízkosti, hlavne 
v miestnej časti Vislok pri potoku 
Lipovec, sa nachádzalo zo desať 
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CIELE SÚPISOVCIELE SÚPISOV
V porovnaní s ostatnými vy-

spelými európskymi štátmi za-
čali súpisy obyvateľstva v býva-          
lom Uhorsku pomerne neskoro. 
Prvý, ale neúplný, bol vykonaný 
po „Satmarskom mieri” v ro-
koch 1715-1720. Podľa tohto da- 
ňového súpisu malo Slovensko 
asi 658-tisíc dani podliehajúcich 
obyvateľov, t.j. bez šľachty, 
kňazov, učiteľov a iných, ktorí 
boli od dane oslobodení.

Podľa súpisu Possessio Paz-                  
dics z roku 1715, ktorý sa na-
chádza v archíve Zemplén Le-
véltára v Sátoraljaújhelyi, žilo 
v našej obci iba 8 dańovníkov 
– sedliackych domácností. Bo-
li to Ďuro Hudák, Jánoš Remák, 
Ďorď Adamčík, Šimon Polinka,  
Jánoš Krištok, Tomáš Hrnčar,  
Štefan Mašlonlik a Ďula Hurdi- 
ban. O päť rokov neskôr tu bolo 
už 12 takýchto domácností. Slo-
vensko vtedy malo 1,1 mil. oby- 
vateľov.

Prvé sčítanie všetkého obyva-              
teľstva bolo v rokoch 1784-5 za 
vlády Jozefa II., syna Márie Te-
rézie. Na Slovensku žilo 1,9 mil. 
obyvateľov. Ďalšie sčítania na- 
sledovali v rokoch 1805, 1828, 
1850 a 1857. Všetky tieto sčí-     
tania až do roku 1869 boli často 
prerušované a mali veľa nedo- 
statkov hlavne vo výbere demo-  
grafických prvkov. Skutočným 
(tajným) cieľom vtedajších sčí-        
taní však bolo zistiť počet oby-
vateľov súcich pre vojenskú 
službu.

Až sčítanie v roku 1869 po-
skytlo mnoho spoľahlivých a    
podrobných informácií o so-              
ciálnej štruktúre obyvateľstva. 
Kým v roku 1805 žilo na našom 
území 2,1 mil. ľudí, v roku 1869 
to bolo 2,5 mil. a pri poslednom 
sčítaní v Uhorsku (r. 1910) už 
2,9 mil.

hrnčiarskych vypaľovacích pecí, 
tzv. kochov. Na miestach, kadiaľ 
teraz prechádza úsek štátnej cesty 
od laškovskej križovatky po most 
cez Lipovec, bola pánska „kerta”.

Niečo o obyvateľoch
Pozdišovce aj v minulosti patrili 

k väčším sídlam Michalovského o-
kresu. V uvedenom roku 1869 tu 
v 197 domoch žilo 1 405 duší. 
Len pre porovnanie uvediem, že 

v Michalovciach ich žilo 3 516. 
Ďalšie okolité obce mali takýto po-
čet obyvateľov: Lastomír 1 653, 
Močarany 637, Krásnovce 593, 
Šamudovce 627, Laškovce 361, 
Bánovce 733, Trhovište 1 184, 
Moravany 742, Rakovec 1 018 a   
Suché 564.

Z celkového počtu obyvateľstva 

bolo 693 mužov a 712 žien. Hlá-
sili sa k piatim náboženským kon- 
fesiám. Evanjelikov a.v. bolo 561, 
gréckokatolíkov 361, rímskokato-
líkov 346, reformovaných 26 a             
židov 111. Viac než polovica oby-
vateľstva bola negramotná (393 
mužov a 390 žien), ďalších 246 
(64 mužov a 182 žien) vedelo len 
čítať a úplne gramotných bolo 376 
(236 mužov a 140 žien).

Z povolaní žili v obci napr. 3 
úradníci (štátny, župný a obecný), 
1 farár (Jozef Fabraky), 1 kaplán 
(Ján Gálfy), 1 učiteľ (známy náro-
dovec Karol Samuel Benjamín Se-
redaj, ktorý býval s manželkou 
Alžbetou a dcérou Šarlotou), 2 pô-
rodné babice a vtedy najvyšší po- 
čet hrnčiarskych majstrov – 61. 
Okrem roľníkov medzi povolania-               
mi nachádzame aj juhasov, var-
táša, kováča, kočišov, bírešov, 
stolárov, garbiarov, tkáčov, kole-
sárov, komorné, krajčírov, obchod- 
níkov a iných. Vedľa ženských 
mien a priezvísk sa najčastejšie 
uvádzalo povolanie domáca.

„Stratené” priezviská
Na súpisoch z uvedeného roku 

nachádzame súčasné „pozdišov-
ské” priezviská: Bruňo, Čenčarik, 
Čižmár, Čižmárik, Hreščo, Kočiš, 
Kráľ, Krištovčík, Magura, Mižík, 
Paľo, Parikrupa, Poľaško, Šimko 
èi Varmeďa. Listujúc v jednotli-
vých hárkoch zistíme, že mnoho 
priezvísk sa už z našej obce „vy-     
tratilo”. Ide nielen o príslušníkov 
pozdišovskej vetvy Sirmajovcov, 
ktorí opustili obec po prvej sve- 
tovej vojne a členov židovských 
rodín, napr. Feldman, Friedmann, 
Grünbaum, Hermann, Jozefovič, 
Klein, Lefkovič, Moškovič, Rozen-
thal, Schon, Schwarz, Weinberger, 
ale i ďalších. Spomeňme aspoň prie-         
zviská Adamčík, Bakaľar, Dudik, 
Fuga, Jakub, Kohút, Miššák, Mitro, 
Mižo, Morovský, Oleárnik, Petrik, 
Piščala, Popej, Remák, Rusnák, 
Sciranka, Tarčík, Tkáčik, Tóth, Zá-
cin (Vzácny), Žofčák a iné.

Podľa vtedajších štatistík oby-   
vatelia chovali 427 kusov hovä-
dzieho dobytka, 1922 oviec, 318 
ošípaných, 138 koní, 3 somárov 
a vlastnili 49 včelích úľov.

O RÓMOCH
Najstaršie správy o prítomnosti 

Rómov na Slovensku pochádzajú zo                      
14. storočia. Pôvodne sa za ich vlasť                    
pokladal Egypt, z čoho vzniklo napr. 
aj pomenovanie Gypsi (angl.). Sku-   
točnou pravlasťou tohto etnika je 
však India, odkiaľ od 9. a 10. storo-                   
čia postupne prichádzali až do Eu-
rópy.

Predkovia dnešných Rómov sa 
živili kováčstvom, spracúvaním ko-
že, hliny, pletením košíkov a metiel, 
chovom a predajom koní, ale aj hud-             
bou a tancom. V stredoveku a na 
začiatku novoveku boli využívaní 
ako pracovné sily na stavbu opev-             
není. Podrobnejšie údaje o Rómoch 
v našej obci máme napr. zo sčítania 
v roku 1869. Vtedy tu žili rodiny 
Juraja Kováča, Michala Gujdu, Ju- 
raja Horváta, Juraja Mikloša a An-    
dreja Lakatoša, ale aj iných. Všetci 
menovaní boli hudobníkmi. O tom, 
že spomínané etnikum žilo v našej 
obci už skôr, svedčí aj pomenovanie 
jednej z miestnych ulíc, ktorá v spo-
mínanom roku niesla názov „Cigán-        
ska”.

Veríme, že aj súčasní pozdišovskí 
Rómovia majú v sebe aspoň toľko 
kumštu, ako ich predkovia a že ho 
využijú nielen v prospech svojich 
rodín, ale i obce.

V podobných príbytkoch ži-
la kedysi väčšina Pozdišovča-      
nov.

Stranu pripravili J. P. Zem-
plínsky a M. Hreščo.

Sirmajovský kaštieľ prešiel 
počas svojej vyše 350-roč-   
nej histórie niekoľkými rekon-
štrukciami. Takto vyzeral po 
rozsiahlej prestavbe koncom 
19. storočia.
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Spoločenské okienko
Uzreli svetlo sveta

Klaudia MENDOVÁ (10. marca), Dávid LUKÁČ (24. apríla)

Uzavreli manželstvo
Róbert VARGA a Zuzana OPOVÁ, Ondrej ČIŽMÁRIK a Zuzana 

MOKÁŇOVÁ.

Oslávili životné výročia
50 rokov – Margita MUCHOVÁ (rod. Gabčová), Milan VROBLA, 

Mária PAVLOVÁ (rod. Micková), Emília BEĽUŠOVÁ (rod. Dzuriová), 
Michal LEŠŇANSKÝ, Peter NOROVSKÝ, Viera PAĽOVÁ (rod. Šte-          
panská), Anna MAJERNÍKOVÁ (rod. Mariščáková), Jaroslav MA-
GURA, Anna UNOKOVÁ (rod. Čekľovská).

60 rokov – Blažej MARGA, Ružena POPRIKOVÁ (rod. Demková), 
Ing. Štefan PAVLIKÁN, Mária PAVLIKÁNOVÁ (rod. Hreščová), Má- 
ria LEŠŇANSKÁ (rod. Antalová), Mária ANDREJKOVÁ (rod. Varme-
ďová), Helena ČENČARIKOVÁ (rod. Krištanová).

70 rokov – Mária KRÁĽOVÁ (rod. Čečehovská), Mária BENETI-
NOVÁ (rod. Petrišinová), Anna ŠTEPANSKÁ (rod. Rejbová), Jozef 
HUDAČKO, Marta ŠIMKOVÁ (rod. Balážová), Marta ĎURAJOVÁ 
(rod. Kertisová), Helena NOVOTNÁ (rod. Biačková), Michal DRÁ-
BIK.

75 rokov – Andrej ANTAL, MUDr. Ján BULIK, Eugen ELIÁŠ.
80 rokov – Zuzana PAVLIKÁNOVÁ (rod. Kráľová), Alžbeta SOTÁ-

KOVÁ (rod. Poľašková), Mária POĽAŠKOVÁ (rod. Magurová), Anna 
ROHAĽOVÁ (rod. Papcúnová).

90 rokov – Mária MAGUROVÁ (rod. Vereščáková). 
93 rokov – Ján LACKO.

Opustili naše rady
4.3. – Barbora FURČÁKOVÁ (1922), 11.3. – Juraj DRÁBIK 

(1925), 29.3. – Andrej MIŽÍK (1936), 3.5. – Melánia JURKOVÁ 
(1939), 20.5. – Mária POĽAŠKOVÁ (1930), 25.5. – Kvetoslava 
KROCHTOVÁ (1940), 27.6. – Mária MALČICKÁ (1919), 28.6. – Mi-
lan ELIÁŠ (1967).

VIETE, ŽE...
... pred 600 rokmi (1404) bol leleský 
konvent, na ktorom sa spomína aj 
pevnosť (fortalicium) v osade Poz-
dišovce a pričlenenie okolitých obcí 
k Pozdišovskému hradu?
... pred 360 rokmi (1644) bol pod-
županom Zemplínskej stolice zakla-
dateľ pozdišovskej vetvy rodu Sir-
majovcov Peter, ktorý zomrel pred 
345 rokmi (1659)?
... pred 350 rokmi (1654) sa stal pr-
vým zborovým farárom pozdišovské-
ho evanjelického cirkevného zboru 
Martin Gaulides Žitnaj?
... pred 300 rokmi (1704) sa stal pod-                     
županom Zemplínskej stolice syn P. 
Sirmaja Andrej?

... pred 220 rokmi (1784) počas sú-
pisu za vlády cisára Jozefa II. žilo 
v obci v 136 domoch 195 rodín s        
1 011 obyvateľmi?
... pred 155 rokmi (1849) zomrel 
v Prešove jeden zo zakladateľov no-        
vodobého portrétneho umenia na 
Slovensku Ján Rombauer, ktorý na-                 
maľoval portréty apoštolov v pozdi-
šovskom evanjelickom a.v. kostole?
... pred 150 rokmi (1854) sa do Poz-
dišoviec natrvalo vrátil štúrovec Ka-
rol Samuel Benjamín Seredaj? 
... pred 95 rokmi (1909) sa narodil 
najznámejší pozdišovský hrnčiar Mi-                      
chal Parikrupa-Šipar?
... pred 45 rokmi vyšla kniha „Poz- 
dišovské hrnčiarstvo” od Ester Plic- 
kovej, ktorá patrí k najvýznamnejším 
dielam tejto poprednej etnografky?

80 ro
KOVÁ (
ROHAĽ

90 ro
93 ro

GALÉRIA OSOBNOSTÍGALÉRIA OSOBNOSTÍ
Mária MIŽÍKOVÁ (1914-1996)

Narodila sa 20. marca 1914 v Zalužiciach. Vyrastala a povinnú 
školskú dochádzku absolvovala v Pozdišovciach. V škole dosaho-
vala vynikajúce výsledky, pre nedostatok peňazí však v ďalšom 
štúdiu nepokračovala.

Ako 14-ročná napísala prvú báseň. V tom čase už s miestnymi 
ochotníkmi hrávala divadlo. S niektorými hrami sa vtedy mladí 
Pozdišovčania predstavili aj v okolitých dedinách. Aj keď divadlo 
po istom čase zanechala, veršovaniu zostala verná takmer celý ži-
vot. Písala prevažne v zemplínskom dialekte, ktorý na zvýrazne- 
nie istých situácií pozná originálne výrazové prostriedky. Počas dl-
horočnej tvorivej činnosti napísala stovky veršov. V šesťdesiatych 
rokoch napísala báseň, ktorou reagovala na zavraždenie americ-
kého prezidenta Johna F. Kennedyho. Tie boli zhudobnené a v slo- 
venskom i anglickom jazyku inštalované v jednom z washington-
ských múzeí. Začiatkom osemdesiatych rokov 20. stor. vydalo Mi-
nisterstvo poľnohospodárstva a výživy SSR knihu “Ej, prišli sme, 
prišli na pole družstevné”, v ktorej M. Mižíkovej zverejnili 6 básní, 
resp. textov piesní.

Z bohatej tvorby možno spomenúť satirické básne Cestovaňe 
na novej źeľeźnici, Jag dauno žeňiľi i odavaľi, Jag chlapci bicigeľ 
ukradľi, Jag kravu predavaľi, O ešpanoj, U dvanastej diviziji, Vista-
va bikou a iné. Značnú časť tvorby predstavujú texty piesní a čas-
tušky. Námety čerpala hlavne z dedinského prostredia.

Mária Mižíková zomrela 17. novembra 1996 po ťažkej chorobe. 
Zostalo po nej dielo, ktoré zaujme čitateľa či poslucháča každej ve-
kovej kategórie.        J. P. Zemplínsky

Mária Mižíková bola aj podporovateľkou Gréckokatolíckej cirkvi. Na 
snímke ju vidíme s košickým exarchom Milanom Chauturom a ďalšími 
veriacimi.   Snímka: JPZ

Približne pol storočia mali priaznivci pozdišovskej keramiky možnosť 
obdivovať umenie popredného hrnčiarskeho majstra Andreja Antala. 
Počas 30 rokov bola pri tomto povolaní, umení i koníčku jeho vernou 
spoločníčkou manželka Anna rod. Lukáčová. Čas je však neúprosný, 
majster Antal oslávil začiatkom roka pekné 75-ročné jubileum a na túto 
prácu mu zostali spomienky vo výrobkoch i fotografiách. Do ďalších 
rokov mu teda želáme veľa zdravia, rodinnej pohody i radosti z diela, 
ktoré vytvoril.   (red.)

V MATERSKEJ ŠKOLE OSLAVOVALI
mi výborná spolupráca. V každom  
dieťati vidíme jeho mamu, otca 
spred niekoľkých rokov. Bodaj by 
nie, veď bránu tejto školy otvára-       
me už tri desaťročia. Za jej prvé o-  
tvorenie patrí vďaka bývalej ria-   
diteľke Parikrupovej a pracovníko-
vi vtedajšieho MNV Kachničovi.
Ďakujeme všetkým, čo s nami 

v škole prežili niekoľko rokov – uč. 
Rudzikovej a Čuchranovej, vedúcej 
školskej jedálne Laškodyovej, ku-
chárkam Kočišovej, Hričkovej, 
Čičkovej, Jurkovej i školníčkam 
Unokovej a Vargovej. Vďaka pa-
trí aj nezabudnuteľným (dnes už 
nebohým) tetám – kuchárke Sol-
čaniovej a školníčke Hrubej, ktoré 
ostávajú v našich srdciach večne 

živé.
V roku 2002 prešla škola pod 

správu obecného úradu. Napriek 
tomu, že od štátu dostáva mini-
mum finančných prostriedkov na 
prevádzku, snaží sa ju udržať zo 
všetkých síl, aby našim najmenším, 
ktorých je z roka na rok menej, 
slúžila aj naďalej. Osobitne ďaku-
jem starostovi Ing. Čižmárikovi 
za spoločné i aktívne riešenie pro-      
blémov školy. Aj s jeho pochope-   
ním a pomocou sa mohli uskutoč- 
niť mnohé podujatia. Taktiež ďa-
kujeme všetkým, ktorí nám počas 
uplynulých 30 rokov pomáhali. 
Kvalitnou prácou chceme naďalej 
udržiavať dobré meno našej školy.                

Kvetoslava VEREŠČÁKOVÁ, 
riaditeľka MŠ

(Dokončenie zo str. 3)
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I. trieda ObFZ Michalovce – dospelí

14. kolo (28.3.2004)
Tušice TNV – Pozdišovce 4:2 (2:1)
Góly: Bálint 2, Gazda, Mašleník – Kráľ, 
Gavlík. Pred 110 divákmi rozhodoval 
Vass.
15. kolo (4.4.2004)
Pozdišovce – Strážske 1:1 (0:0)
Góly: Menda – M. Vilkovský. ŽK: Mi-
halčin – Rohaľ, Gabák, Kamberovič, 
Kravčík. Pred 90 divákmi rozhodoval 
Pavlík.
16. kolo (11.4.2004)
Vysoká n/U – Pozdišovce nehrali
Domáci vystúpili zo súťaže.
17. kolo (18.4.2004)
Malčice – Pozdišovce 4:1 (2:0)
Góly: Makula 2, Dančo, V. Tomko – J. 
Pivarník (vlastný). ŽK: Štefaník, J. Pi-
varník – Tóth, Vereščák. Pred 100 di-
vákmi rozhodoval Polomský.
18. kolo (25.4.2004)
Pozdišovce – Koromľa 3:1(0:0)
Góly: Leško, Kráľ, M. Varmeďa. Pred 50 
divákmi rozhodoval Tušek.
19. kolo (2.5.2004)
Petrovce n/L – Pozdišovce 3:0 (1:0)
Góly: J. Dankanin, Nimrichter, Lisák. 
Pred 50 divákmi rozhodoval Halecký.
20. kolo (9.5.2004)
Pozdišovce – Dúbravka 0:4 (0:1)
Góly: S. Matta 3, Korkobec. ŽK: S. Mat-  
ta (h). Pred 80 divákmi rozhodoval Re- 
zanka.                                                  
21. kolo (16.5.2004)
Ruská – Pozdišovce 5:4 (2:3)
Góly: Horňák 2, Mihok, Cs. Lakatoš, Lu-
káč – Leško 2, Menda, Anguš. Pred 50 
divákmi rozhodoval Mazár.
22. kolo (23.5.2004)
Pozdišovce – Senné 2:0 (2:0)
Góly: Leško, Varmeďa. ŽK: J. Čižmárik, 
Varmeďa (d). Pred 50 divákmi rozho-
doval Dermek.
23. kolo (30.5.2004)
Zalužice – Pozdišovce 4:2 (3:1)
Góly: Plavunka 2, Kašpar, Uličný – Leš-
ko, Menda. ŽK: Vereščák (h). Pred 80 
divákmi rozhodoval Olajoš.
24. kolo (6.6.2004)
Pozdišovce – Budkovce 1:3 (1:1)
Góly: Vereščák – Halkai, Sabovčík, Se-
man. Pred 80 divákmi rozhodoval Re-
zanka.                                                   
25. kolo (13.6.2004)
Krásnovce – Pozdišovce 0:2 (0:2)
Góly: Menda, Varmeďa. Pred 60 divák-
mi rozhodoval Maroši.
26. kolo (20.6.2004)
Pozdišovce – Porostov 3:0 (1:0)
Góly: Leško 2 (1 z 11 m), Ľ. Kráľ. ŽK: 
J. Čižmárik – Dobiáš. Pred 50 divákmi 
rozhodoval Ščambora.

Konečná tabuľka ročníka 2003/2004
 1. Strážske 24 17 3 4 74 : 21 54
  2. Tušice TNV 24 16 3 5 56 : 26 51
  3. Dúbravka 24 14 5 5 61 : 33 47
  4. Koromľa 24 13 1 10 56 : 45 40
  5. Malčice 24 12 2 10 59 : 50 38
  6. Porostov 24 12 0 12 41 : 68 36
  7. Budkovce 24 9 3 12 45 : 58 30
  8. Ruská 24 9   3 12 36 : 61 30
  9. Zalužice  24 9 1 14 52 : 44 28
 10. Senné 24 8 2 14 42 : 54 26
 11. Petrovce n/L 24 8 2 14 34 : 52 26
 12. Krásnovce 24 7 3 14 35 : 63 24

 13. Pozdišovce 24 7 2 14 39 : 55 20
Pozdišovciam odrátali 3 body.

 I.A trieda ObFZ Michalovce – dorast
14. kolo: Tušice TNV – Pozdišovce 6:
0. 15. kolo: Pozdišovce mali voľno. 16. 
kolo: Pozdišovce mali voľno. 17. kolo: 
Malčice – Pozdišovce 3:2. 18. kolo: 
Pozdišovce – Koromľa 0:2. 19. kolo: 
Petrovce n/L – Pozdišovce 3:0. 20. ko-                   
lo: Pozdišovce – Dúbravka 0:3. 21. 
kolo: Ruská – Pozdišovce 5:2. 22. ko-                      
lo: Pozdišovce mali voľno. 23. kolo: 
Pozdišovce mali voľno. 24. kolo: Poz-               
dišovce – Budkovce 3:3. 25. kolo: 
Krásnovce – Pozdišovce 3:2. 26. kolo: 
Pozdišovce – Porostov 0:1.

Hodnotíme účinkovanie OcŠK v I. triede

NEVYDARENÝ ROČNÍK
Na nedávno skončený ročník 2003/2004 nebudú futbalisti a priaz-

nivci pozdišovského OcŠK spomínať v najlepšom. Aj keď mužstvo 
malo v jesennej časti priaznivé vyžrebovanie, domáca prehra s Mal-
čicami a nevydarená séria po nešťastnom zápase v Sennom (9. ko-
lo) ho odsunula takmer na dno tabuľky I. triedy ObZF.

Trojbodový odpočet po anulo-
vaní výsledkov futbalistov Vyso-
kej n/U i trojbodový postih za spo- 
mínaný nedohratý zápas v Sen-   
nom ešte viac zhoršili situáciu na-   
šich hráčov. Už v úvode jarnej od-
vety narazili na najväčších ašpi-
rantov v boji o postup do piatej li- 
gy – Tušice a Strážske, neskôr na 
Dúbravku. Ani zachraňujúce sa 
mužstvá však nemienili rozdávať 
body. I preto naši futbalisti prišli 
naprázdno napr. z Petroviec n/
L či Ruskej. Navyše im nevyšiel 
ani  domáci zápas s Budkovcami. 
Šesťbodový záber v posledných 

dvoch kolách a skóre 5:0 už nič 
nezmenili na nelichotivom 13. 
mieste OcŠK. Mužstvo sa zachrá-
nilo v súťaži nielen vďaka odstú-
peniu Vysokej n/U zo súťaže, ale 
i dobrému finišu zástupcov ObFZ 
Michalovce v V. lige. 

OcŠK v jarnej odvete z 12 zápa-   
sov 4 vyhral, 1 remizoval a 7 pre-
hral pri pasívnom skóre 21:29. Do 

POZVÁNKY NA TURNAJE
V nedeľu 18. júla sa na miestnom 

futbalovom ihrisku uskutoční jubilej-
ný 40. ročník turnaja dospelých 
o putovnú „Pozdišovskú vázu” 
a 22. ročník žiackeho „Memo-
riálu Mikuláša Benetina”.

Predpoludním od 9.00 hod. sa 
predstavia žiaci Sokola Vojčice (ob-
hajca minuloročného prvenstva), 
ŠK Zemplín Michalovce, FK Slavoj 
Trebišov a domáceho OcŠK. Bohatý 
popoludňajší program začína o 13.00 
hod. Súpermi našich futbalistov, ktorí 
vyhrali turnaj 6-krát, budú hráči FK 
Turbína Hlinné (3. miesto v V. lige SV), 
TJ Lokomotíva Michaľany (2. miesto 
v V. lige JV) a TJ ŠM Veľké Revištia 
(3. miesto v V. lige JV). Pre všetkých 
súperov nášho OcŠK to bude príle-
žitosť získať na tomto turnaji pre-
miérové prvenstvo.                –red–

Prvé vážnejšie dotyky s futbalovou loptou zaznamenali mladí Pozdišov-
čania pred 70 rokmi. Bolo to aj zásluhou niekdajšieho čsl. futbalového inter-
nacionála Karla Stuchlého. Ten sa v tridsiatych rokoch podieľal na výstavbe 
hradskej cesty Košice-Užhorod a vo voľnom čase zaúčal mladých adeptov do 
tajov tejto hry.

Rozmach v súčasnosti najpopulárnejšieho športu začal koncom prvej polo-
vice 20. storočia. Už počas II. svetovej vojny hrávali naši chlapci v súťaži Ša-
rišsko-zemplínskej župy. Prvé ročníky pravidelných súťaži sa hrali v jednom 
kalendárnom roku. Napr. v súťažnom ročníku 1949 účinkovali naši futbalisti 
v III. triede (skupina Juh) Prešovského kraja, kde medzi 6 účastníkmi obsadili 
5. miesto. Súpermi im boli Čičarovce, Bracovce, Laškovce, Kačanov a Las-
tomír. O šesť rokov neskôr súperil pozdišovský Slavoj v 10-člennej okresnej 
súťaži o prvenstvo s hráčmi Močarian, Budkoviec, Jastrabia a Trhovišťa. Do 
roku 1960, t.j. do založenia „okresnej ligy” sa súperi aj ich počet často strieda- 
li. To sa už hralo systémom jeseň/jar.

Pozdišovčania patrili v tom čase k najlepším. V rokoch 1959-1961 obsadili 
v medziokresnej súťaži a prvom ročníku II. triedy zhodne 2. miesto. Po neús- 
pešnom pokuse o postup do krajskej súťaže prišla kríza a zostup do III. triedy   
(1963/1964), kde vtedajšia ČH Benzina účinkovala 3 sezóny. Po návrate                  
do „dvojky” sa mužstvo postupne  prepracovalo medzi najlepšie celky a v roč-                 
níku 1975/1976 postúpilo do I.b triedy Krajských majstrovstiev, odkiaľ 
vypadlo po 3 rokoch „zásluhou” reorganizácie. Počas účinkovania v „kraji” 
obsadili hráči Benzinolu 3., 4. a 7. miesto.

Nasledujúcich 25 rokov prinieslo dve vypadnutia i dva postupy do „okres-
nej ligy”, ktorá od roku 1997 nesie názov I. trieda ObFZ Michalovce. V tomto 
roku dopísala svoju už 44. kapitolu a práve Pozdišovčania s 35 ročníkmi sú 
jej najstabilnejšími účastníkmi. Zohrali najviac zápasov, dosiahli najviac ví-
ťazstiev, gólov i bodov. Z plejády stoviek hráčov z domácej liahne to najďalej 
dotiahli Ing. Ľubomír Čižmár a Ing. Dušan Varmeďa, ktorí hrávali druhú naj-
vyššiu súťaž na Slovensku.

Popri dospelých má pozdišovský futbal zastúpenie aj v mládežníckych ka-
tegóriách. Dorastenci účinkujú pravidelne v súťažiach už niekoľko desiatok 
rokov. Ešte nedávno boli do okresnej súťaže prihlásení aj žiaci, ktorí už vy-
še dvadsať rokov konfrontujú svoje sily s rovesníkmi na domácom turnaji 
„Memoriál Mikuláša Benetina”.

Pozdišovský futbal preslávil aj najstarší futbalový turnaj Zemplína o pu-
tovnú „Pozdišovskú vázu”, ktorý onedlho uzavrie svoju 40. kapitolu.    (JPZ)

Prvé vážnejšie dotyky s futbalovou loptou zaznamenali mladí Pozdišov-
čania pred 70 rokmi Bolo to aj zásluhou niekdajšieho čsl futbalového inter
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Vychádzajú ako občasník. Vydáva Obecný úrad 
v Pozdišovciach, tel. 056/647 22 03. Riadi redakčná 
rada v zložení: Ing. Ján Čižmárik – predseda, Zuzana 
Bruňová - podpredsedníčka, Milan Hreščo, Dušan 
Čižmárik a Erik Anguš – členovia. Zodpovedný redak-    
tor: J. P. Zemplínsky. Registrované OÚ v Michalov-
ciach pod reg. čís. 20/2000. Tlač: Ján Buraľ, Jovsa.

streleckej listiny sa zapísalo 7 hrá-  
čov, spolu s jesennou časťou 12. 
Najlepším strelcom mužstva bol 
Leško, ktorému na 7 presných zá-  
sahov stačila jarná odveta, po 
5 gólov dali Kráľ a Menda, štyri 
presné zásahy si zapísali Kicoš, 
Mihalčin (obaja v jesennej časti) 
a Varmeďa.
Všetkých 24 zápasov nášho muž-
stva sledovalo 1 850 divákov, z to-  
ho 920 doma. Najvyššie domáce 
návštevy sme zaznamenali v zá-  
pasoch s Tušicami a Malčicami 
(po 110), vonku bolo na našich 
hráčov najviac divákov zvedavých 
v Koromli (150). V šiestich prípa- 
doch stretnutia našich sledovalo 
iba 50 divákov.              (JPZ)

Putovná „Pozdišovská váza“ dopíše onedlho svoju 40. kapitolu. 
Hosťom jedného z ročníkov bol aj známy komentátor Karol Polák.


