
Roèník VI.

31. december 2005mber 2005

ÈÍSLO

2

V druhej polovici augusta zavítal do rodného kraja náš rodák - 
pražský pomocný gréckokatolícky biskup Mons. Ján Kočiš. Pri bráne 
laškovskej cerkvi ho chlebom a soľou privítali pozdišovský farár o. Ján 
Lemeš a starosta Laškoviec Miroslav Bak.  Snímka: JPZ

V KRAJI PREDKOV
Štyridsať krajanov z USA nav-

štívilo 13. júla našu obec. Privítal 
ich starosta Ing. Ján Čižmárik. 
Pekným programom – ľudovými 
piesňami ich pozdravili členovia 
DFS Harčare pod vedením On-
dreja Nováka. Členky miestneho 
odboru Matice slovenskej im pri-
pravili pohostenie v podobe chut-
ného „zemplinskoho jedzeňa“. Na 
príjemnom posedení nechýbala 
ani slivovica.

Americkí krajania navštívili aj 
keramikára Jána Parikrupu, vý-
stavku ručných prác a starých 
výšiviek. (M.H.)

VOĽBY DO VÚC
Novembrových volieb do zastu-

piteľstva VÚC a predsedu Košické-
ho samosprávneho kraja sa zúčast-                
nilo 196 Pozdišovčanov, čo predsta-          
vuje 20,25% z celkového počtu 968 
oprávnených voličov. Z 89 kandidá-
tov na poslancov najviac hlasov 
získal Ing. Dušan Varmeďa (77), 
druhý skončil Ing. Ján Paľovčík (42) 
a tretie miesto patrí MUDr. Gabriele 
Pradovej (41). Ďalšie miesta v Poz-
dišovciach patria MUDr. Pavlovi 
Kuchtovi (40), Ing. Jozefovi Bobíkovi 
(37), Ing. Emilovi Ďurovčíkovi (33), 
Stanislavovi Gaľovi (32) a Ing. Jo-
zefovi Rauchovi (27). Naši voliči dali 
hlasy dovedna 81 kandidátom, ďalší 
šiesti obišli naprázdno. 

Spomedzi kandidátov na predse-
du KSK dostali najviac hlasov JUDr. 
Zdenko Trebuľa (76), RNDr. Rudolf 
Bauer (51) a MUDr. Marián Biľo 
(41). V druhom kole voľby predsedu 
k volebným urnám prišlo 90 z 968 
oprávnených voličov, čo predstavuje 
len necelých 9,3%. Zdenko Trebuľa 
dostal 56 hlasov, Rudolf Bauer 33 a 
jeden hlasovací lístok bol neplatný.
Ďalšie podrobnosti z volieb priná-

šame na strane 2.  (rk)

PRIPRAVILI VATRU
Na prelome augusta a sep-

tembra si naša spoločnosť pri-
pomína dva významné sviatky 
– 29. augusta Slovenské národ-
né povstanie a 1. septembra 
Deň ústavy. Pri tejto príležitos-
ti členovia miestnej ZO KSS 
pripravili symbolickú vatru. 
Podujatie sa uskutočnilo 31. 
augusta.  (JF)

BISKUP MEDZI RODÁKMI
V druhej polovici augusta zavítal 

do pozdišovskej gréckokatolíckej 
farnosti náš rodák pražský pomoc-
ný biskup Mons. Ján Eugen Kočiš. 
V nedeľu 21. augusta ho v Laškov-
ciach privítal starosta tejto obce 
Miroslav Bak. Vladyka Ján Eugen 

augusta – po prvýkrát odslúžil sv.  
liturgiu v Chráme Najsvätejšieho 
Srdca Spasiteľa vo svojom rodis-
ku - Pozdišovciach. Bola to vlast-
ne jeho primičná liturgia po takmer 
55 rokoch, pretože ako tajne vy-
svätený kňaz nemal možnosť počas 
prenasledovania Gréckokatolíckej 
cirkvi, ani neskôr, túto liturgiu vo 
svojej rodnej obci odslúžiť. Ok-
rem zážitkov bude tento deň náš-
mu rodákovi pripomínať aj tanier 
z pozdišovskej keramiky s ikonou 
Bohorodičky, ktorý pri tejto príleži-
tosti dostal ako dar od pozdišov-
ských veriacich. Odovzdal mu ho 
miestny farár Ján Lemeš.

Návštevu Mons. Jána E. Kočiša 
využili aj duchovní otcovia z iných 
farností – Juraj Guľa, Vasiľ Dovhun, 
Michal Moskaľ z Michaloviec, Miro-
slav Labač z Falkušoviec a Ľubo-
slav Tóth z Koromle, ktorí pri týchto 
liturgiách koncelebrovali. Vzácneho 
hosťa pozdravila taktiež rómska 
mládež z Pozdišoviec a Laškoviec, 
ktorá mu zaspievala duchovné pie-
sne v rómskom jazyku. S otcom 
biskupom sa stretli nielen veriaci 
z obidvoch obcí, ale aj blízkeho o-
kolia.

Pri tejto príležitosti sme pripravili 
s J. Kočišom krátky rozhovor, ktorý 
uverejňujeme na inom mieste.  (PZ)

tam v miestnom chráme odslú-
žil archijerejskú sv. liturgiu k chrá-
movému sviatku Zosnutia presvä-
tej Bohorodičky. Spieval Chrámový 
zbor sv. Michala archanjela z Ko-
romle.

O deň neskôr – v pondelok 22. 

Oslávili sme 690. výročie písomnej zmienky

DARČEK K JUBILEU
V tomto roku si naša obec pripomenula 690 rokov písomnej zmienky. 

Bolo to počas jubilejných pätnástych folklórnych slávností, ktoré sa u-
skutočnili v nedeľu 17. júla. Pekné letné počasie i šíritelia ľudovej kultú-
ry prilákali do hľadiska obecného amfiteátra viac než štyri stovky náv-
števníkov.

Podujatie, ktoré pripravila obec 
Pozdišovce, Zemplínske osvetové 
stredisko Michalovce a Matica slo-
venská, už tradične moderovala Ele-
na Kuncová. Prítomným sa v úvode 
prihovoril starosta obce Ing. Ján 
Čižmárik. Okrem iných privítal aj 
poslanca Národnej rady Slovenskej 
republiky Pavla Pašku a primátora 
mesta Košice Zdenka Trebuľu. V 
ďalšom priebehu slávností sa na pó-
diu úvodnými vstupmi prezentovali 
štyri kultúrne telesá – miestna DFS 
Harčare pod vedením Ondreja No-
váka, DFS Dubiny z Dargova pod 
vedením Jozefa Jenča, DFS Soľanka 
zo Zbudze pod vedením Evy Hlodin-
kovej a FS Vranovčan pod vedením 
Mgr. Petra Kocáka. V úvodnej pre-
zentácii i ďalších vstupoch predvied-
li členovia skupín a súboru krásu 
zemplínskeho folklóru v plnej paráde 
– rozmanité piesne, tance a hudbu. 
Zaslúžene zožali potlesk zaplneného 

hľadiska.
Organizátori tohtoročných osláv 

výročia písomnej zmienky pripravili 
pre návštevníkov príjemné prekvape-
nie v podobe inštalácie výstavy o 
histórii obce v priestoroch obecného 
úradu. Tá sa postupne stane stálou 
expozíciou. Je zameraná na všeo-
becné dejiny obce, hrnčiarstvo, vý-
znamné osobnosti viažuce sa k Poz-
dišovciam a iné fakty. Na 49 metroch 
štvorcových dominuje miniatúra hrn-
čiarskej vypaľovacej pece s rozlože-
nou keramikou. Staviteľom pece je 
bývalý hrnčiar Milan Vereščák.
Ďalšiu časť počiatočnej expozí-

cie tvorí niekoľko tématicky zamera-
ných panelov s fotografiami či kó-
piami rôznych dokumentov. Počas 
prehliadky sa návštevníci mali mož-
nosť oboznámiť napr. aj s osobnos-
ťami spätými s našou obcou – učite-

ľom národov J. Á. Komenským, dra-
matikom J. Záborským, matičným 
pracovníkom a štúrovcom K. S. B. 
Seredajom či ďalším popredným slo-
venským dramatikom J. Barčom-
Ivanom. Svoje miesto tu majú tak-
tiež evanjelickí biskupi, predtým 
miestni kňazi – Július Krčméry a 
Ján Michalko. Tematický panel osob-                    
ností duchovného života dopĺňajú 
gréckokatolícki biskupi – trpitelia 
Michal Rusnak (Rusnačok), CSsR., 
Ján Eugen Kočiš a rehoľný kňaz, 
exilový pracovník Ján Lešo, SJ. 
V časti expozície zameranej na 
hrnčiarstvo nechýbajú majstri ľudo-
vej umeleckej výroby a iní popred-
ní hrnčiari – Parikrupovci, Čižmá-
rikovci, Poľaškovci, Antalovci, Kráľ, 
Danko a ďalší.

Kým v minulosti sme sa k bohatej 
histórii našej obce hlásili viac-menej 
iba „slovne“, v posledných rokoch 
vidieť už aj hmatateľné výsledky 
(publikácie, folklór). Táto expozícia, 
ktorú chceme postupne rozšíriť, je 
vyjadrením úcty k práci našich pred-
kov a istým darčekom k výročiu obce. 
Čaká nás však ešte veľa práce, aby 
sme dobehli zameškané a čo najviac 
odovzdali ďalším generáciám.

J. P. Zemplínsky
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Poslanci obecného zastupiteľstva sa v priebehu druhého polroka zišli 
na dvoch riadnych zasadnutiach.

Obecné zastupiteľstvo na svojom rokovaní 23. septembra:
 schválilo správu o hospodárení za druhý štvrťrok 2005,
 žiadosť Juraja Beleja o odkúpenie pozemku,
 registratúrny poriadok obecného úradu,
 náklady na rekonštrukciu predajne Diskont.

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie výsledky výberového konania 
na funkciu riaditeľky materskej školy.

Na rokovaní 2. decembra:
 schválilo všeobecne záväzné nariadenie obce o miestnych daniach a 

poplatkoch za tuhý komunálny odpad (TKO),
 správu o hospodárení za tretí štvrťrok 2005.

Obecné zastupiteľstvo posúdilo žiadosť obce Laškovce o pripojenie na 
obecnú kanalizáciu. Ing. Ján ČIŽMÁRIK, starosta obce

ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

DANE A POPLATKY
Obecné zastupiteľstvo rozhodlo, že miestne dane a poplatky pre rok 

2006 budú prakticky bezo zmeny. Všeobecne záväzné nariadenie plat-
né od 1. januára 2006 stanovuje nasledovné poplatky:

• orná pôda ...........................................................  0,02925 Sk/m2

• stavebné pozemky ..................................................... 2,52 Sk/m2

• ostatné stavby ................................................................ 7 Sk/m2

• sadzby z bytov ........................................................... 1,40 Sk/m2

• stavby určené na bývanie .......................................... 1,40 Sk/m2

• rekreačné a záhradkárske chaty ............................... 6,30 Sk/m2

• stavby určené na pôdohospodársku produkciu ........ 2,10 Sk/m2

• poplatok za vývoz TKO .... 250 Sk/osobu, max. však na 4 osoby
• záhrady ..................................................................... 0,14 Sk/m2

• ostatné plochy ......................................................... 0,308 Sk/m2

• samostatne stojace garáže ............................................. 5 Sk/m2

• daň zo psa ..................................................................  100 Sk/ks

NOVÉ ORGÁNY KSK
V sobotu 26. novembra sa na Slovensku uskutočnili v poradí druhé 

voľby do vyšších územných celkov (VÚC). Podobne ako pred štyrmi 
rokmi ich charakterizovala nízka účasť voličov. V týchto voľbách si 
občania všetkých krajov zvolili regionálne parlamenty.

Volieb do zastupiteľstva Košické-
ho samosprávneho kraja (KSK) sa 
zo 601 029 registrovaných osôb zú-
častnilo len 115 877 (19,28%). Z 89 
kandidátov na poslancov z volebné-
ho obvodu Michalovce, ktorí sa u-
chádzali o osem poslaneckých kre-
siel, boli zvolení: MUDr. J. Mihaleč-
ko (NEKA) 3 793 hlasov, MUDr. P. 
Kuchta (Smer) 2 973, Ing. E. Ďu-
rovčík (Smer) 2 908, Ing. J. Bobík 
(KDH) 2 755, MUDr. M. Biľo (ANO) 
2 545, MUDr. J. Makohus (Smer) 
2 516, MUDr. G. Pradová (KDH) 
2 412 a Ing. M. Pado (SDKÚ) 2 
089. Náhradníkom je Ing. J. Paľov-
čík (KDH) s 2006 hlasmi. Jedenásť 
volebných obvodov v zastupiteľstve 

KSK zastupuje 57 poslancov. Naj-
viac poslancov majú KDH a SMK 
(po 13). Nasledujú Smer-SD-HZD 
(12), SDKÚ-DS-SZS (6), Strana re-
giónov Slovenska, ANO (po 2), ĽS-
HZDS a Strana občianskej solida-
rity (po 1).

Z 9 kandidátov na predsedu KSK 
(tzv. župana) nezískal v prvom kole 
nadpolovičnú väčšinu ani jeden. Do 
2. kola, ktoré sa uskutočnilo 10. de-  
cembra, postupovali Z. Trebuľa 
(30,26% hlasov) a dovtedajší „žu-
pan“ R. Bauer (26,7%). V opakova-
ných voľbách sa novým županom 
stal JUDr. Z. Trebuľa, keď získal 
57,5% z celkového počtu odovzda-
ných platných hlasov.  (red.)

Na júlových folklórnych slávnostiach sa zúčastnili aj bývalý ko-
šický primátor, teraz novozvolený župan Košického samosprávneho 
kraja Zdenko Trebuľa a poslanec NR SR Pavol Paška.  Snímka: JPM MLADŠÍ STARŠÍM

Medzi spoločenské podujatia, 
ktoré majú v našej obci dlhoročnú 
tradíciu, patria aj stretnutia dô-
chodcov v rámci „Mesiaca úcty 
k starším“. Podobne, ako po iné 
roky, aj v tomto roku 25. a 26. ok-
tóbra sa v miestnom kultúrnom 
dome stretli starší Pozdišovčania. 
Prihovoril sa k nim starosta obce 
Ing. Ján Čižmárik, kultúrnym pro-
gramom prispeli žiaci miestnej zá-
kladnej školy a členovia DFS Har-
čare.  (r)

NA OBRAZOVKE
V poslednú júlovú sobotu uviedla 

Slovenská televízia na Dvojke reprí-
zu programu „Z klenotnice ľudovej 
kultúry“ z roku 1994. V polhodinovej 
relácii mali diváci možnosť vidieť aj 
našu DFS Harčare pod vedením vte-
dajšieho vedúceho Michala Drábika.

(red.)

BETLEHEMCI
Členovia DFS Harčare okrem 

mnohých ľudových tradícií dlho-          
dobo udržiavajú aj tradíciu betle-
hemských hier. S takmer polho-
dinovým programom sa predstavili 
na polnočných vianočných obra-
doch v gréckokatolíckom chráme. 
V prvý a druhý vianočný deň vy-
stúpili počas bohoslužieb v pravo-
slávnom, resp. evanjelickom ko-
stole.                                       (rk)

KOLEDNÍCI ĎAKUJÚ
Vianoce sú obdobím, kedy ľu-

dia majú k sebe o čosi bližšie, či 
už ide o známych alebo vôbec 
neznámych. Na Slovensku má 
už niekoľkoročnú tradíciu koled-
nícka akcia Dobrá novina, ktorej 
cieľom je zozbierať finančné pro-
striedky na pomoc núdznym.

Je potešiteľné, že do tejto akcie 

sa zapojili aj Pozdišovčania. Po-
čas tohtoročných Vianoc pätnásť 
mladých ľudí striedavo navštívi-
lo asi tristo domácností, v kto-
rých vyzbierali približne 14-tisíc 
korún. V duchu lajtmotívu Podaj-
me ruku deťom” budú tieto fi-
nancie zaslané do Afriky, kde ich 
použijú najmä v zdravotníctve a 
školstve.

Miestni koledníci aj touto ces-
tou ďakujú všetkým, ktorí ich s 
láskou a pochopením prijali vo 
svojich domácnostiach. Tým, že 
ste otvorili nielen dvere svojich 
domovov, ale i srdcia, ste prispe-
li k zmierneniu sociálnych roz-
dielov v chudobnej Afrike.  (jn)

  1315 2005
POZNAJ SVOJU OBEC

Pohrebná kaplnka Sirmajovcov zo začiatku 19. storočia.

Evanjelická škola z roku 1835.
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∙ Gréckokatolícke farské spoločen-
stvo v Pozdišovciach pripravilo z 
iniciatívy duchovného otca Jána Le-
meša v auguste 10-dňovú púť do 
známeho mariánskeho mestečka Me-
džugorje v Bosne a Hercegovine. 
Spolupútnikmi pozdišovských veria-
cich boli aj veriaci zo Strážskeho a 
blízkeho okolia.
∙ V druhom polroku 2005 zomreli 
traja donedávna najstarší obyvate-
lia obce – takmer 99-ročná Anna Sa-
bovčínová (narodená 22.11.1906), 
94-ročný Michal Lacko (10.2.1911) 
a 92-ročná Anna Parikrupová (16.9. 
1913). V súčasnosti sú najstaršími 
Pozdišovčanmi Pavol Parikrupa, Bar-
bora Cibáková a Barbora Šimková. 
Všetci majú úctyhodných 92 rokov.

STRUÈNE

PRIŠIEL MIKULÁŠ
Hoci s oneskorením, ale predsa 

prišiel. V nedeľu 11. decembra za-
vítal medzi pozdišovské deti Miku-
láš. Pri tejto príležitosti bol rozsvie-         
tený aj vianočný stromček v centre 
obce. Deti materskej a žiaci základ-           
nej školy privítali Mikuláša pestrým 
programom. V kultúrnom dome od-                 
zneli adventné a vianočné piesne a 
koledy. K účinkujúcim sa pridali aj 
členovia folklórnej skupiny Harčare. 
Nuž, a aký by to bol Mikuláš bez 
mikulášskych darčekov? Spolu s ni-
mi rozdával malým Pozdišovčanom 
aj plno radosti.  (ščo)

... s Mons. J. E. KOČI-
ŠOM, pomocným bisku-
pom Gréckokatolíckeho 
exarchátu v Prahe
♦ Otec biskup, čomu vďačíme 

za vašu návštevu v našej farnos-
ti?

- Prišiel som sem na pozvanie 
miestneho farára o. Lemeša. Je 
to moje rodisko a keďže v mi-
nulosti som takúto možnosť ne-
mal, rád som toto pozvanie pri-
jal.                                            
♦ V laškovskom chráme ste 

prijali sviatosť krstu, teraz, po 
vyše 79 rokoch ste tu slúžili sv. 
liturgiu ako biskup. S akými po-
citmi?

- Ako hovoril jeden francúz-
sky kráľ: Milšia mi je kaplnka, 
kde som bol pokrstený, ako veľ-
kolepý chrám. Prvýkrát som tu 
bol, keď ma doniesli ku krstu, 
druhýkrát neverejne v päťde-
siatych rokoch a toto je moja 
tretia návšteva.
♦ Ako ste sa cítili vo svojom 

rodisku v Pozdišovciach?
- Je to zážitok, ktorý človek 

každý deň nezažije.
♦ Česká republika, kde v sú-

časnosti pôsobíte, je spolu s Al-
bánskom najateistickejšou kraji-
nou v Európe. Ako je to s grécko-
katolíkmi vo vašom apoštolskom 
exarcháte?

- U nás máme najväčšiu ná-
vštevnosť v Prahe v Chráme sv. 
Klimenta. Nie sú to však stále tí 
istí veriaci, pretože značnú časť 
z nich tvoria ukrajinskí a ďalší 
pracujúci. Preto aj návštevnosť 
je oveľa vyššia v nedeľu, kedy 
nemajú toľko pracovných po-
vinností.
♦ Ako mladý kňaz ste svoje 

kňazské povolanie začínali v 
čase veľkého prenasledovania 
Cirkvi. V súčasnosti Cirkev u 
nás nemá otvoreného nepriateľa, 
ale na veriacich čakajú iné ná-
strahy. Čo im chcete odkázať, 
hlavne mladej generácii?

- Ako kňaz som v tých rokoch 
nebol známy. Slúžil som veria-
cim hlavne na východe republi- 
ky. Človek musí mať zmysel ži-
vota. Kristus nám ho dal a v 
ňom je záruka našej záchrany. 
Božie prikázania to sú ako 
značky pri ceste, aby sme sa 
mali podľa čoho orientovať.
♦ Kedy sa môžu veriaci našej 

farnosti tešiť na vašu ďalšiu ná-
vštevu?

- Skôr prekvapujem ako sľu-
bujem!

Za rozhovor ďakuje JPZ.

EKUMENICKÁ SLÁVNOSŤ
Popoludní 1. novembra, na sviatok Všetkých svätých, sa v dome smút-

ku a nádeje na obecnom cintoríne uskutočnila ekumenická slávnosť po-
sviacky kríža. Pretože Kristus zomrel na kríži, kresťanom sa stal kríž 
symbolom vykúpenia a požíva medzi veriacimi veľkú úctu. Drevený kríž 
bol umiestnený na čelnej stene v rozlúčkovej sieni.

Na úvod slávnosti sa prihovoril starosta obce Ing. Ján Čižmárik. Všet-
kých prítomných veriacich a hostí privítal a pozdravil gréckokatolícky fa-
rár o. Ján Lemeš, autor myšlienky a iniciátor tejto slávnosti. Úvodnú mod-
litbu predniesol michalovský rímskokatolícky kaplán vdp. Jozef Ragula. 
Kaplán miestnej evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Ľubomír Kor-
doš prečítal žalm, po ktorom veriaci spoločne spievali pieseň “K Tebe, ó, 
Bože môj...”. Po prečítaní Božieho slova sa k prítomným postupne priho-           
vorili duchovní gréckokatolíckej, evanjelickej, rímskokatolíckej a pravo-
slávnej cirkvi.

Ich zamyslenia smerovali k nášmu Pánovi, ktorý nás vykúpil svojím krí-
žom, utrpením a smrťou. Vzal na seba naše hriechy, aby sme v ňom mali 
život a neboli zatratení. Kríž pre kresťana neznamená len označenie hro-
bu, ale je preňho znakom jeho spásy a nádejou na večný život. Modlitbu 
na oslavu Božieho mena, za pokoj a kresťanskú lásku a za Pánovu cirkev 
predniesla evanjelická zborová farárka Lýdia Kordošová.

Kríž posvätil o. Ján Lemeš, ktorý zároveň udelil prítomným požehna-
nie. Ekumenickú slávnosť ukončil panychídou za zomrelých pravoslávny 
farár o. Sergej Barilík. Na záver spoločnej slávnosti odznela pieseň „Vič-
naja pamjať...“

Všetci prítomní Pozdišovčania i náhodní návštevníci cintorína bez roz-
dielu vierovyznania odchádzali z tejto milej slávnosti povzbudení Božím 
slovom a posilnení vo viere, pretože ich spája jediný Pán a Spasiteľ Ježiš 
Kristus.  Milan Hreščo, kronikár obce

PRÍĎ KRÁĽOVSTVO TVOJE
My vám zvestujeme radostnú novinu... /Sk 13,32/
Predstavte si, že žijete v 1. storočí nášho letopočtu. Počuli ste kázať 

Ježiša Nazaretského a Jeho posolstvo vás natoľko zasiahlo, že chcete, 
aby ho počula aj vaša rodina a priatelia. Čo urobíte? Pobežíte domov 
a budete hodiny a hodiny vysvetľovať, čo Ježiš učí, a budete sa snažiť 
zodpovedať vašim blízkym všetky otázky ako najlepšie dokážete? 
Alebo ich zavediete na miesto, kde Ježiš káže, aby si Ho vypočuli na 
vlastné uši, tak, ako to urobili Ondrej a Filip – učeníci Ježiša Krista?

Samozrejme, že by ste zvolili tú 
druhú možnosť a svojich priateľov 
by ste zaviedli priamo k Ježišovi, 
aby si Ho sami vypočuli. Len čo by 
Ho raz počuli a boli svedkami di-
vov, ktoré činil, nemali by ste s ich 
presviedčaním žiadnu prácu. Zdá 
sa, že dnes je to priam nemožné. 
Tá doba je od nás vzdialená už dve-
tisíc rokov. Napriek tomu Ondre-
jova a Filipova metóda funguje aj 
dnes. Pýtate sa ako? Tak, ako v 
každej metóde, aj v tejto platia ur-
čité princípy:

1. Musíme si uvedomiť, že Ježi-
šovi učeníci nepozvali iných ľudí k 
sebe, ale k Ježišovi.

2. Nevymýšľali si filozofické ar-
gumenty a nepripravovali si per-
fektné rečnícke prejavy, aby strhli 
davy. Ich posolstvo bolo jednodu- 
ché, a dôveryhodné. Nikoho nene-
chávali na pochybách, že Ježiša po-
znajú osobne. Aj my môžeme dať 
šancu Pánovi Ježišovi, aby našich 
priateľov sám ohromil a presved-
čil. Nechajte ich, nech si prečítajú 
príbeh o Ježišovi, a potom sa s ni- 
mi zhovárajte o tom, čo vo vzťahu 
s Ním prežívate a ako vás osobne 

Pán Ježiš vedie a mení. Svedec-
tvo nášho života nemusí byť do-
konalé, ale môže byť len vtedy sil-
né, pôsobivé a presvedčivé, keď 
bude pravdivé. Je tvoje svedectvo 
vierohodné? Dokazuješ to svojím 
životom? Ak áno, potom sám pri-
spievaš k uskutočňovaniu Kráľov-
stva Božieho už tu na zemi.

Prosme Hospodina: „Príď krá-
ľovstvo Tvoje!“

Kto by si neželal v tomto krás-
nom období zdravie, pokoj, lásku, 
šťastie... Sú to pre nás vzácne hod-
noty, ale zaujímavé je, že mnohí, 
ktorí si želajú zdravie, si ho vedome 
ničia fajčením, požívaním alkoho-            
lu či drog..., želajú si pokoj, lásku a 
rozsievajú nenávisť...

Nech nie je len želaním, ale aj u-
skutočňovaním v celom roku 2006 

táto prosba:
Kde je nenávisť, nech vládne 

láska.
Kde je vojna, nech vládne mier.
Kde je násilie, nech vládne mier-

nosť, kde pomsta, tam odpustenie.
Kde je bohatstvo, nech je láska, 

kde chudoba, nech je prijatá s ra-
dosťou.

Kde je teror, nech zavládne po-
koj. Kde je smútok, nech zavládne 
radosť.

Kde je strach zo smrti, nech je 
viera. Kde je zúfalstvo, buď nádej.

Kde je hriech, nech je milosť. 
Kde je chlad, tam nech je teplo.

Kde je tma, tam nech zažiari 
svetlo. Kde zíva prázdnota, tam 
nech nastane plnosť.

Kde vládne vykorisťovanie, nech 
je zodpovednosť.

Kde sa kradne, nech sa pomáha 
a slúži. Kde je presila, nech je rov-
nováha.

Kde je kráľovstvo, buď aj služba. 
Príď kráľovstvo Tvoje!

Pokojné prežitie a skutočnú ra-
dosť z narodenia nášho Spasiteľa 
Ježiša Krista. Jeho požehnanie a 
vedenie v novom roku vám želajú

Ľubomír a Lýdia Kordošovci

Z posviacky kríža v dome smútku – dome nádeje. Snímka: M. 
Hreščo

HOVORÍME...
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POMENOVANIE ULÍC

Z nedávnej minulosti sme boli 
zvyknutí, že oficiálne pomeno-
vanie ulíc bolo výlučne výsadou 
miest. V poslednom období sa s 
úradnými názvami týchto miest-
nych častí stretávame nielen vo 
väčších, ale aj menších dedinách, 
kde donedávna prevládali zauží-
vané pomenovania typu Ulica, 
Kút, Hušťák, Dolný koniec a pod.

V histórii Pozdišoviec sa s pr-
vými názvami stretávame pri sčí-
taní v roku 1869. Zo sčítacích hár-
kov sa dozvedáme, že obec mala 
tieto ulice: Pánska (uri), Moravian-        
ska, Laškovská, Dolný koniec, Vi-
slok a Cigánska. V 20. storočí boli 
zaužívané názvy Ulica (Kostolná), 
Vislok, Dolný koniec, Hura, Kút, 
Hrunok a Debra, neskôr aj Cicha 
a Stalingradská. V osemdesiatych 
rokoch mala obec dokonca ofici-
álne pomenované ulice: Klementa 
Gottwalda, resp. Mierová (Dolný 
koniec), Viničná, Malá viničná a 
Horná viničná (Ulica), Júliusa Bar-
ča-Ivana (Vislok), Jonáša Zábor-
ského (pri štátnej škole), Lenin-
gradská (Stalingradská), Budova-
teľská (Cichá) a Pri Duši (nová). 
Tieto názvy sa však postupne 
prestali užívať.

V súčasnosti má obec štrnásť 
ulíc a uličiek, ďalšie postupne pri-
budnú najmä po dobudovaní IBV 
v časti Árenda. Bolo by vhodné 
zvážiť opätovný návrat k ich po-
menovaniu nielen z dôvodu lepšej 
orientácie hlavne návštevníkov 
ob-ce, ale aj k histórii či význam-
ným osobnostiam, ktoré sa tu 
narodili, pôsobili, prípadne Pozdi-
šovce navštívili. Z mnohých mien 
spomeniem aspoň niektoré: Mi-
kuláš Garaj (palatín), Jan Ámos 
Komenský (učiteľ národov), Sir-
majovci (vojenskí a krajinskí hod-
nostári), Andrej Fabrici, Pavol Jo-
zef Šafárik (spisovatelia), Karol 
Samuel Benjamín Seredaj (mati-               
čiar), Jonáš Záborský, Bohuš 
Nosák-Nezabudov, Andrej Radlin-            
ský, Július Barč-Ivan, Laco Novo-
meský (spisovatelia-publicisti), Jú-
lia Horová-Kováčiková (autorka 
dekoru „pozdišovská karička“, ke-
ramikárka) atď. Pri pomenovaní 
ulíc možno využiť aj miestne škol-
ské i remeselnícke tradície, naj-
mä hrnčiarstvo. Z nedávneho ob-
dobia sa ponúkajú názvy ako ka-
sárenská, družstevná, priemysel-
ná.

Že je toho na našu dedinu tro-
chu priveľa? Nemyslím si, veď 
meno niektorej osobnosti môže 
v budúcnosti niesť nielen ulica, 
ale i objekt, napr. škola, knižnica 
prípadne galéria, park a pod. Na-
ša obec má navyše stáročnú kres-
ťanskú tradíciu. Ak by sme k po- 
menovaniu ulíc predsa len pristú-
pili, jej centrum by mohlo byť napr.                   
Kostolným námestím a je viac, 
než symbolické, že do tohto cen-
tra sa zbieha šesť ulíc či uličiek.

Ako som už uviedol, je to na 
zváženie, no myslím, že za takýto 
výber by sa nemuselo hanbiť 
žiadne zemplínske alebo iné slo-
venské mestečko. (red.)

V predošlom čísle sme do tejto rubriky vybrali „paragrafy“ z 
knihy „Historické, topografické a politické poznatky stolice Zem-
plínskej“ od Antona Sirmaja, týkajúce vojenských či krajinských 
hodnostárov žijúcich v našej obci.

KAPITOLKY Z HISTÓRIE
 1315 2005

Aj nasledujúci úryvok zo spo-
mínanej publikácie sa týka našej 
obce a čo-to prezrádza o jej vý-
zname na sklonku prvej polovice 
15. storočia.

„Aj samotný Ján z Perína, zem- 
plínsky župan, po odpadnutí od 
Vladislava (pozn. redakcie: uhor-
ského kráľa), pridal sa na stranu 
infanta, a preto Šimon z Rozhano-
viec, jágerský biskup a prívrženec 
druhej strany, zaplavil vojskom 
Zemplínsku stolicu a ohrozoval aj 
majetky pánov z Perína. Obráťme 
pozornosť v tejto veci na listy kas-
telánov hradu Stropkov, ktoré sa 
nachádzajú v archíve mestečka 
Bardejov: Rozvážnym a múdrym 
mužom obce Bardejov vyjadruje-               
me našu obľubu a osobné priateľ-
stvo. Chceme dať na vedomie va-                 

šim múdrostiam, že jágerský bi- 
skup s veľkým množstvom svojich 
prívržencov, t.j. šľachticov, pokúša 
sa nateraz obľahnúť našu pevnosť, 
ktorá sa nachádza v Stropkove. 
Teraz sa dôstojný pán biskup na-
chádza v osade Pozdišovce, to zna-
mená jednu míľu poniže Micha-           
loviec. A preto žiadame vaše mú-
drosti atď., aby ste nám poslali 
pomoc, to jest asi 20 žoldnierov 
so svojími zbraňami a s balistami 
na naše náklady a naviac váš stroj 
„thaerspochzet“, ako aj poslali zá-
roveň trochu prachu atď. Aj Koši-             
čania chcú vyslať pomoc našej u-
rodzenej panej Kataríne, manželke 
vznešeného Jána z Perína, ak by ju 
azda zastihla nejaká potreba atď. Z 
hradu Stropkov roku Pána 1440, s 
našou pečaťou: Mikuláš Vargav a 

Juraj z Demiaty, kasteláni v Strop-
kove, očakávajúci vaše správy.

Avšak biskup Šimon obišiel bo-
kom hrad Stropkov a zaujal Prešov 
a prvý pozdravil Vladislava zdržu-
júceho sa v Kežmarku, s bratom 
Šebastiánom a odviedol kráľa do 
Jágru.“

Treba dodať, že v čase rozmá-
hajúceho sa bratríckeho hnutia na 
Slovensku a rôznych mocenských 
záujmov boli Pozdišovce pevnos-
ťou (lat. fortalitio Pazdich). Prí-
tomnosť biskupa v našej obci ne-
bola náhodná. Okrem iných sa 
tu po roku 1435 objavili aj mená 
ďalších zemepánov – Pazdičovcov, 
Uporiovcov, Edenfiovcov a Roz-
goňovcov (Rozhanovských). Prá-
ve z posledne menovaného rodu 
pochádzal vtedajší jágerský bi-
skup Šimon (pod správu ktorého 
patrilo rozsiahle územie Slovenska 
vrátane jeho východnej časti). Na-                      
vyše v Pozdišovciach bol v tom 
čase farský katolícky kostol mar-
týra sv. Juraja a podľa tradície 
pravdepodobne aj kláštor v lokali-         
te Hradište. Vybral JPZ

Časť expozície v pamätnej izbe. Snímky: JPM

PAMÄTNÁ IZBA
Na základe rozhodnutia obecné-

ho zastupiteľstva bola v našej obci 
zriadená pamätná izba. Nachádza 
sa v bývalej sobášnej sieni obecné-
ho úradu. Otvorená bola 24. júla 
pri príležitosti 690. výročia prvej 
písomnej zmienky o obci, v deň ko-
nania jubilejných 15. folklórnych 
slávností.

V pamätnej izbe bola inštalovaná 
stála expozícia dokumentov o his-
tórii Pozdišoviec, o osobnostiach, 
ktoré sa tu narodili, žili či pôsobili, 
o historických medzníkoch, udalos-
tiach a tradíciách, hrnčiarstvo nevy-
nímajúc.

Panelovou formou sú prezentova-
né fotodokumenty zo starých Poz-
dišoviec, ako sú napr. kaštiele, kos-      
toly, školy, mlyn, ďalšie stavby, 

osobnosti, hrnčiarski majstri, rôzne 
listiny, mapy, pečate, písomnosti a 
samozrejme pozdišovská keramika.

Dominantou je zmenšenina vypa-
ľovacej pece, tzv. koch, ktorá stála 
v mnohých hrnčiarskych dvoroch či 
záhradách. Pec vymuroval bývalý 
hrnčiar Milan Vereščák. V izbe má 
svoje miesto aj obecná kronika a 
pa-mätná kniha obce. Expozícia bu-
de postupne dopåňaná o ďalšie zís-
kané exponáty.                            

Aj touto cestou chceme osloviť 
obyvateľov obce, ktorí majú doma 
rôzne staré predmety – keramiku, 
hrnčiarske náčinie, rôzne náradie, 
výšivky, odevy, fotografie, prípad-
ne iné zaujímavé veci, aby ich za-
požičali alebo darovali pre pamätnú 
izbu, ktorá poslúži nielen súčasným 
návštevníkom, ale aj ďalším generá-
ciám. Milan Hreščo, kronikár
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Spoločenské okienko

VIETE, ŽE...
... pred 565 rokmi (1440) sa so svo-
jím vojskom v našej obci zdržia-
val jágerský biskup Šimon Rozha-
novský?
... pred 310 rokmi (1695) zomrela 
ľudomilka Anna Sirmajová-Keczero-
vá?
... pred 285 (1720) rokmi zomrel kra-
jinský hodnostár Mikuláš Sirmaj?
... pred 210 rokmi (1795) sa narodil 
Pavol Jozef Šafárik, ktorý počas 
štúdií navštevoval Pozdišovce?
... pred 155 rokmi (1850) navštívil 
našu obec popredný slovenský pu-
blicista Andrej Radlinský?
... pred 145 rokmi (1860) navštevo-
valo pozdišovskú evanjelickú školu 
110 až 130 žiakov nielen z našej ob-
ce, ale aj z Laškoviec a Močarian?
... pred 125 rokmi (1880) mala naša 
obec 1071 obyvateľov?
... pred 115 rokmi (1890) bol pozdi-
šovským „birovom“ Andrej Mižík?
... pred 105 rokmi (1900) sa narodil 
popredný pozdišovský hrnčiar a po-
sledný cechmajster Pavol Andrej-
ko?
... pred 85 rokmi (1920) bol na 
miestnom majeri štrajk?
... pred 85 rokmi sa narodil pozdi-
šovský hrnčiar a organizačný pra-
covník hrnčiarskeho družstva Mi-

chal Poľaško?
... pred 85 rokmi sa sirmajovský ka-
štieľ stal dočasným sídlom veliteľ-
stva 52. delostreleckého pluku Čes-
koslovenskej armády?
... pred 70 rokmi (1935) zomrel v 
Prahe učiteľ miestnej ľudovej ško-
ly a gréckokatolícky kantor Michal 
Fodor, ktorý s manželkou Annou vy-
učoval v Pozdišovciach 10 rokov?
... pred 40 rokmi (1965) bolo v obci 
vybudované nové futbalové ihrisko?
... pred 40 rokmi bol založený naj-
starší futbalový turnaj na Zemplíne 
o „Putovnú pozdišovskú vázu“?
... pred 30 rokmi (1975) zomrel po-
predný hrnčiar Ján Čižmárik – maj-
ster ľudovej umeleckej výroby?
... pred 25 rokmi (1980) zomrel po-
predný hrnčiar Andrej Kráľ – majster 
ľudovej umeleckej výroby?
... pred 15 rokmi (1990) bola obnove-
ná činnosť Miestneho odboru Matice 
slovenskej v Pozdišovciach?
... pred 15 rokmi (1990) zomrel ge-
nerálny biskup ev. cirkvi a.v. na Slo-
vensku Ján Michalko, ktorý v rokoch 
1942-1948 pôsobil v obci ako evan-
jelický kňaz?
... pred 10 rokmi (1995) začala obec 
používať súčasné obecné symbo-     
ly?                                        
... pred 5 rokmi (2000) boli v miest-
nej časti Hvizda objavené hroby z 
veľkomoravského obdobia? (red.)

GALÉRIA OSOBNOSTÍGALÉRIA OSOBNOSTÍ
Pavol ANDREJKO (1900-1983)

K významným osobnostiam starodávnej pozdišovskej hrnčiarskej 
dielne patrí nepochybne aj Pavol Andrejko. Narodil sa 8. decembra 
1900 v Pozdišovciach. Za hrnčiara sa vyučil po skončení povinnej škol-
skej dochádzky pri svojom otcovi Michalovi.

Pracoval v domácej dielni, ku ktorej patrila aj vypaľovacia pec. Hli-
nený riad v nej vypaľovali v priemere raz za dva mesiace. Svoje vý-  
robky predávali Andrejkovci najčastejšie na trhoch v neďalekých Mi-
chalovciach, raz mesačne chodili po dedinách alebo na trhy do Humen-             
ného či Sečoviec.                                                                    

Mladý Pavol vstúpil v roku 1924 spolu s ďalšími 34 majstrami do 
ob-noveného pozdišovského hrnčiarskeho cechu. Neskôr bol jeho po-
sledným cechmajstrom. Po II. svetovej vojne – v roku 1947 sa prihlásil 
do niekoľkotýždňového odborného kurzu, ktorý pre miestnych hrnčia-
rov pripravila popredná československá keramikárka prof. Júlia Horo- 
vá-Kováčiková, kde ich učila vytáčať nové vzory. Ešte v tom istom ro- 
ku vstúpil do novozaloženého Hrnčiarskeho výrobného a predajného 
družstva s r.o. Pozdišovce. Na valnom zhromaždení, ktoré sa uskutoč- 
nilo 20. apríla 1949, bol zvolený za predsedu správy družstva. Okrem 
hrnčiarstva sa najmä počas prestavby kaštieľa staral taktiež aj o orga-
nizačné náležitosti. Hrnčiarstvu sa venoval až do polovice šesťdesia-
tych rokov. 

Počas svojej päťdesiatročnej práce za hrnčiarskym kruhom vyrábal 
pestrý sortiment výrobkov úžitkovej i ozdobnej keramiky – koršovy, haľ-
vice, śerpenky, silky, taniere, misky, no najčastejšie kvetináče a mliečni-
ky. 

Hrnčiarsky majster Pavol Andrejko zomrel vo veku nedožitých 83 ro-
kov 28. februára 1983 v Pozdišovciach. J. P. Zemplínsky

Uzreli svetlo sveta
Anna TOMIOVÁ (11. júna), Maroš MATINA (12. júla), Daniel KUTÁŠ 
(26. júla), Adam SKOČNÝ (15. novembra).

Uzavreli manželstvo
Igor HREŠČO a Veronika ZAVADIAKOVÁ (27. augusta), Martin 
VESELÝ a Miroslava JURKOVÁ (27. augusta), Ladislav ČIŽMÁR a 
Jarmila LOPATOVÁ (29. októbra).   

Oslávili životné výročia
50 rokov – Marián HOĽAN, Michal KUNCA a Viera VARMEĎOVÁ.
60 rokov – Ján MENDA, Ján HREŠČO, Božena SOTÁKOVÁ a Má-
ria LACKOVÁ.
70 rokov – Ján LUKA a Mária DINIČOVÁ.
75 rokov – Zuzana NÉMETHOVÁ.
80 rokov – Jarmila JACKULNIČOVÁ a Štefan ČENČARIK.
92 rokov – Barbora ŠIMKOVÁ, Barbora CIBÁKOVÁ a Pavol PA-
RIKRUPA.

Opustili naše rady
10.7. – Mária FERČÁKOVÁ (1943), 28.7. – Michal CIBÁK (1936), 
10.9. – Anna PARIKRUPOVÁ (1913), 21.9. –  Jaroslav KORIBANIČ 
(1959), 25.9. – Blažej MARGA (1944), 29.10. –  Jozef KROJ (1924), 
12.11. – Dušan MENDA (1956), 23.11. – Ján FURČÁK (1956), 
23.11. – Anna POĽAŠKOVÁ (1928), 30.11. – Anna SABOVČINOVÁ 
(1906), 1.12. – Michal LACKO (1911), 6.12. – Andrej SOTÁK (1938), 
22.12. – Blažena HORNÁ (1928).

K 1. decembru 2005 žilo v obci 1 233 obyvateľov, z toho 616 mu-
žov a 617 žien. 

Hrnčiarska pec rodiny Andrejkovej a Lackovej, ktorá stála v blízkosti 
prameňa Pazdičky.      Snímka: archív

Na jubilejných 15. folklórnych slávnostiach sa okrem domácej DFS 
Harčare predstavili ďalšie tri kultúrne telesá. Vyvrcholením bolo vystú-
penie Folklórneho súboru Vranovčan z Vranova n/T. Snímka: JPM

OTVORIA KADERNÍCTVO
Od 15. januára otvoria v budove miestneho zdravotného 

strediska kaderníctvo. Zákazníkom bude slúžiť v pondelok, 
stredu a piatok. Pracovná doba začína vždy od 9. hod.



Pozdišovské èriepky - Noviny obyvate¾ov obce Pozdišovce

ŠPORT V SKRATKE ŠPORT V SKRATKE
II.B trieda ObFZ Michalovce – dospelí
1. kolo (7.8.2005)
Beša – Pozdišovce 3:1 (2:0)
Góly: Hajtó 2, Šetét z 11 m – Činčár. 
ŽK: Sipos – Leško. Pred 50 divákmi roz-           
hodoval Mazár.                             
2. kolo (14.8.2005)
Pozdišovce – Pusté Čemerné 0:0
ŽK: M. Dančišin (h). Pred 100 divákmi 
rozhodoval Kaffan.
3. kolo (21.8.2005)
Krásnovce – Pozdišovce 2:1 (2:1)
Góly: Kaplan 2 – Kráľ. ŽK: Mondok, 
Kanca, O. Kašaj – M. Varmeďa, Kráľ. 
Pred 70 divákmi rozhodoval Géci.
4. kolo (28.8.2005)
Pozdišovce – Žbince 3:2 (1:1)
Góly: Menda 2, Kráľ (11 m) – Šranko, 
M. Paľo. ŽK: M. Varmeďa, Macko – Mi-
lenký, Dziura. Pred 70 divákmi rozho-
doval Biró.
5. kolo (4.9.2005)
Bracovce – Pozdišovce 2:0 (1:0)
Góly: Eštok, Tatár. ŽK: Chaly, Eštok 
– Menda, Činčár. ČK: Tóth (h). Pred 80 
divákmi rozhodoval Dankanin.
6. kolo (11.9.2005)
Pozdišovce – Horovce 3:1 (0:0)
Góly: Kráľ 2 (1 z 11 m), Čižmár – Mar-
cinčák. ŽK: Činčár – Andrejčin, P. To-
máš, Tóth. Pred 100 divákmi rozhodo-
val Štugner.
7. kolo (18.9.2005)
Ložín – Pozdišovce 4:2 (2:2)
Góly: Borko 2, Vaľkoc, Boka – Geroč 
vl., Menda. Pred 50 divákmi rozhodoval 
Tušek.
8. kolo (25.9.2005)
Pozdišovce – Moravany 4:1 (2:1)
Góly: Menda, Čižmár, Leško, Kráľ – Ku-
rucz. ŽK: Kráľ – Bálint, Čekľovský. ČK: 
Menda – Čenčarik. Pred 60 divákmi roz-
hodoval Šimko.                                    
9. kolo (2.10.2005)
Kap. Kľačany – Pozdišovce 1:2 (1:1)
Góly: Bodnár – Kráľ, Figľar. ŽK: Me-
gyessi – Tóth. Pred 20 divákmi rozho-
doval Ivanko.
10. kolo (9.10.2005)
Pozdišovce – Vojany 1:1 (1:1)
Góly: Čižmár – Konovalenko. ŽK: O. 
Čižmárik, Činčár – Rostáš, M. Adi. Pred 
50 divákmi rozhodoval Halecký.
11. kolo (16.10.2005)
Zbudza – Pozdišovce 4:3 (3:0)
Góly: Balog 2, Josai, Hudák – Menda, 
Kráľ, Barteček. ŽK: Balog, Marcinčák – 
Mihalčin, Pilipčinec, Barteček. Pred 50 
divákmi rozhodoval Počatko.                 
12. kolo (23.10.2005)
Pozdišovce – Bánovce n/O 4:2 (1:2)
Góly: Kráľ a Čižmár po 2 – I. Balický, 
Ihnát. ŽK: J. Čižmárik, Leško, Mihalčin 
– S. Balický. ČK: S. Balický (h). Pred 60 
divákmi rozhodoval Pivarník.
13. kolo (30.10.2005)
Kriš. Liesková – Pozdišovce 5:3 (3:1)
Góly: Kulcsár 2 (1 z 11 m), Balog, Uz-
sovics, Majoroš – Menda, Leško, Čin-
čár. ŽK: M. Varmeďa (h). Pred 50 divák-
mi rozhodoval Pivarník.                     

Jesenná tabuľka ročníka 2005/2006
 1. Bánovce 13 8 2 3 46 : 23 26
 2. Žbince 13 8 2 3 30 : 14 26
 3. Bracovce 13 8 1 4 44 : 20 25
 4. Vojany 13 5 5 3 30 : 28 20

 5. Ložín 13 6 2 5 37 : 36 20
 6. Kr. Liesková 13 6 2 5 34 : 35 20
 7. P. Čemerné 13 5 4 4 24 : 24 19
 8. Moravany 13 6 1 6 34 : 38 19
 9. Zbudza 13 5 2 6 43 : 37 17
 10. Horovce 13 5 2 6 40 : 35 17
 11. Pozdišovce 13 5 2 6 27 : 28 17
 12. Beša 13 5 3 8 29 : 29 15
 13. K. Kľačany 13 3 4 7 24 : 31 13
 14. Krásnovce 13 1 1 11 14 : 79   4

II.B trieda ObFZ Michalovce – dorast
1. kolo: Beša – Pozdišovce 7:1. 2. 
kolo: Pozdišovce – Pusté Čemerné 
5:0 (3:0), M. Dojčák 2, Poľaško, Karch, 
Fecák. 3. kolo: Krásnovce – Pozdi-
šovce 0:19 (0:11). 4. kolo: Pozdišovce 
mali voľno. 5. kolo: Bracovce – Poz-
dišovce 4:1. 6. kolo: Pozdišovce – Ho-    
rovce 4:3 (3:0), L. Poprik 2, M. Doj-   
čák 2. 7. kolo: Ložín – Pozdišovce 0:6    
(0:4), Poľaško 3, Fecák 2, Kornuc. 8. 
kolo: Pozdišovce – Moravany 2:3 (1:
1), M. Dojčák 2. 9. kolo: Kapušianske 
Kľačany – Pozdišovce 4:2 (1:0), M. 
Dojčák, Karch. 10. kolo: Pozdišovce 
– Vojany 6:0 (1:0), Fecák 3, M. Dojčák 
(z 11 m), Gargulák, Poprik. 11. kolo: 
Pozdišovce mali voľno. 12. kolo: 
Pozdišovce – Bánovce nad Ondavou 
0:8 (0:4). 13. kolo: Krišovská Liesková 
– Pozdišovce 10:1 (8:0), Karch.

Jesenná tabuľka dorastencov
 1. Beša 11 9 1 1 48 : 6 28
 2. Bracovce 11 8 1 2 51 : 18 25
 3. Kr. Liesková 11 7 1 3 40 : 18 22
 4. Bánovce n/O 11 6 3 2 66 : 13 21
 5. Moravany 11 7 0 4 48 : 47 21
 6. Horovce 11 6 0 5 66 : 41 18
 7. Vojany 11 5 1 5 34 : 28 18
 8. Pozdišovce 11 5 0 6 47 : 39 15
 9. K. Kľačany 11 3 1 7 23 : 54 10
 10. P. Čemerné 11 3 0 8 25 : 54 9
 11. Ložín 11 2 1 8 28 : 53 7
 12. Krásnovce 11 0 1 10 7: 112 1

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.

VYHRAL TREBIŠOV
Jubilejný 25. ročník Memoriálu 

Mikuláša Benetina prešiel v tomto 
roku podstatnou zmenou. Po prvýkrát 
totiž o prvenstvo na tomto turnaji 
bojovali namiesto žiakov dorastenci.

Do bojov zasiahli družstvá zo šty-
roch okresov – Humenné, Sobrance, 
Trebišov a Michalovský okres repre-
zentoval domáci OcŠK. Výsledky: 
Pozdišovce – Trebišov 0:1, Humenné 
– Sobrance 1:3. V boji o 3. miesto po- 
dľahli Pozdišovce Humennému 1:4.        
Vo finále bol úspešnejší Trebišov, 
keď porazil Sobrance 2:1. (red.)

FK Spartak Brekov - víťaz 41. ročníka  turnaja o Putovnú pozdišov-
skú vázu.  Snímka: JPZ

VÁZA DO BREKOVA
Už po 41-krát sa v nedeľu 17. júla na miestnom ihrisku uskutočnil turnaj o pu-

tovnú Pozdišovskú vázu. Do bojov na tomto najstaršom podujatí v zemplínskom re-
gióne zasiahli štyri mužstvá – FK Spartak Brekov (IV. liga), Lokomotíva Michaľany, 
Turbína Hlinné (obaja V. liga) a domáci Obecný športový klub (II.B trieda).

Vo vyraďovacích zápasoch vyhral Brekov nad Pozdišovcami 3:1 a obhajca mi-
nuloročného prvenstva Michaľany podľahli po bezgólovej remíze Hlinnému na 
pokutové kopy 6:7. V boji o tretie miesto vyhrali Michaľany nad Pozdišovcami 2:0.                
Vo finálovom dueli sa tesne pred koncom ujalo vedenia Hlinné, no Brekovu sa ešte 
do konca riadneho hracieho času podarilo vyrovnať. Po remíze 1:1 nasledoval dra-
matický jedenástkový rozstrel. Viac sa darilo Brekovu, ktorý si po víťazstve 5:4 pri-
písal prvé víťazstvo na tomto turnaji a celkove je devätnástym víťazom v jeho do-
terajšej histórii.

Spestrením tohto športového popoludnia bol zápas „starých pánov“ Pozdišovce 
– Stretava. Úspešnejší boli hostitelia, ktorí vyhrali vysoko 5:0. Strelecky sa blysol J. 
Paľo, ktorý dosiahol klasický hetrik (tri góly po sebe). Po jednom góle pridali Cho-
chol a Krišo. JPZ

Po jesennej časti II.B triedy ObFZ

VYUŽIŤ JARNÝ ŽREB
Po piatich rokoch účinkovania, a v posledných sezónach aj slabších vý-

sledkoch v najvyššej oblastnej súťaže, sa futbalisti OcŠK opäť vrátili do 
spoločnosti účastníkov II.B triedy. O tom, že pád do nižšej súťaže býva často 
bolestný, sa presvedčili nielen v minulosti, ale aj teraz. Veď už v úvode súťaže 
sa ocitli na predposlednom (13.) mieste, čo je vo vyše 70-ročnej histórii fut-
balu v obci najhoršie umiestnenie.

Vstup do novej sezóny sa mužstvu 
vôbec nevydaril, keď v prvých troch ko-
lách z 9 možných bodov získalo len je-
den. Prvé víťazstvo dosiahlo až vo 4. ko-
le na domácom trávniku proti Žbinciam. 
Na prvý bodový zisk vonku čakali hráči 
až do 9. kola (Kap. Kľačany), no v na-
sledujúcom kole stratili doma dva body 
s Vojanmi. Za zmienku stojí výsledok 
našich hráčov v Krásnovciach. Kým 
ostatné mužstvá si z krásnovskej brán-
ky urobili doslova strelnicu, futbalisti 
OcŠK tu prehrali (1:2). Bolo to jediné 
víťazstvo Krásnoviec v jeseni. Na dru-                
hej strane však porazili lídrov súťaže 
– Žbince a Bánovce. Mužstvu chýbali 
produktívnejší strelci s výnimkou Kráľa 
(9), Mendu (6) a Čižmára (5). O ďalšie 
góly sa podelili Činčár, Leško (po 
2), Figľar, Barteček a jedným gólom 
(vlastným) prispel aj ložínsky Geroč.

V jesennej časti súťaže odohrali 
mužstvá 91 zápasov, z ktorých 64 vy-
hrali domáci, 12 hostia v 15 sa zrodila 
remíza. Bodový zisk 207:51 i skóre 301:
155 hovorí jasne v prospech domácich. 
V 13 kolách sa zrodilo 29 rôznych vý-
sledkov. Najkurióznejšie bolo víťazstvo 
Horoviec nad Krásnovcami 11:0. A to 
ešte nehrali 2. polčas pre pokles hráčov 
hostí pod 7! Dvojciferný výsledok sa 
zrodil aj v zápase Ložín – Krásnovce 
(10:1).

Najviac bodov doma doteraz získali 

Bracovce a Ložín (po 19 v 7 zápasoch). 
Plný bodový zisk na vlastnom ihrisku 
majú len Žbince (18 zo 6 zápasov). Naj-
väčšie domáce bodové straty zazna-          
menali Krásnovce (-17) a Kap. Kľačany 
(-8). Vonku najviac bodovali Bánovce 
(10), Žbince (8) a P. Čemerné (7). Bez 
bodov sa vracali len Krásnovce a Be-
ša, bez víťazstva aj Horovce, Kap. Kľa- 
čany, Ložín a Zbudza.                         

Jar bude zaujímavá nielen z pohľa-
du boja o prvenstvo, ale i ďalšie prieč-   
ky. Medzi vedúcim triom je len jednobo- 
dový rozdiel, medzi štvrtým a jedenás-     
tym mužstvom len trojbodový a ani 
ďalšie celky s výnimkou Krásnoviec 
výrazne nezaostávajú. Pre OcŠK bude 
v odvete zrejme dôležitý domáci bodo-           
vý zisk. Okrem tretích Bracoviec hostí- 
me šiestich súperov z dolnej polovice 
tabuľky. Bolo by dobré to využiť.  (pz)

Futbalisti OcŠK aj na 41. ročníku turnaja o „Putovnú pozdišovskú 
vázu” ťahali za kratší koniec a v boji o tretie miesto podľahli hráčom 
Michalian 0:2. Na zábere vidíme jednu z akcií pred bránkou hostí.  

Snímka: JPZ


