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Na folklórnych slávnostiach aj o hrnčiarstve
VYDARENÝ SVIATOK

„Múry starých panstiev preleteli veky, krušné a zlé časy odplavili 
rieky a čo tu zostalo len ako spomienka, nechal Boh ako dar všetkým 
nám do vienka... Hej, rodáci moji, doma či vo svete, či aspoň krátky čas 
doma prežiť viete? Či ešte čujete pieseň krajom tiahnuť či sa chcete 
smädní nad studničku natiahnuť?“

Verše z úvodu z básne „Domovu 
a rodákom“ Mgr. Júliusa Kráľa po-
užité na pozvánke výstižne charak-
terizovali atmosféru folklórnych 
slávností, ktoré sa každoročne ko-          
najú v našej obci uprostred prázd-
nin. V tomto roku už po štrnástykrát 
počas posledného júlového víkendu 
patril miestny amfiteáter desiatkam 
účinkujúcich a približne trom až 
štyrom stovkám priaznivcov folkló-
ru, aby načreli do bohatej studnice 
ľudovej tvorby.

V úvode sa k účastníkom priho-
voril starosta obce Ing. Ján Čižmá-
rik. Diváci sa mali naozaj na čo 
tešiť, pretože jednotlivými umelec-
kými telesami tu bol prakticky 
zastúpený celý zemplínsky región. 
Dedinské folklórne skupiny Tepli-
čanka zo Zemplínskej Teplice a 
Hrančanka z Hrane (okres Trebi-
šov) reprezentovali jeho južnú časť, 
domáca DFS Harčare strednú 
časť Zemplína a Folklórny súbor 
Chemlon z Humenného zase sever 
tohto kultúrne pestrého regiónu 

Slovenska.
Ako prvá sa divákom tradične 

predstavila domáca DFS Harčare, 
ktorá svojimi piesňami prezentovala 
nevyčerpateľné domáce zdroje ľu-
dovej tvorby. Nechýbal pritom ani 
párik malých Pozdišovčanov. Ďal-
šia časť programu patrila folklo-     
ristom z priondavskej obce Hraň a 
Zemplínskotepličanom spod Slan-
ských vrchov. O finále v poradí 14. 
folklórnych slávností sa postaral 
FS Chemlon s ľudovou hudbou So-
kolej a mužskou speváckou skupi-
nou Hačure. V ich podaní zazneli 
nielen zemplínske, ale aj rusínsko-
ukrajinské a rómske piesne i rezké 
tance.

V závere podujatia, ktoré opäť 
moderovala Elena Kuncová zo 
ZOS Michalovce, prevzali z rúk 
starostu Ing. J. Čižmárika zástup-
covia jednotlivých súborov – He-
lena Orosová (Tepličanka), Mila 
Šimková (Hrančanka), Milan Kere-        
kanič (Chemlon) a Ondrej Novák 
(Harčare) – ďakovné listy.

Aj tohtoročný sviatok folklóru 
sprevádzala zaujímavá akcia. Ten-
toraz to bola výstava fotografi í 
venovaná 80. výročiu obnovenia 
miestneho hrnčiarskeho cechu. 
Najmä mladí a cezpoľní návštev-
níci mohli touto cestou spoznať 
viacerých vynikajúcich hrnčiar-
skych majstrov – Michala Parikru-
pu-Šipara, Jána a Andreja Čižmá-
rikovcov, Andreja Danka, Andreja 
Antala, Michala Poľaška-Garbara, 
Jána Parikrupu, posledného cech-
majstra Pavla Andrejka a ďalších.   

JPZ

KANALIZÁCIA POKRAČUJE
Obecný rozpočet na rok 2004 predstavoval čiastku 6,683 milióna korún. Vyše 

štyridsať percent z uvedenej sumy bolo určených na krytie investičných akcií.
Už šesť rokov je v tejto oblasti prio-

ritou výstavba obecnej kanalizácie, kto-
rá si doteraz vyžiadala približne 16-mi-
liónové náklady. V tomto roku obec na 
jej financovanie použila z rozpočtu 2,8 
milióna korún. Väčšia časť tejto položky 
bola určená na splatenie starých faktúr a 
1,1 milióna korún si vyžiadala tohtoročná 
výstavba 420-metrového úseku západnej 
časti Laškovskej ulice. Na realizácii akcie 
sa podieľa michalovská firma ZEPO. Je 
potešiteľné, že napriek finančným náro-
kom stavby môžu kanalizáciu využívať 
obyvatelia miestnych častí Dolný koniec, 
Tichá a východnej časti Laškovskej uli-
ce.

V novembri obec investovala finanč-
né prostriedky do rekonštrukcie premos-
tenia potoka Lipovec a tak na prelome 
novembra a decembra dostali obyvatelia 
miestnej časti Kút do užívania nový 
most. Na realizácii prác sa podieľala mi-
chalovská firma SLOVAKSTAV. Dodáva-
teľom kovových konštrukcií s celkovými 
rozmermi 3x8,5 m bola michalovská fir-
ma ZAMPRO. Pri príprave pomáhali aj 
miestni občania, ktorí v rámci obecných 

služieb vykonávali pomocné – čistiace 
práce. Nový most si vyžiadal z rozpočtu  
obce náklady za takmer 170-tisíc  Sk.    

Po tom, čo obec odpredala dvanásť zo 
72 obecných pozemkov v miestnej časti 
Árenda, začala nedávno výstavba prvých 
rodinných domov. Od jari tohto roku tam 
„vyrástlo“ osem hrubých stavieb, ktoré 
sú už v súčasnosti pod strechou. Veríme, 
že čoskoro sa do nových domovov na-
sťahujú prví obyvatelia. Prispeje k tomu 

aj kolaudácia inžinierskych sietí (voda, 
elektrina, plyn), ktorá sa uskutočnila v 
tomto roku.

K zlepšeniu podmienok bývania v 
obci určite prispeje aj akcia, na ktorej sa 
obecná samospráva priamo nepodieľala. 
Ako je známe, riečka, resp. kanál Duša 
je v dôsledku minimálnych výškových 
rozdielov a následným zarastaním trstím 
charakteristická zlými odtokovými po-
mermi. Tie v minulosti spôsobovali časté 
záplavy a zamokrenie okolitej pôdy. Z to-     
ho dôvodu Povodie Bodrogu a Hornádu 
pristúpilo k vyčisteniu časti koryta v 
úseku od mosta po začiatok mŕtveho ra-
mena starej Duše.                   (red.)

KRAJANIA U NÁS
V rámci „Týždňa zahraničných 

Slovákov“, ktorý začiatkom júla 
už tradične pripravuje Matica slo-  
venská, navštívila našu obec sku-  
pina krajanov z USA. Hostí zo zá-
moria na pôde obecného úradu 
privítal zástupca starostu Dušan 
Čižmárik. S bohatou históriou ob-
ce ich oboznámil poslanec OcZ a 
kronikár Milan Hreščo. Americkí 
Slováci si pochutili na špeciali-
tách zemplínskej kuchyne - kolá-
čoch, pirohoch i „holubkoch“, 
ktoré pre nich pripravili šikovné 
pozdišovské gazdinky.            (rik)

NA POČESŤ SNP
Pri príležitosti 60. výročia Slo-

venského národného povstania sa 
v našej obci uskutočnila spomien-
ková slávnosť. V predvečer výročia 
– 28. augusta vystúpil v obecnom 
rozhlase s krátkym príhovorom 
člen ZO KSS Michal Ščerbák. Po 
jeho vystúpení v centre obce – pri 
starom moste, ktorý bol svedkom 
i obeťou prechodu frontu – zapálili 
vatru. V SNP bojovali aj viacerí 
Pozdišovčania, z ktorých dvaja – 
Michal Jurko a Michal Ferjo (oba-
ja 21-roční) padli.                   (red.)

POLOŽILI VENIEC
V nedeľu 28. novembra sa v 

Pozdišovciach uskutočnili oslavy 
60. výročia oslobodenia obce vo-
jakmi Červenej armády. Pri tejto 
príležitosti zástupcovia obce, ZO 
SDĽ a ZO KSS položili veniec vďa-
ky k pamätnej tabuli na budove 
obecného úradu. Súčasťou osláv 
bol aj šachový turnaj.       (Furčák)

Americkí Slováci si pochutili na tradične dobrých koláčoch, ktoré 
napiekli šikovné pozdišovské gazdinky.          Snímka: M. Hreščo
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V novom roku 2005 V novom roku 2005 
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V druhom polroku 2004 sa obecné zastupiteľstvo zišlo na štyroch riadnych za-
sadnutiach.

Na prvom zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo 16. júla:
 zobralo na vedomie prípravu 14. folklórnych slávností
 schválilo návrh postupu pre zamedzenie krádeží rómskymi občanmi
 odsúhlasilo zmenu osvetlenia na celonočnú prevádzku do 30. septembra 

2004
 schválilo zaradenie obce Pozdišovce do spoločného školského úradu v 

Trhovišti
 zobralo na vedomie sťažnosť Milana Hrešča a jeho žiadosť o premiestnenie 

autobusovej zastávky (adresovanú SAD Michalovce) s ohľadom na neprístojnosti 
niektorých cestujúcich.

Druhé zasadnutie sa uskutočnilo 10. septembra. Na tomto rokovaní obecné 
zastupiteľstvo:
 schválilo správu o hospodárení za druhý štvrťrok 2004
 schválilo žiadosť Milana Bruňa o odkúpenie pozemku
 zobralo na vedomie žiadosti občanov o úpravu mosta v miestnej časti Kút 

II.
 zobralo na vedomie žiadosť občanov miestnej časti Vislok o riešení protipo-

vodňových opatrení
 zaoberalo sa stavom prístupovej cesty k rómskej osade
 zaoberalo sa pokračovaním výstavby kanalizácie na Ul. laškovskej

Na rokovaní, ktoré sa uskutočnilo 19. novembra, zastupiteľstvo:
 schválilo zmluvné podmienky týkajúce sa prevádzky kanalizácie Východoslo-

venskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.
 schválilo správu o hospodárení za tretí štvrťrok 2004
 schválilo dočasné poskytnutie priestorov v kultúrnom dome pre Gréckokato-

lícku cirkev – farnosť Pozdišovce
 zaoberalo sa separovaným zberom v obci

Štvrté riadne zasadnutie sa uskutočnilo 10. decembra. Zastupiteľstvo na tom-
to rokovaní:
 schválilo všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnych 

poplatkoch na rok 2005
 schválilo kúpnu zmluvu na odpredaj EN-rozvodov v miestnej časti Árenda
 schválilo odpredaj pozemku v rómskej osade pre Lenku Eliášovú.

Okrem týchto rokovaní sa poslanci zišli aj na slávnostnom koncoročnom zasad-
nutí. Uskutočnilo sa 17. decembra.

Ing. Ján ČIŽMÁRIK, starosta obce

ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

KRONIKA JUBILUJE
Kroniky zohrávajú v dejinách významnú úlohu. Píšu 

sa od nepamäti. Sú v nich zaznamenané historické medz-
níky, rôzne udalosti a deje. Okrem iných zachovaných 
listín umožňujú pochopiť históriu z viacerých pohľadov, 
preto sú významným zdrojom poznania minulosti.

Vďaka týmto dokumentom poznáme aj bohatú his-
tóriu našej obce. Kronika je živým obrazom života, ale 
aj osudov a udalostí, ktoré sa tu udiali. Podľa podania 
starších občanov jestvovala v Pozdišovciach stará kro-
nika – kniha, ktorá putovala po domácnostiach, avšak 
niekde sa stratila. Po skončení druhej svetovej vojny 
vtedajší národný výbor založil na základe zákonných 
nariadení obecnú kroniku. Od tejto chvíle uplynulo 
práve 60 rokov.

Ručne sú v nej zapísané najvýznamnejšie udalosti, 
ktoré sa v obci udiali alebo sa k nej viažu. Kronika 
pravdivo a objektívne zachytáva skutočnosti, opisuje 
verejno-spoločenský život v obci, jej rozvoj, životnú 
úroveň obyvateľov, politické pomery, úroveň služieb, 
hospodárske pomery a podnikanie, školstvo, kultúru, 
osobnosti, tradície, cirkevný život, šport, aktivity obča-
nov, počasie a mimoriadne udalosti.

Prvé stránky 300-stranovej kroniky začali písať vte-
dajší funkcionári MNV a bývalí učitelia školy. Bolo to 

obdobie rokov 1946-1960. Neskôr, v rokoch 1961-1974, 
viedla kroniku učiteľka Anna Oravcová, po nej v rokoch 
1974-1985 pokračovala Mária Dobrovoľská, v rokoch 
1986-1989 Ján Poprik a v rokoch 1990-1993 Ing. Šte-
fan Pavlikán. V roku 1994 bol za obecného kronikára 
menovaný Milan Hreščo, ktorý túto funkciu vykonáva 
doteraz.

O tom, že kronike je venovaná značná pozornosť, 
svedčí aj skutočnosť, že v celoštátnej súťaži „SLOVEN-
SKÁ KRONIKA 2000“ udelila odborná porota v Mar-
tine našej obecnej kronike 2. miesto.

Súčasťou kroniky je taktiež rôzna dokumentácia ulo-
žená v albumoch. Patria tu aj videokazety z rôznych 
podujatí, magnetofónové nahrávky, publikácie, noviny, 
časopisy, výstrižky a iné materiály zo života obce. Kro-
nika je uložená na obecnom úrade a je prístupná aj ve-
rejnosti.

Napriek tomu, že žijeme v modernej dobe, kroniky 
sú potrebné a majú svoju vypovedaciu schopnosť. Sú 
a aj zostanú prameňom poznania diania nesprostred-
kovaného inými médiami. Podávajú svedectvo dôležité 
a nevyhnutné z hľadiska zachovania histórie a tradície 
nielen pre súčasné potreby, ale hlavne pre ďalšie 
generácie.                             Milan HREŠČO, kronikár

NAPÍSALI NÁM
Sme radi, že na našu výzvu – 

podeliť sa o zážitky z 2. svetovej 
vojny –  reagovali viacerí naši 
čitatelia. Najobšírnejšie nám at-
mosféru prechodu frontu opísa-
li Jan Vereščák z Liberca a Jo-
lana Bulíková-Krojová.

Do uzávierky tohto čísla sme 
dostali ešte jeden zaujímavý 
list. Prišiel z Trebišova a v jeho 
úvode písateľka píše: „Som ozaj 
veľmi rada, že si niekto v Poz-               
dišovciach spomenie na nášho 
ocka. Napísala som Vám všet-                    
ko, na čo som sa pamätala...“ 
Toto sú slová Oľgy Würschne-
rovej, dcéry dlhoročného pozdi-         
šovského kantor-učiteľa Jána 
Žiaka. K listu, v ktorom sa 
okrem iných vecí zmieňuje aj 
o vojnových udalostiach, prida-
la i niekoľko zaujímavých foto-              
grafií, ktoré spoločne s obšír-
nym textom poslúžia nielen pri 
tvorbe týchto novín.

My sme pre zmenu radi, že 
máme čitateľov, ktorí majú pre 
túto prácu pochopenie a podob-
ným pružným reagovaním po-
máhajú skvalitňovať nielen náš 
občasník, ale aj rôzne akcie, 
ktoré pre našich obyvateľov pri-   
pravujeme. Úprimne ďakuje-
me!      Redakcia

UPOZORNENIE
V súvislosti s pokračujúcou 

výstavbou kanalizácie obecný 
úrad oznamuje občanom, ktorí 
potrebujú rúry pre kanalizačnú 
prípojku, aby to čím skôr nahlá-
sili na obecnom úrade. Rúry 
(DN 160x5000) chce zakúpiť 
priamo od výrobcu. V prípade 
dostatočného záujmu poskytne 
výrobca výhodnú množstevnú 
zľavu.              (red.)

SEPAROVANÝ ZBER
Na novembrovom zasadnutí 

sa obecné zastupiteľstvo okrem 
iného zaoberalo aj separovaným 
zberom v obci. Ten budú po no- 
vom roku zabezpečovať Tech-
nické a záhradnícke služby 
mesta Michalovce. Zberu majú 
podliehať plasty, sklo a ďalšie 
vybrané komodity. Zber bude 
realizovaný formou vrecového 
systému. Harmonogram pre 
rok 2005 dodatočne upresnia 
michalovské TaZS a rozdajú do-     
mácnostiam na letáčikoch.  (jik)

VšZN O POPLATKOCHVšZN O POPLATKOCH
Obecné zastupiteľstvo sa na jednom zo svojich zasadnutí zaoberalo 

aj všeobecne záväzným nariadením o miestnych daniach a miestnych 
poplatkoch za komunálne odpady pre rok 2005.

Po prerokovaní a schválení platia od 1. januára 2005 nasledovné roč-
né sadzby:
• orná pôda 0,0292 Sk/m2 • záhrady 0,14 Sk/m2

• stavebné pozemky 2,52 Sk/m2 • ostatné plochy 0,308 Sk/m2

• ostatné stavby 7 Sk/m2 • samostatne stojace garáže 5 Sk/m2

• sadzby z bytov 1,40 Sk/m2 • daň zo psa 100 Sk/ks
• stavby určené na bývanie   1,40 Sk/m2

• rekreačné a záhradkárske chaty   6,30 Sk/m2

• stavby určené na pôdohospodársku produkciu 2,90 Sk/m2

• poplatok za vývoz TKO   250 Sk/osobu,
   max. však na 4 osoby

V MESIACI ÚCTY
Mesiac október je už tradične ve-

novaný úcte starším. Pri tejto príle-
žitosti sa starosta obce Ing. Ján 
Čižmárik koncom októbra stretol 
s 220 staršími Pozdišovčanmi – 
dôchodcami. Po príhovore a pek-        
nom kultúrnom programe, ktorý 
v kultúrnom dome počas dvoch 
dní pripravili žiaci základnej školy 
a DFS Harčare nasledovalo ob-
čerstvenie, ktoré pripravil obecný        
úrad.                 (jk)

MIKULÁŠ 2004
V nedeľu 5. decembra sa v kul-

túrnom dome uskutočnila tradičná 
„Mikulášska slávnosť“, na ktorej 
štedrý Mikuláš obdaril malých 
Pozdišovčanov sladkosťami. S 
pestrým programom sa predsta-
vili deti materskej školy, žiaci zá-
kladnej školy a DFS Harčare. Sú-
časťou slávnosti bolo aj rozsvie-
tenie vianočného stromčeka ne-    
ďaleko kultúrneho domu.      (red)

Obecné zastupiteľstvo sa často zaoberá riešením problémov 
miestnych Rómov. V júli sme viacerých poslancov zastihli pri po-
slaneckom prieskume priamo v rómskej osade.   Snímka: M. Hreščo
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Obecná samospráva i sa-
motní obyvatelia sa príkladne 
starajú o hroby a priestranstvá 
miestneho cintorína. Miesto 
posledného odpočinku sto-
viek Pozdišovčanov zakvitá do        
krásy najmä na prelome októ-   
bra a novembra. Žiaľ, kým jed-         
ní sa snažia hroby svojich 
blízkych dôstojne udržiavať, 
iní si z cintorína urobili doslo-            
va „biznis“. Kým spočiatku mi-
zli sviečky či vence, v posled-
ných rokoch sú to aj kovové 
materiály, ktoré výkupcovia 
kovošrotu „ohodnotia“ neja-
kými korunami.

Fotomontáž: JPZ

V miestnej časti Kút pribudol koncom roka nový most cez potok 
Lipovec. Na zábere vidíme pokladanie železnej konštrukcie pracov-
níkmi firmy SLOVAKSTAV.   Snímka: JPM

Výstavba obecnej kanalizácie sa na prelome leta a jesene dostala 
do svojej tretej etapy. Fotoobjektív M. Hrešča zachytil pracovníkov mi-
chalovskej firmy ZEPO pri pokládke potrubia na Laškovskej ulici.  

DO NOVÉHO ROKA 2005
Jedno zo starých prísloví hovorí: „Povedz mi, kam chodíš, s kým sa priatelíš 

– a ja ti poviem, aký si. Znova je tu koniec roka zavŕšený sviatkami Narodenia 
Pána i zastavením sa, ohliadnutím za uplynulým rokom. Čas uvažovania, 
spomienok, hodnotení... Na druhej strane otvára sa nový rok – spojený s náde-
jami, plánmi, očakávaniami, iste i s mnohými predsavzatiami.

V tom končiacom sa roku sme vstú-
pili do veľkej rodiny spoločenstva eu-
rópskych národov. Pre náš maličký 
štát iste dôležitý medzník v histórii – v 
očakávaní väčšej bezpečnosti, rozvo-
ja, prosperity. Nesie to so sebou aj ri-
ziko, že sa v tom „veľkom dave“ stra-
tíme. Minulosť nás však učí, že i ten 
najmenší, najslabší národ (počtom, 
bohatstvom, kultúrnou vyspelosťou) 
nezanikol, ak mal silného Spojenca-
Boha, tí druhí Ho ignorovali.

Aj preto je v našom koncoročnom 
hodnotení dôležité zvažovať, či a do 
akej miery – Emanuel (Boh s nami) 
– bol naozaj s nami, alebo skôr my s 
Ním. Nakoľko sme dovolili, aby nás 
On obohatil – stretnutím v osobnej 
modlitbe, počúvaním jeho Slova, v lá- 
maní chleba, v spoločenstve, v službe 
iným. Ak nás totiž On nestretá a ne-
napĺňa, ľahko podliehame iným „stret-
nutiam“. Naoko vábivým, lesknúcim, 
ale vždy vyprázdňujúcim a oberajú-
cim nás o pravé hodnoty. A tak „za-  

bíjame“ čas a strácame normálne ľud-
ské vzťahy cez televíziu, denno-denne 
vyhľadávame „výhodné akcie“ super- 
či hypermarketov a vyprázdňujeme 
svoje peňaženky i zbytočnými nákup-
mi, necháme sa vtiahnuť do kolotoča 
len prác a povinností, zháňaním „pre-       
potrebných“ vecí, aby neostal čas na 
oddych, návštevu, rozhovor a iné, za 
čo sa neplatí... Sme teda pokúšaní pra-

vé hodnoty (zdedené i po predkoch) 
vymeniť za pseudohodnoty, pozlátko 
moderného sveta.

Nech tento nový rok prinesie nám 
všetkým túžbu i predsavzatie neustá-
leho hľadania a naplňania sa pria-  
teľstvom s Ježišom Kristom – univer- 
zálnym Spojencom každého človeka. 
Potom iste nájdeme cestu bližšie k se-       
be i my, tu v Pozdišovciach, malí i veľ-            
kí, majetní i biedni, evanjelici, katolí-
ci, pravoslávni či iní a cenu a silu toh-
to „spojenectva“ zaiste pocíti aj celá 
zjednotená Európa.

Do nového roka 2005 to z celého 
srdca želá a v modlitbe vyprosuje všet-
kým vám          o. Ján, gr. kat. farár

NOVÁ UČEBŇA
V júni 2004 bola zriadená v našej 

škole počítačová učebňa. Jej zria-
deniu predchádzala rekonštrukcia 
interiéru školy. Touto cestou sa 
chceme poďakovať sponzorom: p. 
Balogovi, p. Ing. Kerekešovi, fi rme 
Massive, fi rme SIMA, p. Antalovi 
atď.         Pozdišováčik 2003-2004

MAJÚ ERB
V susedných Laškovciach sa v 

novembri uskutočnila posviacka o-
becných symbolov – erbu a vlajky. 
Pri tejto slávnostnej príležitosti sa v 
miestnom gréckokatolíckom Chrá-
me Zosnutia Presvätej Bohorodič-
ky uskutočnila koncelebrovaná sv. 
liturgia. Slúžili ju o. Mgr. Ján Le-
meš, správca pozdišovskej farnos-        
ti a o. Mgr. Ondrej Fabian zo Stráž-
skeho, ktorý donedávna spravoval 
pozdišovskú farnosť. Prítomných 
privítal Miroslav Bak, poverený 
vedením obce.       (rik)

∙ Pozdišovská gréckokatolícka far-
nosť, ku ktorej patria aj veriaci zo 
susedných Laškoviec a Michalo-
viec - časť Močarany, má nového 
správcu. Stal sa ním Mgr. Ján Le-
meš, ktorý vystriedal Mgr. Ondre-
ja Fabiana.
∙ V septembri odišiel z pozdišov-
ského evanjelického a.v. cirkevné-            
ho zboru na vlastnú žiadosť zboro-
vý farár-konsenior Mgr. Vladimír 
Mako. V našej obci pôsobil deväť 
rokov. Pozdišovského farára v sú-              
časnosti zastupuje Mgr. Ján Men-
ky z Michaloviec.
∙ V dňoch 2.-4. decembra sa v 
miestnom gréckokatolíckom chráme 
uskutočnila eucharistická duchovná 
obnova. Viedol ju ľudový misio-
nár o. Štefan Ištvaník, CSsR., z mi-
chalovskej viceprovincie redempto-           
ristov.          (red.)

O SV. RODINE
Na Vianoce si celý kresťan- 

ský svet pripomenul narodenie 
Božieho syna. Inak tomu nebo-
lo ani v našej obci, keď v miest-
nych kostoloch boli odslúžené       
evanjelické, gréckokatolícke, 
rímskokatolícke i pravoslávne 
bohoslužby. V prvé vianočné 
popoludnie sa v kultúrnom do-
me predstavila mládež. Žiaci 
Špeciálnej základnej školy z Mi-
chaloviec sa predstavili publiku 
s vianočnými piesňami a vinša-                
mi. Gréckokatolícka mládež sa 
predstavila s hudobno-divadel-
ným pásmom o Svätej rodine a 
udalostiach s ňou spojených v 
Betleheme. S týmto programom 
o niekoľko dní vystúpili aj v Ko-
šiciach.                            (red.)

..., že dachtori ľudze už bars 
zľeňiveľi a chodza do ľesa na ko-
zare na motorou. Kebi odstaviľi 
motore pod ľesom, to bi iśče bu-
lo jag-tag, aľe voňi bi sceľi koza-
re pomali z motora zbirac!

..., že iśče i dňeśka śe najdu ľu-
dze, co kradňa verški (poklopi) 
zos kanaľizačnich šachtou a ňe-
dumaju na to, že dakoho moža 
privis do ňeśčesca!

..., že podachtori Pozdišoučaňe 
nośa zo svojoho obisca śmece až 
do kontajnerou na cinteru a toti, 
co śe jim na cinter ňesce is, ta no-
śa gu zdravotnomu streďiskoj. A 
pritim bi starčilo, kebi tot bordeľ 
daľi do taškou abo do miškou a 
oparľi gu svojim śmecarom, kedi 
technicki službi śmece zbiraju. 
No, aľe ja zvedavi, či každi ma 
toti taški abo miški o co opric!

Na napravu chibou čeka
vaš Piťo Palanka!

že dachtori ľudze už bars

Ňeľubi śe mi...

STRUÈNE
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Pred 60 rokmi boli oslobodené Pozdišovce

PO URPUTNÝCH BOJOCH
Onedlho si svet pripomenie 60. výročie skončenia druhej svetovej vojny – 

najstrašnejšej v dejinách ľudstva. Koncom novembra uplynulo šesťdesiat ro-
kov od oslobodenia Pozdišoviec Sovietskou armádou. Stalo sa tak po trojdňo-
vých urputných bojoch 29. novembra 1944.

Cez našu obec už od Veľkej noci spo-
mínaného roku začali prechádzať ne-
mecké motorové vozidlá, kolóny vozov 
i množstvo zajatcov. Ťažká vojenská 
technika zanechávala praskliny na mno-
hých chalupách. Ľudia žili v neistote – 
v noci hučali nemecké vozidlá, cez deň 
ich zvolávali bubnovaním na nové roz- 
kazy a bolo nariadené aj evakuovanie. 
V júni sa v obci usadila autokolóna a 
Nemci cez leto zvážali vojenskú tech-
niku do Weinbergerovho kaštieľa (v 
miestnej časti Hvizda), kde ju následne 
opravovali. Skupina Nemcov so zajatý-
mi sovietskymi vojakmi sa usadila v Sir-
majovom kaštieli. Časť nemeckých vo-
jakov sa ubytovala v niektorých rodin-
ných domoch.

S približujúcim sa frontom sa v jeseni 
autokolóna presunula do Trebišova.  
Sprísnili sa evakuačné nariadenia napr. 
tým, že ženy a deti sa musia do 22. 
októbra vysťahovať do Ružomberka, 
chlapi do pracovných táborov vo Vrano-
ve nad Topľou. Týmto nariadeniam pod-
ľahla hlavne časť inteligencie a tak 
dedinou na vozoch ťahaných vychudnu-
tými koníkmi často smerovali na západ 
celé rodiny. Obyvatelia si na začiatku 
jesene začali zhotovovať bunkre a rôz-
ne úkryty. Miestni učitelia na čele s ria-
diteľom školy Emilom Durkothom ukrý-
vali knihy a iné písomnosti v pivničných 
priestoroch štátnej školy.

Nemeckí vojaci, rozrúsení v miestnej 
časti Vislok, začali s odvozom munície 

na front. Po troch týždňoch však boli 
vozidlá ostreľované z lietadiel. Prvých 
päť bômb, z ktorých jedna vybuchla, 
padlo mimo obec už 17. septembra oko-
lo dvadsiatej hodiny, ďalšie boli zhodené 
do Sabolovej záhrady, Rejbovho dvora 
a blízkosti gréckokatolíckeho kostola. Na 
oboch školách bolo ukončené vyučova-
nie. Počas októbra a novembra boli za-            
bíjačky na dennom poriadku. Vojaci me-
dzitým brali kone, kravy i ďalšie hospo-
dárske zvieratá. Obyvatelia si zamuro-
vávali cennejšie veci do pivníc. Denne, 
od 3. do 25. novembra, chodili chlapi 
pod dohľadom „feldžandárov“ kopať zá-
kopy v línii Úboč – Pastovník – Kame-
nec. Za šesťhodinovú prácu (od ôsmej 
do štrnástej) dostávali po 25 korún. Kaž-
dý deň bolo sedem až deväť náletov a  
padli aj bomby.

Blížiaci sa front signalizovali skupiny 
vojsk prechádzajúce po štátnej ceste 
z Užhorodu do Košíc. V piatok 22. no-
vembra priviezli Nemci do obce vojenskú 
techniku a o deň neskôr zaujali bojové 
pozície. Asi o desiatej hodine sa ozval 
výstrel z dela na dvore evanjelickej ško-
ly. Ľudia boli ukrytí v pivniciach a v lese, 
26. novembra boli oslobodené Michalov-      
ce a nasledujúci deň začalo oslobodzo-
vanie Pozdišoviec. Neustále útočiace 
sovietske vojská začali obkľúčovací ma-
néver s úmyslom obísť silný odpor ne-
priateľa sústredeného na pozdišovskej 
„Hure“. Urputné boje, keď Nemci pred-
tým zamínovali už spomínanú líniu, trva-

li dva dni.
Skôr, než sa nemecké vojská stiahli 

do Ondavskej doliny, stihli vyhodiť do 
vzduchu most cez riečku Duša. Obec-
ná kronika, citovaním jedného zo sved-
kov udalostí, spomína na tieto dni tak-
to: „Rusi už boli na druhom brehu 
Duše v sobotu večer. Neverili sme, že 
prežijeme to, čo sa v pondelok dopo-
ludnia začalo. Granáty začali veľmi hus-
to dopadávať, vzduch len tak svišťal od 
mín, len sme čakali, kedy zasiahne našu 
pivnicu. Nemci prišli do pivníc, tam za- 
viedli aj telefóny. Všade všetko prašťalo, 
búchanie neustávalo, budovy stratili 
svoje strechy, diery v múroch pribúdali 
ako huby po daždi, výkriky ranených 
– to všetko sa miesilo dohromady, aby 
peklo na zemi dosiahlo kulminujúceho 
víťazstva nad doterajším kľudom obce... 
Keď kaťušin popevok odznel, stíchlo 
všetko, tým však strašnejší bol pohľad 
na horiaci Vislok. Od konca, až po ci-
gánsku debru, všetko v jednom plameni. 
Horia stodoly, slama, seno, mláťačky, 
vozy, stroje, zrno, stromy, šopy, drevo 
atď. Vtedy, v tej strašnej červenej žia-
re, bolo vidieť, jak domáce zvieratá be-
hajú bezradne sem i ta, koľko je poško-
dených domov, veže kostolov...“

V stredu 29. novembra, asi o pol ôs-
mej večer, odišli z dediny Nemci a prišli 
prví sovietski vojaci zo IV. ukrajinského 
frontu. Odchádzajúci nemeckí vojaci 
však začali strieľať, preto obyvatelia aj 
ďalšiu noc strávili v úkrytoch – dovedna 
tri dni a tri noci nepretržite. Vo štvrtok, 
v posledný novembrový deň, sa Pozdi-
šovčanom naskytol smutný obraz na po-
lozhorené domy, opadané múry, zhore-   
né strechy, rozbité okná...

Pred i počas prechodu frontu zahynuli 
dvaja Pozdišovčania – Rusnačková (pri 
bombardovaní Prešova) a Poľaško-Gar-
bar. Túto smutnú bilanciu posledných 
vojnových dní dopĺňajú aj ďalšie štatis-
tiky. Do zajatia bol odvlečení Andrej 
Kroj, Pavol Vološ a osem Židov. V I. 
čsl. armádnom zbore bojovali spočiatku 
dvaja, neskôr ôsmi Pozdišovčania: Gej-
za Hoľan (1921), ranený pri Bilej Cerkvi, 
Andrej Rejba-Raček (1921), padol  pri 
Zydranowej a je pochovaný na Dukle, 
Andrej Furčák (1921), padol pri Liptov-
skom Mikuláši, Ján Magura (1924), Pa-      
vol Magura (1926), Štefan Kašinský 

NAJŤAŽŠIE CHVÍLE
V roku 1944 nastali pre našu rodinu najťažšie chvíle – vypuknutie 

Povstania a približovanie sa frontu. Prvého septembra sa v škole neza-
čalo vyučovať, lebo celé leto boli v škole nemeckí vojaci, ktorí odchá-
dzali na front na Duklu a po čase sa vracali späť. V byte bývali dôstoj-
níci, a keď sa blížil front, dali nás odviezť nákladným autom do Sabino-
va (podobne to bolo aj s rodinou notára Dudíka). Po oslobodení Pre-
šova a Sabinova sme sa vo februári 1945 na voze vrátili späť do Poz-
dišoviec. V Sabinove sme mohli aj zostať, pretože otca tam chceli za 
učiteľa do Orkucian a za kantora do Sabinova. Lenže jeho túžbou, i 
túžbou celej rodiny, bolo vrátiť sa do Pozdišoviec a tam pokračovať v 
načatej práci. Stalo sa tak začiatkom roku 1945. 

Oľga WÜRSCHNEROVÁ-ŽIAKOVÁ

(1926), Ján Furčák (1926), Juraj Ma-       
riščák (1922), Pavol Poľaško (1925) a 
Michal Magura (1925). V Slovenskom 
národnom povstaní bojovali šiesti obča-
nia, vojaci I. čsl. armády na Slovensku: 
Michal Lacko (1911), Ján Poľaško 
(1916), Pavol Holink (1917), Pavol Uno-
ka (1922), Michal Jurko (1923), padol 
a Michal Ferjo (1923), padol. Z bojiska 
druhej svetovej vojny sa nevrátil ani 
ďalší z vojakov – Ján Pancák.         JPZ

NEMCI SA ZMÝLILI
Nemci najali chlapov z dediny 

na kopanie zákopov koncom leta 
1944. Pretože sa zmýlili, kopali 
sme najprv pred trhovišťským le-
som v časti Bulky. Denne sa pra-
covalo šesť hodín, platili nám po 
dvadsaťpäť korún. Neskôr sme 
sa presunuli východnejšie a ko- 
pali zákopy v línii Úboč – Podho-
rie – mlyn, lebo pôvodným záme-               
rom nemeckej armády bolo sťa-
žiť prechod Rusov cez rozvodne-
nú Dušu.

S blížiacim sa frontom si Poz-
dišovčania odkladali časť potra-
vín, aby im vojaci všetko nezo-
brali. Inak to nebolo ani v našej 
rodine. Za hospodárskymi budo-
vami sme vyhĺbili veľkú jamu 
a uložili do nej pšenicu, časť mú-
ky a mäso z ošípaných. To všetko 
sme zakryli slamou a zahádza-    
li zeminou. Vtedy však bola veľ-                
mi mokrá jeseň a všetko sa zne-                
hodnotilo. V našom dome boli 
piati nemeckí vojaci, ktorí sa 
neskôr usadili v „guľometných 
hniezdach“ a značne spomaľovali 
postup Rusov. Raz som využil 
ich neprítomnosť a z „prikľeta“, 
kde mali zásoby, som odniesol 
vrece múky a skryl v stodole.

Tesne pred príchodom soviet-
skej armády mal dať komisár Ju-
raj Ihnacik vybubnovať, aby sa 
chlapi zhromaždili v strede obce. 
Komisár však všetkým odkázal, 
aby sa skryli, že Nemci ich chcú 
zobrať. Prišli iba niekoľkí. Odvte-
dy sú Andrej Kroj a Pavol Vološ 
nezvestní.

Dvadsiatehopiateho novembra 
sme odišli s otcom a bratom Mi-
chalom do lesa, kde sme dva dni 
a dve noci strávili v hájovni u Har-          
čarika. Na druhý deň sa front pri-
blížil k pozdišovskému chotáru, 
preto sa chlapi stiahli do bun-
krov v lese. Tu sme ešte robili po-   

(Dokončenie na str. 5)

Vojnou zničený dom Sotákovcov pri ceste k Močaranom (za mos-
tom).   Snímka: archív

V júli tohto roku uplynulo 90 
rokov od vypuknutia I. svetovej 
vojny, ktorá skončila koncom ok-
tóbra 1918 porážkou a rozpadom 
Rakúsko-Uhorska a vznikom no-
vých štátov. Vojna síce našu obec 
priamo nezasiahla, no bojovali v 
nej aj Pozdišovčania. Jedným z 
nich bol Jozef Hreščo (1888-1962). 
Ako delostrelec cisárskej armády 
sa dostal na taliansky front. Ako 
príslušník rakúsko-uhorskej, ne-
skôr aj Československej armády, 
dosiahol hodnosť kaprála (desiat-
nika). Do zálohy bol prepustený 
15. októbra 1920.

Snímka: archív rodiny Hreščovej

 Na talianskom fronte...
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HRÔZY DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY
Nemala som ani desať rokov, keď boli oslobodené Poz-

dišovce. Moje spomienky sú stále živé. Dvadsiatehošies-
teho novembra 1944 boli Červenou armádou oslobodené 
Michalovce. Môj otec, moji dvaja bratia i dvaja susedia – 
Ján Soták a Pavol Vološ, ktorí prišli domov po rozpuste-
ní Slovenskej armády, si urobili úkryt pri starom koryte 
Duše. Zakopali maringotku do zeme a chceli tam prečkať 
prechod frontu.

Dvadsiatehopiateho novembra večer chodili zrejme 
„esesáci“ – frontoví vojaci v čiernych kabátoch a kontrolo-
vali, či v domoch alebo pivniciach nie sú ukrytí partizáni. 
Boli hrubí, drzí a naháňali strach. Dvadsiatehošiesteho 
novembra bola nedeľa. Nemci chceli spomaliť postup 
Červenej armády. Keď robili obhliadku frontovej línie, 
zistili, že zo zeme uniká para, preto vyzvali našich chla-
pov, aby zo zakopanej maringotky vyšli von. Priviedli ich 
k nám, domov, aby sa obliekli. Otec poslal sestru pre bra-    
ta Miška, ktorý bol po maturite a vedel nemecky, aby as-
poň otca nechali doma. Nemci zobrali aj jeho. Mama so 
sestrou Marčou im chystali jedlo, ja som išla s nimi na ko-                   
mando. Jedno bolo na Ulici, druhé na Visloku, odkiaľ ich 
peši zobrali smerom na Trhovište. Išla som s nimi až na 
Kamenec a veľmi som plakala. To Nemcov nahnevalo 
a jeden na mňa namieril pušku. Brat Miško zakričal: „Ute-       
kaj domov, lebo ťa zastrelia!“ Plačky som utekala domov. 
Mame som povedala, že zbytočne nachystala stravu a že 
ich uvidí len na fotografii.

Mama so setrou Marčou a babičkami zostali doma a po-
čas prechodu frontu boli v pivnici u uja Cibáka. Ja, so ses-
trou Hanou, ktorá mala vysokú horúčku, v pivnici u Mi-
žíkových (dnes tam býva Milan Lukáč), kde predtým s na-    
mi bol aj brat Miško – ten ako malý chlapec prekonal zá-  
pal kostí a mal kratšiu ruku, pretože vtedy neboli antibio-
tiká, ruka sa hojila dva roky, zdeformovala sa, takže ne-
bol ani vojak. V pivnici sme boli asi dvadsiati. Vpredu 
pred sýpkou bol nemecký kanón. Odtiaľ mali Nemci pa-
rádny výhľad na cestu do Močarian. Keďže boli na kop-
ci, podarilo sa im zadržať Červenú armádu na tri dni. 

V utorok, keď nemeckí vojaci strieľali z kanóna, Rusi ich 
zranili. Najviac toho, ktorý strieľal. Doniesli ho k nám, 
do pivnice. Veľmi kričal od bolesti, krvácal a nakoniec 
zomrel. Pochovali ho pri evanjelickom kostole, po roku 
1990 exhumovali a odviezli do Nemecka. V stredu sme 
vyšli na dvor a pozerali, ako „bije“ kaťuša smerom na 
kopec. Leteli také ohnivé jazyky a potom vybuchli. Toho 
sa Nemci báli, preto ustupovali.

Na druhý deň prišli naspäť, našich chlapov zobrali až 
do Tušíc. Tam ako zajatci pracovali na Ondave. V tom 
čase bol letecký nálet, otcovi ako zajatcovi sa podarilo 
ukryť. Po týždni sa vrátil domov, ale bez bratov.

Miško robil Nemcom tlmočníka a tak nechodil praco-
vať. Neskôr boli zajatci premiestnení za Dargov – do Niž-  
nej Kamenice. Spali tam v stodole. Brat Jožko zobral pod 
pazuchu seno (nebol ešte vojak) a niesol ho akože do-  
bytku. Domáci to pochopili, a prijali ho. Tak prežil boj 
o Dargov, ale domov prísť nemohol. Ostatní išli do Pre-                    
šova, tam znovu ako zajatci pracovali, až kým mesto ne-
bombardovali. Vtedy utiekli aj ďalší, ale údajne ich opäť 
chytili tí istí nemeckí vojaci, ktorým utiekli a odtranspor-   
tovali do koncentračného tábora Sachsenhausen. Brat On-
drej a sused Vološ sa nikdy nevrátili. Sused Soták sa vrátil 
po vojne.

Brata Miška Nemci prepustili po bombardovaní Prešo-
va. Domov prišiel 19. januára 1945 okolo deviatej večer. 
Z celej dediny sa chodili pozerať. Otec bol kolesár, ľudia 
ho potrebovali a aj v zime prišli do  „varštáku“ hoc len po-
sedieť a porozprávať. Popoludní asi o piatej sa vrátil brat 
Jožko. Jeden o druhom nevedeli nič a vrátili sa v jeden 
deň. To bolo radosti. Mama celý ten čas plakala. Veď 
stratila troch synov a zrazu sa jej dvaja vrátili. Neskôr 
hovorila, že nevie, ako by to bolo, keby som sa jej stále 
nedržala sukne a neplakala s ňou.

Aj takáto bola vojna. Na našej streche na starom dome 
sú v plechu diery po granátoch. Nech sú mementom pre 
všetkých!

Jolana BULÍKOVÁ-KROJOVÁ

sledné dokončovacie práce. 
Boli to vyhĺbené jamy zakryté ha-
luzím, ktoré bolo nahádzané na 
pevných trámoch. Medzi haluzím 
boli nastoknuté zrezané ihlična- 
té stromčeky. Tie slúžili na okla-
manie nemeckých vojakov. Do 
bunkrov sa vchádzalo úzkym ot-
vorom. Neviem, kde bol v ten deň 
otec, brat Michal sa skrýval niek-
de v Moravanoch spolu so suse-
dom Michalom Paľom, mama v 
pivnici pod Weinbergerovým ka-
štieľom. Ja som sa ukryl v bunkri 
Šimkových-Kondilašových. Bolo 
nás tam asi pätnásť.

Kým sa bojovalo o Pozdišov-
ce, chlapi v lese si krátili dni ce-
lodenným hraním kariet. V jeden 
deň, asi o tretej popoludní, vy-
šiel zo susedného bunkra Janko 
Pavlikán. Odrazu jeden z nemec-               
kých vojakov zakričal „Halt!“ Na-
to sa ozvala streľba a on cez úzky 
otvor vkĺzol späť do diery. Stŕpli 
sme, no zároveň mali aj šťastie, 
pretože utekajúci nemeckí voja-
ci, napochytro likvidujúci poľný 
telefón, už nemali čas po ňom 
pátrať...

(Zo spomienok 84-ročného Jána 
Poprika)

NEMCI SA ZMÝLILI
(Dokončenie zo str. 4)

STŘEPINY V TĚLE
Naše rodina i já jsme pocítili válku osobně a já do dnešních dnu nosím 

ve vlastním těle několik střepin. Byl jsem raněn po výbuchu granátu 
z kaťuše, který zapáli náš dům. Dům shořel do základu, já jsem přežil.

Stalo se to v Pozdišovcích 27. lis-
topadu 1944 odpoledne. Zabilo to 
Poľašku a ještě bylo pár raněných. 
Na Visloku shořelo několik domů a  
celá řada stodol. Přestože mírně 
pršelo, záře od ohně byla veliká. 
Hořelo do noci a vidět bylo jako 
ve dne.

Sověti se po neúspešnem útoku na 
Pozdišovce stáhli zpět a ostřelovali 
z kanónu pozice Němců, kteří byli 
zakopáni od Úboči, na Vinici až do 
valala. U nás bylo několik němec-  
kých tanků. Němci už předtím ostře-
lovali pomocí dynamitu telegrafní 
sloupy u hradský a zamínovali oko-
lí mostu na Lipovci i na Duši a pod-                   
mínovali mosty, které pozdějí vyho-
dili.

Naši chlapi postavili na záhra-
dě u ujca Magury-Strojnika bunkr, 
abychom se při přechodu fronty 
měli kde ukrýt. Ale protože byl 
náš bunkr velký a pevný, tak nás – 
mámu, babičku, mne s bratry Jura-
jem, Štefanem a Krojovú- Johanovú 
s dětmi Němci vyhnáli a zřídili si 
tam telefónní centrálu.

24. nebo 25. listopadu dali Něm-   
ci vybubnovat, aby se všichni chlapi 
od 16 do 60 let s teplým obleče-    
ním a jídlem na 3 dny dostavili ke 
komisaři, aby je odvedli. Protože 
bubeník Rusnačok v té době již ute- 
kl, tak bubnovali chlapci Jožko Ma-         
gura a Michal Lešňanský. Chlapi 
z valala se různě poschovávali, ale 
hlavně utekli do lesa. Mezi nimi 
i náš otec. Strašně tam vymrzli, pro-
tože stále pršelo a oheň nemohli roz-         
dělat, aby je Němci neviděli.

Onoho 27. listopadu, když nás 
Němci vyhnáli z bunkru, schovali se 
máma, babička, teta Hreščová a dě-

ti u tety Čižmárikovej-Rohalčinej 
do jejich bunkru, který měli na zá-   
hradě. Já, jako nejstarší syn, jsem 
byl u babičky (Strojnikovej) s Něm-                  
ci. Němci nám zastřelili prase a po-
brali jiné jídlo, jedli, spali a odpočí-
vali. Zůstal jsem s nimi proto, že 
jsem ovládal pár slov německy a  
abych jim dal co potřebovali, aby 
sami nerabovali.

Pozdní odpoledne se nachýlilo 
k večeru a já jsem šel nakrmit krá-
vy a králiky. Potřeboval jsem na zá-
chod a tak jsem vešel do budky a v 
tom se to stalo. Výstřel z kaťuše. By- 
lo štěstí, že mě ta prkna částečne 
ochránila. Dnes se tomu můžeme 
jen zasmát, ale tenkrát ta situace 
k smíchu nebyla. Po výbuchu nastal 
veliký zmatek, Némci naskákali do 
tanku, všechno kolem hořelo a lidi 

poušteli dobytek, aby neuhořel.
Já jsem urpěl velkou ztrátu kr-

ve a padal jsem do bezvědomí. Byl 
jsem ohlušen. Ujco Magura, který 
se skrýval v pivnici zahrabaný 
bramborami, musel vylézt ven a byl 
to on, který mě prvně ošetřil. Pro-
tože jsem byl nevládný, rozřezal na 
mě oděv a rány mi ovázal obvazy 
z tetiny sukně. V bunkru u Čižmá-
rikových jsem se dusil, protože jsem 
měl vnítřní krvácení a bylo tam 
moc lidí.

Když Němci odrazili sovětský útok 
a situace se trochu zklidnila, odne-  
sla mě máma s tetou do Jurky-Si-
pancových, kde bylo německé pro-
vaziště. Tam byl doktor, který mě 
převázal a moje máma ho uprosila, 
aby mě odvezli s německými raně-
nými do nemocnice. Doktor říkal, že 
do rána nevydržím a mezi starými 
chlapi se nenašel nikdo, kdo by mě 
odvezl do Sečovec, kde byl polní la-
zaret. Nakonec se německý doktor 
nad mámou slitoval a svolil, aby 
mě naložili na vůz s jiným raněným 

německým vojákem.
Cesta do Sečovec byla hrozná. Pr-            

šelo a Sověti cestu ostřelovali, pro-                    
tože v noci po ní probíhal přesun 
německých posíl a munice. V Sečov-   
cích mě převázali a odborně ošetři-
li. V lazaretu tam vedle mě ležel rus-
ký voják raněný do kolena, kterého 
Němci zajali na Duši při útoku na 
Pozdišovce také 27. listopadu. V  
noci z 28. na 29. celý lazaret Něm-               
ci evakuovali do Košíc a tam mě 
převzali Maďaři a vyléčili mě.

Po přechodu fronty jsem se vrá-
til chvála Bohu živ a zdráv. Bylo mi 
13 let a vrátil jsem se se zážitky a      
zkušenostmi starého chlapa. V zimě 
1945 onemocněl táta na týfus, 
hned po něm na týfus onemocněla 
i máma a porodila bratra Milana. 
Skoro všechno nám shořelo, ale by-
lo konečně po válce a my jsem začí-
nali od nuly. Možná i proto jsem 
svoje 15. narozeniny slavil už tady 
v Liberci. Nebylo to lehké, ale všude 
se najdou dobří a slušní lidé, a když 
je člověk sám dobrý a slušný, tak 
člověku pomůžou přežít.

Rád vzpomínám na Pozdišovce. 
Je to moje rodiště. Rád se tam vra-
cím a vadí mi jen ten pas v kapse. 
Narodil jsem se jako Čechoslovák 
a tak chcí i umřít. Jsou mi k smíchu 
žabomyší války některých Čechů 
a Slováků.

Vím, že moje vyprávění je nesou-
vislé a útržkovité, ale těch zážitku 
bylo moc, aby je mohl popsát na 
pár řádcích. Vím, že moje výpověď 
je neúplná, co se týka těch drama-
tických dní a navíc každý, kdo to za- 
žil, to vidí ze svého úhlu pohledu. 
Moje zážitky a poznání z této války 
by daly na celý román.

Jan VEREŠČÁK, LiberecDnes už 73-ročný Jan Vereščák s manželkou Jindřiškou.
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OBNOVENÝ HRNČIARSKY CECH
Pozdišovské hrnčiarstvo, o ktorom je prvá písomná zmienka 

už z roku 1416, má vo svojej histórii viacero medzníkov. Jed-
ným z nich je aj 22. november 1924, kedy bol obnovený miest-
ny hrnčiarsky cech. Stalo sa tak niekoľko rokov po skončení 
prvej svetovej vojny. Pozdišovská keramika sa po vzniku Čes-
koslovenskej republiky (28. októbra 1918) postupne dostá-
vala aj do vzdialenejších oblastí. Už okolo roku 1920 posie-
lal Michal Parikrupa-Šipar st. svoje výrobky do Prahy. Aj vý-
robky ďalších pozdišovských majstrov sa dostali do Brati-
slavy, na Moravu i do Čiech.

V spomínaný novembrový 
deň roku 1924 vstúpilo do ob-
noveného cechu 35 hrnčiarov, 
ktorí vypracovali a prijali ce-
chový poriadok obsahujúci 11 
bodov. Členmi cechu sa stali 
títo majstri: Michal Parikrupa-
Šipar st., Michal Poľaško-Gar-
bar, Ján Bruňo (Bardar), Ján 
Magura, Ján Mihalčin, Ján 
Kráľ, Ján Remák, Andrej Magu-                  
ra, Ján Poľaško, Juraj Kalvin-
čin, Michal Poľaško, Michal 
Magura-Vojačok, Juraj Jurko, 
Pavol Ivančin, Michal Čižmá-
rik st., Andrej Lešňanský, Pa-
vol Kohút, Pavol Lacko, An-
drej Magura Šimko, Andrej 
Lukáč st., Ján Pancák, Andrej 
Poľaško-Čižmarmiśov, Michal 
Poprik, Juraj Garbar, Andrej 
Bruňo, Michal Ivančik, Pavol 
Lešňanský, Ján Sojka, Michal 
Ivančin, Michal Kočišmiśko, 
Ján Čenčarik, Ján Kiselovič, 
Pavol Andrejko, Ján Lešňanský 
a Ján Poľaško-Garbar.

Pozdišovskí hrnčiari praco-
vali dlhé stáročia primitívnym 
spôsobom. Čiastočné zlepšenie 
nastalo začiatkom tridsiatych 
rokov dvadsiateho storočia. Bo-
lo to zásluhou Juraja Poľaška, 
ktorý zaviedol stroj na mle-      
tie hliny, aký videl u užhorod- 
ských hrnčiarov. Veľká hospo-
dárska kríza v tridsiatych ro-
koch neobišla ani pozdišovskú 
hrnčiarsku dielňu. Dokazuje to 
aj zápis v cechovej knihe z 1. 

marca 1933, z ktorého sa do-
zvedáme o pôžičke hrnčiarov 
“... zo Roľňickej pokladňici...“ 
v sume 2 500 Kč na „glejtu“, 
ktorú sa zaviazali splatiť do 
troch mesiacov.

Kým snahou starých hrnčia-
rov bolo mať tovaru čo najme-
nej, ale kvalitného, roky dru-
hej svetovej vojny priniesli 
z dôvodu obmedzenia výroby 

kovového riadu zvýšený do-
pyt po hlinenom riade. Táto 
skutočnosť sa často premietla 
aj v zníženej kvalite výrobkov. 
V roku 1943 sa hrnčiarskemu 
remeslu venovali: Ján Poľaš-
ko-Garbar, Pavol Jurko-Rus-
načok, Pavol Andrejko, Ján 
Čižmárik, Ján Hreščo, Andrej 
Magura, Andrej Lešňanský, Ján 
Poľaško-Čižmár, Andrej Poľaš-
ko-Čižmár, Michal Jurko, Ju-   
raj Poľaško-Garbar, Juraj Bru-
ňo, Juraj Magura-Vojačok, Ján 

Ščerbák, Juraj Mihalčin. Juraj 
Kráľ, Andrej Kráľ, Ján Poľaš-
ko-Melichar, Michal Čižmárik, 
Andrej Mihalčin, Andrej Lukáč, 
Ján Poprik, Pavol Poprik, Ján 
Pancák, Ján Kiselovič, Pavol 
Ivančin, Juraj Drábik, Michal 
Paľo, Michal Parikrupa, Juraj 
Danko, Michal Mihalčin, Ján 
Magura, Andrej Furčák a Juraj 
Kočiš.

Hrnčiari boli roztrúsení po 
celých Pozdišovciach, no naj-                    
viac ich pracovalo na Visloku. 
Najviac riadu pekného vyho-
tovenia vyrábali Čižmárikovci, 
najkrajšie a najoriginálnejšie 
ornamenty robil Ján Kalvinčin, 
pekné tvary zhotovoval Ján 
Kráľ a jeho bratia, v plastických 
výrobkov vynikal Juraj Danko 
a vtedajší cechmajster Pavol 
Andrejko sa vyznal v zhotovo-
vaní úhľadných farbív zo zemi-
tých hliniek.

Skončením druhej svetovej 
vojny v podstate končí jedna z  
vývinových etáp pozdišovské-
ho hrnčiarstva, ktorá trvala od 
začiatku dvadsiateho storočia.

(pok)

POKLADANKA
Rok 1924 bol významný nielen pre našich hrnčiarov, ale aj pre 

roľníkov. Politické i hospodárske zmeny, ktoré nastali po I. svetovej 
vojne a vzniku ČSR sa totiž dotkli aj ich. Pôda, ktorá predtým patrila 
veľkostatkárom, menila majiteľa či majiteľov. Mnohé pozdišovské 
rodiny získali menší či väčší kus pôdy a tým aj možnosť lepšej 
obživy. 

V tom čase existovalo v obci združenie roľníkov pod názvom 
Roľnícka beseda. V jednom zo zápisov „Besedy“ sa dozvedáme 
nasledovné: „Mijak Pozdisovski malo Roľníci žadali me ot pana že-
bi nam dal zalacnejsu cenu polo pan nam dal. Tak nasa Roľnicka 
Beseda zrobili me zhromaždeňe a me vislali gu panoj Veinbergeroj 
napokladanku 6 členov toto co me mali uarence kec ot kupime ta 
arendi ňit. Za cenu nam dal za taku což me mali uarence otkupili 
me cena 2 kr. 20 h. saha orni polo a tejtese okolo vodi dali me na 
cali valal cena 1 kr. 80 h. saha a gu tomu nam dal pan 60 kabla 
uherski 1000 sahi na horňim polu... V ďalšej časti zápisu sa spo-
mína zhromaždenie, na ktorom bol prítomný tajomník Karol Ribárik 
z Michaloviec „A vun opitalse naroda cikaždi spokojni natim na tej 
kupli kazdi zuhlasil že spokojni nato imi tiž spokojni.“

Listina je opatrená podpisom predávajúceho Eugena Weinber-
gera, pečiatkou Roľníckej besedy, podpismi členov predstavenstva 
(Andrej Furčák – predseda, Jozef Hreščo – zápisník, Andrej Cibák 
– pokladník) a členských svedkov (Ján Lešo, Ján Rusnačok, 
Michal Magura, Juraj Cibák a Andrej Petrišin Ančo).       –jpz–

PLATILI „KEĽČIK”
Obnove hrnčiarskeho cechu 

v roku 1924 predchádzala kúpa 
pozemku od Alexandra Wein-            
bergera z 12. decembra 1923, 
na ktorom ležala baňa na hlinu. 
Okrem kúpno-predajnej zmlu-         
vy s Weinbergerom bola vypra-
covaná aj „Smluva medzi Har-
čarami Pozdišovskíma”.

V nej sa okrem iného dočíta-
me aj toto: „Niže potpisani Poz-
dišovskí Harčare kupili me ba-             
ňu na hlinu od Sandora Vein-
bergera dňa 12 decem 1923 im 
roku za kor česko slovenskich 
600 slovom šejs sto sazalik 
śe placil kč natot keľčik ma 
zaplacic každi harčar kč 28 za 
kontrak Novtarišoj každi jeden 
2 kč chtori harčar sce harčarski 
remeslo provadic a do toho ča-
su pokľa više pisanu sumu do 
cihu ňe zaplaci stej baňi mu 
hlinu brac ňe śľebodno kec 
bi śe dachto od považil otam 
hlinu brac a je u tim pisme ňe 
podpísani bude podani gu sudu 
kec ne zaplaci pokutu chtoru 
naňoho viruca harčare.”

Zmluva taktiež stanovuje „da-    
jakim viučencom” zaplatiť urče-
nú sumu. Ináč nesmú ťažiť z         
bane hlinu. Podľa uvedenej 
zmluvy zaplatilo za právo ťažby 
26 hrnčiarov po 26 korún (M. 
Parikrupa-Šipar, M. Poľaško-
Garbar, J. Bruňo-Bardar, J. Ma-
gura st., M. Magura-Vojačok, A. 
Magura st., A. Magura ml., J. 
Pancák, J. Kalvinčin, M. Pop-
rik, J. Mihalčin, M. Poľaško-
Čižmarmiśov, J. Remák, A. Leš-
ňanský, M. Čižmárik, J. Jurko, 
J. Kráľ-Sovtis, Juraj Poľaško-
Garbar, A. Lukáč, Ján Poľaško-
Garbar, A. Poľaško-Čižmarmi-
śov, P. Kohút, P. Lešňanský, Ján 
Poprik a P. Jurko), Ján Kiselovič 
30 Kč, Pavol Ivančin 38 Kč, 
Pavol Andrejko 40 Kč...

Tento i ďalšie vzácne doku-
menty sa zachovali vďaka ro-
dine posledného cechmajstra 
Pavla Andrejka, ktorá ich o-
chotne poskytla.              (red.)
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Spoločenské okienko

VIETE, ŽE...
... pred 570 rokmi (1434) zomrel kra-
jinský hodnostár Mikuláš Garaj, ktorý 
ako palatín v roku 1416 (listina z 11. 
októbra) riešil lúpežné prepadnutie 
pozdišovských hrnčiarov poddanými 
michalovského zemepána?
... pred 185 rokmi (14. októbra 1819) 
sa narodil evanjelický kňaz, veršovec 
a účastník udalostí v meruôsmych 
rokoch (1848-1849) Teofil Tertulián 
Bohumil Nosák, ktorý v roku 1847 
pôsobil v našej obci ako kaplán?
... pred 110 rokmi (19. novembra 
1894) zomrel evanjelický kantor-uči-
teľ a národovec Karol Samuel Ben-
jamín Seredaj, ktorý pôsobil v našej 
obci od roku 1833?
... pred 95 rokmi (2. júla 1909) sa 
narodil popredný hrnčiar Andrej Mi-
halčin – Majster ľudovej umeleckej 
výroby?
... pred 90 rokmi (v júli 1914) vypukla 
1. svetová vojna?
... pred 85 rokmi (5. novembra 
1919) sa narodil popredný hrnčiar 
Andrej Čižmárik – Majster ľudovej u-
meleckej výroby?
... pred 80 rokmi sa v Pozdišovciach 
narodil gréckokatolícky kňaz Ján Le-      
šo, SJ, ktorý vyše dvadsať rokov pô-
sobil ako misionár v Kanade?
... pred 65 rokmi (1. septembra 1939) 
začala 2. svetová vojna?
...pred 55 rokmi (v októbri 1949) bolo 
založené Jednotné roľnícke družstvo 
Pozdišovce?
... pred 55 rokmi (29. novembra 
1949) boli v obci veľké hrnčiarske 

oslavy, na ktorých sa o. i. zúčastnili 
zástupcovia Kancelárie prezidenta 
ČSR (Fr. Nečásek), Povereníctva 
SNR (L. Novomeský) a ďalších inšti-
túcií? 
... pred 50 rokmi bol za evanjelického 
a.v. kňaza ordinovaný Pavol Plach-
tinský, ktorý bol kaplánom a farárom 
miestneho zboru spolu 25 rokov?
... pred 40 rokmi (5. októbra 1964) 
bol za pomocného gréckokatolíckeho 
biskupa v Toronte menovaný Michal 
Rusnák (Rusnačok), ktorý žil v trid-
siatych a štyridsiatych rokoch v Poz-
dišovciach?
... pred 35 rokmi (11. júla 1969) zo-
mrel evanjelický farár Michal Čop, 
ktorý v obci pôsobil 21 rokov?
... pred 10 rokmi (2. októbra 1994) 
bola postavená a posvätená pravo-
slávna cerkev?

GALÉRIA OSOBNOSTÍGALÉRIA OSOBNOSTÍ
Ján ŽIAK (1899-1970)

Narodil sa 11. augusta 1899 v Sabinove v rodine obuvníka. Základnú 
a meštiansku školu navštevoval v rodisku. Už ako 18-ročný odišiel na 
taliansky front, kde sa zúčastnil bojov pri Pijave. Po vojne – v roku 1921 
zmaturoval na Evanjelickom učiteľskom ústave v Prešove.

Jeho prvým kantor-učiteľským pôsobiskom bolo Vranovské Dlhé. Tu 
sa v roku 1924 oženil s Annou Končekovou z Nacinej Vsi, ktorá mu bola 
v živote veľkou oporou. Spoločne vychovali 4 deti – Milana (nar. 1925), 
Oľgu (1927), Tibora (1928) a Jána (1930). V roku 1926 odišiel na evan-
jelickú cirkevnú školu do Nového Klenovca na Podkarpatskej Rusi, kde 
žili evanjelici – prisťahovalci zo slovenského Klenovca. Po odchode Ka-
rola Petrivalského si ho za kantor-učiteľa zvolili Pozdišovčania. Tu, „vo 
svojich Pozdišovciach“, učil na evanjelickej cirkevnej, neskôr na štátnej 
škole v rokoch 1927 až 1960.

V srdci Zemplína ho čakala náročná práca, pretože vtedy miestnu 
cirkevnú školu navštevovali evanjelické deti ôsmich ročníkov. Túto pre-
kážku zdolával svojím učiteľským majstrovstvom. Bol prísnym peda-
gógom (čo určite potvrdia aj jeho doteraz žijúci žiaci) a jeho koníčkom 
boli zvlášť počty a zemepis. V Pozdišovciach bola zriadená aj dvojroč-
ná Hospodárska škola, ktorú viedol. Navštevovali ju žiaci po skončení 
povinnej školskej dochádzky (aj z Močarian).

Práca J. Žiaka však nebola zameraná iba na školu. Bol všade, kde sa 
v dedine niečo dialo – organizoval miestny dobrovoľný hasičský zbor, 
nacvičoval divadlo (k známym hercom patrili napr.: Ján Lacko-Čarný z 
Kúta, Juraj Bruňo, neskorší tanečník SĽUK-u či Mária Rolenčíková a 
mnohí iní). Veľkú starostlivosť ako kantor venoval aj cirkevnému zboru. 
Ak si to vyžadovali okolnosti, zastupoval aj farárov pri Službách Božích. 
Za jeho pôsobenia sa tu vystriedali štyria – J. Krčméry, J. Barč-Ivan, J. 
Michalko a M. Čop.

Najťažšie chvíle pre rodinu začali pred prechodom frontu. Žiakovci 
museli načas evakuovať do Sabinova, v roku 1950 stratili syna Milana a 
ťažká škúška pre J. Žiaka prišla v tom istom roku, keď sa musel rozhod-
núť či bude učiť alebo kantorovať. Keďže s tým rátal už skôr, na kantor-
ské miesto pripravil Andreja Lukáča, ktorý vedel dobre spievať a hral 
na harmonike.

Učiteľ a kantor Ján Žiak, ktorý takmer celý produktívny vek prežil v 
Pozdišovciach, odišiel zo zdravotných dôvodov do Sabinova, kde žil 
ako dôchodca a až do svojej smrti 2. februára 1970 kantoroval. Tam je 
aj pochovaný spolu s manželkou Annou (1898-1989) na evanjelickom 
cintoríne.                Oľga Würschnerová-Žiaková

Uzreli svetlo sveta
Dominika MENDOVÁ (15.5.), Michal GRÍB (20.6.), Lenka ELIÁŠOVÁ 
(8.8.), Dominik ŠČERBÁK (3.10.), Róbert ČAČKO (7.12).

Uzavreli manželstvo
Branislav MALAŤÁK a Alena GAMRÁČOVÁ, Dušan TOKÁR a Jana 
MENDOVÁ, Juraj BELEJ a Martina KORIBANIČOVÁ, Peter SMARŽÍK 
a Martina ONDO-EŠTOKOVÁ, Radoslav FEDORIŠIN a Lenka MA-             
GUROVÁ, Radovan ONDER a Radoslava ČENČARIKOVÁ, Juraj 
MENDA a Dominika BADŽOVÁ, Marek MALČICKÝ a Jana SINČÁ-
KOVÁ, Ján KUDELA a Lenka PAVLIKÁNOVÁ.

Oslávili životné výročia
50 rokov – Anna POĽAŠKOVÁ, rod. Pavliková, Darina KENDZIO-
ROVÁ, rod. Gajdoščíková, Juraj KIRNÁG, Mária JOZEFOVÁ, rod. 
Petergáčová.
60 rokov – Helena MAGUROVÁ, rod. Maderová, Jiří NEVĚŘIL, He-
lena ŠIMKOVÁ, rod. Lacková, Jolana ŠIMKOVÁ, rod. Horná, Mária 
ČULENOVÁ, rod. Kováčová, Viliam LAŠKODY. 
70 rokov – Mária ŠTEFANKOVÁ, rod. Petrušková, Juraj JURKO, 
Mgr. Július KRÁĽ, Gizela ELIÁŠOVÁ, rod. Didová, Michal PÁČIL.
75 rokov – Mária KRÁĽOVÁ, rod. Pristášová, Anna ŠENITKOVÁ, 
rod. Ančová, Andrej HREŠKO, Mária KOČIŠOVÁ, rod. Janindová.
80 rokov – Emília MAGUROVÁ, rod. Sponyarová, Jozef KROJ.
90 rokov – Mária MAGUROVÁ, rod. Vereščáková
91 rokov – Anna PARIKRUPOVÁ, rod. Čenčariková, Barbora ŠIM-
KOVÁ, rod. Poľašková, Barbora CIBÁKOVÁ, rod. Parikrupová, Pavol 
PARIKRUPA. 
93 rokov – Michal LACKO.
98 rokov – Anna SABOVČÍNOVÁ, rod. Kinčovská.

Opustili naše rady
20. 6. – Anna POPRIKOVÁ (nar. 1934), 7. 7. – Juraj ŠIMKO (1926), 7. 
10. – Mária HALÁSOVÁ (1917), 29. 10. – Alžbeta SOTÁKOVÁ (1924), 
29. 10. – Ján MALAŤÁK (1922), 9. 11. – Štefan BOBÁK (1936).
K 31. decembru mala obec 1215 obyvateľov.

Dlhoročný pozdišovský učiteľ Ján Žiak ako sobášiaci počas obradu 
v priestoroch  bývalého miestneho národného výboru.

Snímka: archív rodiny Würschnerovej

Pozdišovské lesy poskytujú 
mnoho druhov húb. V tomto ro-
ku sa zvlášť darilo kozákom čer-
veným i brezovým. Mnohí hubári 
mali šťastie aj na dubáky, no nie-
ktorí sa potešili i takýmto uteše-
ným podpňovkám.   Snímka: JPM

Z tvorby jubilanta Mgr. Júliusa Kráľa. Snímka: JPZ
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ŠPORT V SKRATKE ŠPORT V SKRATKE
I. trieda ObFZ Michalovce – dospelí

1. kolo (8.8.2004)
Pozdišovce – Pavlovce n/U 0:4 (0:0)
Góly: Ján Kuffa a Kertész po 2. ŽK: Ki-        
coš, Macko (d). Pred 100 divákmi roz-
hodoval Ivanko.
2. kolo (15.8.2004)
Pozdišovce – Petrovce n/L 1:4 (0:0)
Gól domácich: M. Varmeďa. ŽK: J. Re-
vák (h). Pred 100 divákmi rozhodoval 
Mazár.
3. kolo (22.8.2004)
Vinné – Pozdišovce 5:1 (1:0)
Góly: Makeľ a Kandala po 2, Badi – 
Vereščák. Pred 70 divákmi rozhodoval 
Drotár.
4. kolo (29.8.2004)
Pozdišovce – Dúbravka 2:3 (2:1)
Góly domácich: M. Varmeďa 2. Pred 80  
divákmi rozhodoval Štugner.
15. kolo (1.9.2004)
Tibava – Pozdišovce 8:0 (3:0) 
Góly: Svadeba 4, Sabol, Chyrik, Olexa, 
Soták. Pred 100 divákmi rozhodoval 
Tutko.
5. kolo (5.9.2004)
Koromľa – Pozdišovce 4:0 (2:0)
Góly: Remecký, Serbák, Gomboš, Pav-        
lina. Pred 100 divákmi rozhodoval Tut-
ko.                                                    
6. kolo (12.9.2004)
Pozdišovce – Malčice 2:3 (0:1)
Góly: Menda, Kráľ – P. Makula 2, L. Ma-
kula z 11 m. ČK: Štefanik (h). Pred 80 
divákmi rozhodoval Gejguš.
14. kolo (15.9.2004)
Pozdišovce – Porostov 1:1(1:0)
Góly: Ivančin – Hreščák. Pred 50 divák-
mi rozhodoval Čan.
7. kolo (19.9.2004)
Budkovce – Pozdišovce 6:0 (0:0)
Góly: Halkai 3, Sabovčík 2, Pešta. ŽK: 
Bodnár – O. Čižmárik. Pred 80 divákmi 
rozhodoval Sánta.
8. kolo (26.9.2004)
Pozdišovce – Ruská 3:0 (1:0)
Góly: Menda 2, M. Varmeďa z 11 m. 
Pred 70 divákmi rozhodoval Dankanin.
9. kolo (3.10.2004)
Palín – Pozdišovce 3:1 (1:0)
Góly: Egri, Kašaj, Baňas – Várady 
(vlastný). ŽK: Mižík, Tóth, Budiš, Var-
meďa, Kráľ, Čižmárik (h). Pred 100 di-
vákmi rozhodoval Drotár.                        
10. kolo (10.10.2004)
Pozdišovce – Zalužice 0:3 (0:2)
Góly: Ondomiši, O. Čižmárik (vlastný), 
Devečka. Pred 70 divákmi rozhodoval 
Mazár.
11. kolo (17.10.2004)
Krásnovce – Pozdišovce 4:3 (1:1)
Góly: Pavlov, Bžan, Kašaj, Paľo – Gav-
lík, Kicoš, Lešo. ŽK: Tóth, Kráľ (h). Pred 
100 divákmi rozhodoval Tušek.
12. kolo (24.10.2004)
Pozdišovce – Senné 0:1(0:1)
Gól: Juraško. Pred 60 divákmi rozhodo-
val Ivanko.
13. kolo (31.10.2004)
Tušice TNV – Pozdišovce 3:0 (2:0)
Góly: Činčárik, Micák, R. Jakuboc. Pred 
100 divákmi rozhodoval Dankanin.

Jesenná tabuľka ročníka 2004/2005
 1. Tušice TNV 15 12 2 1 37 : 4 38
 2. Zalužice 15 10 3 2 33 : 9 33
 3. Dúbravka 15 10 1 4 35 : 18 31
 4. Tibava 15 9 3 3 51 : 26 30
 5. Vinné 15 9 2 4 42 : 24 29
 6. Budkovce 15 7 1 7 33 : 34 22
 7. Senné 15 6 3 6 29 : 26 21

 8. Ruská 15   6 0 9 23 : 30 18
 9. Krásnovce 15 5 3 7 24 : 33 18
 10. Porostov 15 5 2 8 28 : 33 17
 11. Petrovce n/L 15 4 5 8 31 : 37 17
 12. Pavlovce n/U 15 5 2 8 29 : 37 17
 13. Malčice 15 5 2 8 35 : 46 17
 14. Koromľa 15 5 2 8 25 : 41 17
 15. Palín 15   4 2 9 16 : 35 14
 16. Pozdišovce 15 1 1 13 14 : 52 4
 I.A trieda ObFZ Michalovce – dorast

1. kolo: Pozdišovce – Pavlovce n/U 
1:5 (0:1), M. Fecák. 2. kolo: Pozdišovce 
– Petrovce n/L 1:1 (0:0), Poľaško. 3. 
kolo: Vinné – Pozdišovce 4:2. 4. kolo: 
Pozdišovce – Dúbravka 4:1. 5. kolo: 
Koromľa – Pozdišovce 1:1 (0:1). 6. kolo: 
Pozdišovce – Malčice 3:5 (0:3). 7. kolo: 
Budkovce – Pozdišovce 3:0. 8. kolo: 
Pozdišovce – Ruská 2:1. 9. kolo: Palín 
– Pozdišovce 5:2 (1:2), Poľaško, Fecák. 
10. kolo: Pozdišovce mali voľno. 11. kolo: 
Krásnovce – Pozdišovce 4:3. 12. kolo: 
Pozdišovce – Senné 0:3 (0:3). 13. kolo: 
Tušice TNV – Pozdišovce 1:4. 14. kolo: 
Pozdišovce – Porostov 0:1. 15. kolo: 
Tibava – Pozdišovce 2:2 (0:1), Poľaško, 
Tomáš.

Jesenná tabuľka dorastencov
 1. Pavlovce n/U 14 11 2 1 75 : 27 35
 2. Porostov 14 11 1 2 45 : 15 34
 3. Malčice 14 9 1 4 66 : 55 28
 4. Senné 14 8 1 5 63 : 49 25
 5. Vinné 14 8 1 5 32 : 29 25
 6. Ruská 14 7 0 7 55 : 38 21
 7. Budkovce 14 6 2 6 45 : 46 20
 8. Tibava 14 5 3 6 59 : 50 18
 9. Palín 14 6 0 8 37 : 48 18
 10. Krásnovce 14 6 0 8 46 : 61 18
 11. Petrovce n/L 14 5 2 7 32 : 34 17
 12. Tušice TNV 14 4 2 8 30 : 59 14
 13. Pozdišovce 14 2 4 8 23 : 36 10
 14. Koromľa 14 3 3 8 35 :56 12
 15. Dúbravka 14 2 1 11 36 : 77 7

POHÁR ObFZ
Pred začiatkom novej sezóny odštar-

toval prvým kolom tretí ročník Pohára 
ObFZ dospelých. Ani tentoraz sa futba-                 
listi nášho OcŠK nedostali do 2. kola. Na 
ihrisku účastníka II.b triedy Družstevníka 
Žbince prehrali 4:5 (3:0) a z ďalších bo-                      
jov vypadli. Góly domácich strelili J. Ba-                     
log 3, Gajdoš a Melník st., za našich boli 
úspešní Menda dvakrát, Lešo a Skoèný. 
Pred 40 divákmi rozhodoval Drotár.(pk)

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.

JUBILEJNÝ TURNAJ
Turnaj o putovnú Pozdišovskú vázu napísal v tomto roku už svoju 

40. kapitolu. Pozvánku na toto podujatie, ktoré je dobrou prípravou 
i testom pred novým súťažným ročníkom futbalových súťaží, prijali 
tri piatoligové mužstvá z okresov Vranov nad Topľou, Trebišov a So-
brance.

Výsledky vylučovacích zápasov: Turbína Hlinné – OcŠK Pozdišovce 
2:0 (1:0), Lokomotíva Michaľany – ŠM Veľké Revištia 2:2 (2:1), na 
pok. kopy 4:3. V zápase o tretie miesto vyhrali Veľké Revištia nad 
našim  mužstvo 4:0 a v dramatickom finále zvíťazili Michaľany nad 
Hlinným 1:0 gólom v závere zápasu. Jednotlivé stretnutia rozhodovali 
E. Anguš, M. Bašista, M. Jenčo, R. Ondič a R. Pavlov.

V doterajších štyridsiatich ročníkoch vyhralo najstarší turnaj na 
Zemplíne týchto 18 mužstiev: Pozdišovce (6-krát), Strážske, Snina, 
Soľ (po 4), Košická Nová Ves, Tušice, Vranov nad Topľou (po 3), 
Zemplínska Široká, Veľké Kapušany (po 2), Hencovce, Trhovište, 
Sečovce, Malčice, Budkovce, Sady Trebišov, Lastomír, Michalovce 
a Michaľany (po raz).        –JPZ–

ŽIACI VYROVNANE
Na tohtoročnom turnaji žiakov 

(v poradí už dvadsiatomštvrtom) 
o Memoriál Mikuláša Benetina 
sa v oboch vylučovacích zápa-
soch stretli družstvá z okresov 
Michalovce a Trebišov. Duely 
boli vyrovnané a o postupujúcich 
rozhodovali strely zo značky po-
kutového kopu.

Výsledky základného kola: 
Pozdišovce – Výber okresu 
Trebišov 1:1 (1:1) na pok. ko-
py 6:7, Výber okresu Micha-
lovce – Vojčice 1:1 (1:0), na 
pok. kopy 5:4. O 3. miesto: 
Pozdišovce – Vojčice 2:0 (0:0), 
finále: Trebišov – Michalovce 
2:0 (1:0).

Prvenstvo už tretíkrát po sebe 
putovalo do Trebišovského ok-
resu, keď vlani vyhrali Vojčice, 
predvlani Trebišov.            (red.)

Hodnotíme jesennú časť I. triedy ObFZ
TO NEPAMÄTAJÚ ANI STARÍ...
Futbalový rok 2004 bol pre hráčov i fanúšikov pozdišovského OcŠK jed-

ným z takých, na ktoré by najradšej zabudli. Mužstvo, ktoré donedávna no-
silo body aj zo súperových ihrísk, malo teraz vážne problémy aj doma. To 
sa zákonite odrazilo na postavení v tabuľke, a len úspešný finiš zástupcov 
ObFZ v krajských súťažiach zabránil tomu, že naši futbalisti nezostúpili z 
I. triedy ObFZ.

V tomto roku odohrali Pozdišovča-
nia 27 majstrovských zápasov. Z nich 
5 vyhrali 2 remizovali a 20 prehrali. 
Takýto rok nepamätajú ani najstarší 
priaznivci nášho futbalu! Zvlášť v 
jesennej časti nového ročníka nepri-
speli hráči k zlepšeniu bilancie a s 
jediným víťazstvo i jednou remízou 
sú so 4 bodmi suverénne na chvoste 
tabuľky. Všetky body získali doma, k 
nim „pridali“ ešte 6 domácich pre-
hier a 7 prehier na súperových ihris- 
kách. Štyri z nich boli len jednogólo- 
vé, no mnohé z ďalších priam za-   
hanbujúce (0:8 v Tibave, 0:6 v Bud-       
kovciach, doma s Pavlovcami a Pet-
rovcami 0:4, resp. 1:4,...). Doma už 
tradične nevieme poraziť Malčice, 
Zalužice a najnovšie ani na súpero-
vých ihriskách takmer neškodný Po-
rostov!

V novom ročníku došlo k prechod-
nému zvýšeniu účastníkov súťaže zo 
14 na 16. Tí odohrali v jesennej časti 
120 zápasov. V nich sa zrodilo 77 ví-
ťazstiev domácich, 26 výhier hostí 
a 17 remíz. Spolu padlo 485 gólov 
z toho 9 kontumačných. Doterajšie 
skóre hovorí v prospech domácich 
v pomere 319:166. Najviac gólov 
padlo v 5. kole (40), čo dáva priemer 
5 presných zásahov na zápas. O tri 
góly menej padli v 6., 9. a 15. ko-
le (po 37). Najslabšiu mušku mali 
strelci v 10. kole, keď siete brankárov 
rozvlnili 27-krát. Iba v dvoch kolách 
(prvom a deviatom) sa strelecky viac 
darilo hosťom. Bodovo najvyrovna-
nejšie bolo úvodné kolo (11:11). Naj-
väčší bodový rozdiel (27:3 v prospech 
domácich) bol v 2. kole.

Pohľad na tabuľku domácich zá-
pasov vyznieva stopercentne pre Tu-
šice a Vinné, ktoré vyhrali všetkých 
7 stretnutí. Bodovo je na tom lepšie 
Dúbravka s 8 víťazstvami, doma však 
hrala až 9-krát. Náš OcŠK je s chu-
dobným 4-bodovým ziskom posled-  
ný za 14-bodovým Palínom. Tušice 
si počínali najlepšie aj vonku, keď 

získali 17 bodov, o tri menej ich do-
viezli Tibava a Zalužice 14. Bez bodu 
sa doteraz vracali Ruská, Koromľa a 
Pozdišovce.

Zaujímavé sú strelecké štatistiky. 
S výnimkou 11. kola sme vždy zare-
gistrovali aspoň 3-gólového strelca. 
Najviac hetrikov padlo v 6. kole, keď 
traja strelci dali po 3 a jeden dokon-
ca až 4 góly. V priebehu jesene do-
siahli mužstvá až 26 rôznych výsled-
kov. Najčastejšie to bolo 2:0 (17-
krát), 3:0 (14-krát), 1:0 a 1:1 (po 
9-krát). Najvyšší rozdiel sa zrodil v 
spomínanom stretnutí Tibava – Poz-
dišovce (8:0), najviac gólov padlo v 
zápasoch Petrovce – Malčice (5:5), 
Budkovce – Zalužice (1:8), Tibava 
– Krásnovce (7:2) a Budkovce – Po-
rostov (6:3). Ani raz neskončil zápas 
bezgólovou remízou, zato v 54 zo 120 
stretnutí neskórovalo aspoň jedno 
mužstvo. Najviac gólov padlo na i-
hriskách Budkoviec (42), Tibavy (40)   
a Petroviec (38), najmenej gólov vi-                      
deli diváci v Zalužiciach (13), Palí-   
ne (20) a Porostove (25). Na ihrisku 
nášho mužstva padlo 28 gólov. Naj-  
usilovnejší strelci boli v zápasoch     
Malčíc, kde padlo až 81 gólov, kým 
v zápasoch vedúcich Tušíc iba 41 a 
druhých Zalužíc 42! Zaujímavé je 
aj to, že Tušice zatiaľ doma neinka-     
sovali ani gól a brankár Zalužíc ka-   
pituloval iba raz. Dva najkontrast-
nejšie výsledky dosiahli Budkovce 
(6:0 a 1:8).

V dueloch Pozdišovčanov padlo 
66 gólov. Žiaľ, naši hráči sa na nich 
podieľali len 14 zásahmi nasledovne: 
M. Varmeďa 4, Menda 3, Vereščák, 
Kráľ, Ivančin, Pavlík, Kicoš a Leško 
po 1. K nim treba prirátať ešte „vlas-
tenca“ Váradyho z Palína. Počas 
jesene dres OcŠK obliekli títo hráči: 
Maderič – Bereš, Budiš, J. Čižmárik, 
O. Čižmárik, Gavlík, M. Ivančin,  P. 
Ivančin, Kicoš, Kráľ, Lešo, Macko, 
Menda, Mižík, M. Varmeďa, Vereš-
čák a Tóth.                  (rk)


