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Členov výboru Spolku sv. Cyrila a Metoda prijal v priestoroch obec-
ného úradu starosta obce Ing. Ján Čižmárik. Snímka: J. P. Zemplínsky

SPOMÍNALI NA RODÁKOV
Štrnásty február je v liturgickom kalendári východných cirkví ve-

novaný spomienke na zosnutie sv. Cyrila-Konštantína. Pri tejto prí-
ležitosti sa v sobotu 18. februára uskutočnilo v jubilujúcej gréc ko-
katolíckej farnosti Pozdišovce slávnostné zasadnutie vý boru Spol-
ku sv. Cyrila a Metoda.

V popoludňajších hodinách 
pri jal starosta obce Ing. Ján Čiž-
má rik na obecnom úrade členov 
spolkového výboru na čele s 
pred sedom ThDr. Mi cha lom Hos-
podárom. S his tó riou na šej obce, 
ktorá je zná ma pre do všetkým bo-

hatou hrn čiar skou his tó riou dolo-
že nou už roku 1416, obo zná mil 
hos tí poslanec obec ného za stu pi-
teľstva a kro ni kár Milan Hreš čo. 
Prí tomní si so záujmom pre zre li 
his torickú a hrn čiar sku ex po zí ciu.

Program, ktorý moderoval miest-

AKO ĎALEJ S KANALIZÁCIOU?
Túto otázku si obecné zastupiteľstvo začalo klásť v tomto roku, 

pre  tože očakávanie, ktoré sme mali pred začatím stavebných 
prác, sa nenaplnili. Keďže od uvedenia do prevádzky v júli 2004 
uply nula už dosť dlhá doba, mohli sme v obecnom zastupiteľstve 
bi lancovať a hodnotiť prínos kanalizácie pre našich obyvateľov.

Doposiaľ sa na stavebných prá-
cach preinvestovalo 14,2 mil. ko-
rún z obecného rozpočtu. Na časť 
z týchto finančných prostried kov 
si obec zobrala úver z De xia ban-
ky vo výške 3 mil. ko rún so splat-
nosťou na 10 ro kov, ktorý pra-
videlne spláca. Z cel ko vého poč-
tu 129 domácností, kto ré mali 
možnosť napojiť sa na skolau-
do vanú časť kanalizácie, sa na-
pojilo iba 46, čo predstavuje ne-
ce lých 36%. Je to žalostne málo, 
pretože táto stavba (ka na li zácia) 
by mala uľahčovať život čo naj-
väčšiemu počtu užívatelov. Keď 
sme ju nemali, skoro každý ju 
chcel. Teraz, keď ju máme, ne-
využívame ju alebo nechceme ju 
využívať a stačia nám aj septiky 
či polopriepustné žumpy, kde 
zne čistená voda odchádza cez 
tra tivod do spodných vôd a kon-
taminuje ich. Tie potom po uží-

vame na pitné účely a za vla žo-
va nie plodín, čím sa vlastne vy-
sta vujeme takým chorobám, ako 
sú cholera, brušný týfus či sal mo-
nelóza. V tom lepšom prípade si 
spôsobujeme „iba“ zdravotné pro-
blémy vrátane tráviaceho traktu, 
ktoré môžu skončiť až vznikom 
rakoviny, konkrétne karcinómom 
žalúdka.

Obec ako taká bude sledovať 
na pojenosť domácností na ka na-
li záciu vyzýva všetkých tých, kto-
rí ešte tak neurobili, aby začali s 
výstavbou, pretože si značne uľah-
čia situáciu – odpadnú im starosti 
so zabezpečovaním odvozu fe-
ká lií a čo je podstatné, prestanú 
zaťažovať životné prostredie, 
ako doteraz obsah žumpy čerpali 

na príklad do záhrady.
Vzhľadom na horeuvedenú 

sku točnosť obec v tomto roku eš-
te neinvestovala pro striedky do 
tejto stavby a roz hod la sa zatiaľ 
financovať re kon štrukciu kultúr-
neho domu a živič ný ko be rec na 
dve miestne ko mu niká cie – do 
m.č. Kút a rómskej osa dy.

Obecné zastupiteľstvo na je seň 
prehodnotí aktuálny stav na po je-
nia na kanalizáciu a pod ľa toho 
roz hodne o ďalšom financovaní 
tej to stavby.

Ing. Ján Čižmárik,
starosta obce

ny duchovný o. Ján Lemeš, potom 
po kračoval pracovnou časťou v 
kul túrnom dome. Na úvod zaznel 
starosloviensky Otčenáš v poda-
ní Zboru sv. Jozefa pri Chráme 
Zoslania sv. Ducha pri klášto re ot-
cov redemptoristov z Michaloviec. 
Prítomní si následne vypo čuli 
pred nášky o živote troch význam-
ných osobností gréckokato líckej 
cirkvi, ktorých korene sia hajú do 
našej obce. O živote a diele to-
rontského biskupa Mons. Mi cha-
la Rusnaka (1921-2003), or ga-
nizátora duchovného života slo-
ven ských gréckokatolíkov v Ka na-
de, referoval podpredseda spolku 
Ján Poprik. M. Rusnak, ktorý by 
sa bol v tomto roku dožil 85 rokov, 
sa v Kanade po nedobrovoľnom 
od chode z Československa za slú-
žil o zakladanie nových farností a 
do budovanie cirkevného u spo ria-
dania v podobe Eparchie sv. Cy rila 
a Metoda pre slovenských gréc-
kokatolíkov. O jednom z dvojice 
ži jú cich rodákov – pražskom po-
moc nom biskupovi Jánovi Eu ge-
novi Kočišovi (1926), ktorý si na 
Nový rok pripomenul 55. výročie 
tajnej kňazskej vysviacky a nedáv-
no oslávil 80. narodeniny, ho-
vo ril člen spolkového výboru 

VOĽBY 2006
V sobotu 17. júna sa na 

Slovensku uskutočnili pred čas-
né parlamentné voľby. Z 21 po-
li tic kých strán, ktoré navrhli svo-
jich kandidátov, bude mať v slo-
venskom zákonodarnom orgáne 
zastúpenie 6 najúspešnejších v 
tomto poradí: Smer SD, SDKÚ, 
SNS, SMK, ĽS-HZDS a KDH. 
Na základe volebných výsledkov 
sú poslanecké stoličky v Ná rod-
nej rade Slovenskej republiky 
roz de lené nasledovne: Smer 
SD – 50, SDKÚ – 31, SNS – 
20, SMK – 20, ĽS HZDS 15 a 
KDH – 14.

O tom, ako volili Poz di šov ča-
nia, píšeme na str. 2. (red.)

V ZNAMENÍ FOLKLÓRU
V tomto roku si naša obec pripomína 590 rokov prvej písomnej 

zmien ky o pozdišovskom hrnčiarstve z 11. októbra 1416. Istým prí spev-
kom k tomuto významnému výročiu budú 16. folklórne slávnosti, kto-
ré sa uskutočnia v nedeľu 23. júla od 15. hod. na miestnom amfiteátri. 
Obe cen stvu sa predstavia dedinské folklórne skupiny Ruskovčanka 
z No vého Ruskova (okr. Trebišov), Kudzeľ z Dlhého nad Cirochou 
(okr. Hu menné) a domáci Harčare. Vyvrcholením podujatia bude vy-
stú penie Fol klórneho súboru Svojina z Michaloviec. (red.)

KONFIRMÁCIA
V nedeľu 18. mája sa v evan-

jelickom a.v. chráme konala kon-
firmácia mládeže za bohatej 
účas ti ve riacich, rodi čov, krst-
ných ro dičov a hostí. Je denásť 
mla dých evanjelikov si po tvrdi lo 
svo ju krstnú zmluvu a po prvý-
krát pristúpilo k Svia tos ti Veče-
re Pánovej, ktorú pri slu ho va la do-
máca farárka Lý dia Kor do šová 
s manželom Ľu bo mí rom, kaplá-
nom nášho cirkevného zboru. 

(Milan Hreščo)

(Pokračovanie na str. 3)

V ROKU Ľ. ŠTÚRA
Matica slovenská už od svoj-

ho založenia venovala veľkú po-
zornosť upevňovaniu sloven ské-
ho vlastenectva a rozvoju regio-
ná lnej a miestnej kultúry. Tieto 
ciele zabezpečovala cez svojich 
členov i pomocou slovenských 
vzdelancov. Medzi nich patrili aj 

(Pokračovanie na str. 3)
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Poslanci obecného zastupiteľstva sa v priebehu prvého polroka zišli na 
troch riadnych rokovaniach. Obecné zastupiteľstvo na svojom rokovaní:

10. februára
 schválilo správu o hospodárení za rok 2005
 schválilo rozpočet pre rok 2006
 schválilo opatrovateľskú službu pre M. Gajdoščíkovú
 zaoberalo sa rekonštrukciou kultúrneho domu

7. apríla
 zobralo na vedomie cenové ponuky na výmenu okien v kultúrnom 

do  me, izoláciu muriva a živičné úpravy miestnych komunikácií
 odpovedalo Krajskému úradu – odboru pre cestnú dopravu a miest-

ne komunikácie, ktorý nepovolil zníženie rýchlosti v obci
 schválilo žiadosť firmy Hemiko o prenájom reklamného miesta
 schválilo návrh zmluvy o výkone správy majetku obce s Vý cho do-

slo venskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., na majetok kanalizácia na 
Á ren de

 schválilo cenovú ponuku na izoláciu muriva kultúrneho domu od fir-
my ŠS-Slobodník za cenu 1 860 Sk/m2 bez DPH

 schválilo opravy miestnych komunikácií v miestnej časti Kút a v róm-
skej osade

 zamietlo žiadosť firmy Eurolux o odkúpenie pozemku v časti Árenda
 zamietlo žiadosť P. Pochylého o zníženie nájomného
 zaoberalo sa výstavbou rodinných domov v časti Árenda

9. júna
 schválilo správu o hospodárení za prvý švrťrok 2006
 schválilo odpredaj STL plynovod na Árende Slovenskému ply ná ren-

skému priemyslu, a.s., v cene 383 tis. Sk
 schválilo žiadosť firmy Eurolux o umiestnenie smerovej tabule
 schválilo zakúpenie 2 kusov plynových ohrievačov do kultúrneho do-

mu. Ing. Ján ČIŽMÁRIK, starosta obce

ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

OSLÁVILI SVIATOK
Obecné oslavy Medzinárodného 

dňa detí sa uskutočnili 11. júna 
miest nom futbalovom ihrisku. Pri-
pra vovaná atrakcia – balón – kvôli 
sil nému vetru nevzlietol, o to viac 
sa deti mohli sústrediť na zápolenia 
v pripravených súťažných dis ci plí-
nach v jednotlivých vekových ka-
te góriách.

Výsledky jednotlivých disciplín: 
Beh k rodičom (deti do 3 rokov): 
1. M. Beranková, 2. J. Daduč, 3. 
N. Magura. Beh s fúrikom a lop-
tou (4-5 ročné): 1. O. Novák, 2. S. 
Moskaľová, 3. B. Soták. Gú ľa nie 
medicinbalu jednou rukou (6-roč-
né, predškoláci): 1. L. Čižmárik, 2. 
M. Menda, 3. D. Cabudaj. Hod na 
py ra mídu z toaletného papiera (1. 
roč ník ZŠ): 1. D. Gunar, 2. K. Eliaš, 
3. A. Mendová. Beh so zviazanými 
no hami (2. ročník): 1. P. Novák, 2. 
A. Vereščáková, 3. K. Čurmová. 
Beh s toaletným papierom na hla-
ve (3. ročník): 1. L. Kováč, 2. P. Ko-
čiš, 3. K. Drábik. Hod kruhmi na 
cieľ (4. ročník): 1. E. Menda, 2. S. 
Ko váč, 3. R. Beranek. (-janč-)

REKONŠTRUKCIA KD
Vyše štvrťmilióna korún si vyžia-

dala rekonštrukcia kultúr neho do-
mu, ktorá sa uskutoč nila v prvom 
pol roku. Dô ležitou súčasťou tejto 
re kon štruk cie bo la izolácia muriva. 
Za bez pečo vala ju firma ŠS-Slo bod-
ník zo Sni ny s nákladom 115 tis. 
Sk. Vý menu okien v hod note 138 
tis. Sk realizovala michalovská fir-
ma V-S, s.r.o. (rik)

ČO PRINIESLA OBHLIADKA CHOTÁRA
V jeden júnový podvečer sa 

časť poslancov obecného za stu-
piteľstva rozhodla, že „zmapuje“ 
čistotu nášho chotára popri ka-
náli Duša. To, čo sa našlo pod 
mostom cez Dušu, bol ko mu nál-
ny odpad z domácností, ktorý 
tam nik iný nedoviezol, len oby-
vatelia našej obce.

Stavebný odpad bol „odlože-
ný“ aj pri poľnohospodárskej ko-
mu ni kácií popri Duši. Obdobné 
čierne skládky sú aj pri sútoku Li-
povca a Duše, pri rybníku alebo v 
časti Hura. Som presvedčený, že 
všetci, ktorí bývajú v týchto kon-
cových častiach obce vedia, kto 
kde odpad vyváža, ale všetci sme 
ticho a tvárime sa, že o ničom ne-
vieme, že sme nič nevideli. Na 
druhej strane všetci chceme žiť 
v čistote a zdravo, no takéto sprá-
vanie je s týmto v rozpore.

Ako starosta obce vyzývam 
všet kých, aby upozornili na takéto 
ne duhy mňa alebo poslancov 
obec ného zastupiteľstva. Obec 
po tom začne správne konanie vo-
či takýmto spoluobčanom, vý sled-
kom čoho bude uložená pokuta 
za znečisťovanie životného pro-
stredia. Moje telefónne čísla sú: 
0905 682 545, 689 14 12 a do-
mov 647 24 15.

Ing. Ján Čižmárik,
starosta obce

VYHRAL SMER-SD
Najviac hlasov v predčasných parlamentných voľbách získal v našej 

ob ci, podobne ako v rámci Slovenska, Smer – sociálna demokracia 
na čele s Róbertom Ficom. Vo volebnom okrsku Pozdišovce bolo 
za písaných 968 oprávnených voličov. K volebným urnám ich prišlo 
473, t.j. 48,86%. Odovzdaných bolo takisto 473 obálok, z toho platných 
odo vzdaných hlasov bolo 465. Najviac hlasov odovzdali Pozdišovčania 
Sme ru – sociálnej demokracii – 181 (38,92% z celkového počtu 
plat ných hlasov). Na ďalších miestach skončili Slovenská národná 
stra na – 67 (14,32%), Komunistická strana Slovenska – 55 (11,75%), 
Slo ven ská demokratická a kresťanská únia a Ľudová strana Hnutie 
za de mo kratické Slovensko – po 44 (9,4%), Kresťanskodemokratické 
hnu tie – 29 (6,2%) a Slobodné fórum – 27 (5,77%). Hlasy dostalo ešte 
ďal ších 5 strán, no ich počet neprekročil viac ako desať, ďalších 9 strán 
vyš lo úplne naprázdno. 

Na bezproblémový priebeh volieb dohliadala 11-členná okrsková 
vo lebná komisia pod vedením predsedníčky Zuzany Hanuliakovej.

Pohľad na novú štvrť v časti Árenda – do rodinných domov sa sťahujú prví obyvatelia. Snímka: JPZ

PATRIK BOL PRVÝ
V rámci Detského festivalu 

ľu dovej hudby pripravilo Zem-
plínske osvetové stredisko v Mi-
chalovciach regionálnu súťažnú 
prehliadku. V kategórii sólisti – 
speváci reprezentoval našu o bec 
už dobre známy 8-ročný Pat rik 
Novák, syn Ondreja Nováka, 
vedúceho DFSk Harčare. Pred-
sta vil sa piesňami „Obľečem 
man teľ...“ a „Chodzi vojak...“, 
kto ré mu do súťaže vybral Mi-
chal Drábik. Patrik bol ú speš ný 
a získal diplom za prvé mies to s 
postupom na krajskú sú ťaž. 

K peknému úspechu mu bla-
ho želáme! (-hr-)
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Jonáš Záborský a Karol Sa muel 
Benjamín Seredaj. Obaja v pred-
minulom storočí pôso bili v Poz-
dišovciach, prvý krat šie, druhý 
väč šinu svojho produk tívneho 
ži vota.

Svojou prácou a dielom sa k 
nim o sto rokov neskôr pridal 
aj Július Barč-Ivan, ktorý práve 
z Poz dišoviec odišiel pracovať 
do Ma tice slovenskej v Martine. 
Miest ny odbor Matice slovenskej 
v Poz dišovciach sa sporadicky k 
tým to osobnostiam vracia. Toh-
toročný návrat, ktorý sa usku toč-
nil 16. februára, sa niesol v zna-
mení Roka Ľudovíta Štúra. Na 
matičnom stretnutí, ktoré zor-
ga nizoval miestny matičný od-
bor za účasti obyvateľov Poz di-
šo viec, podpredseda Matice slo-
ven skej a riaditeľ Domu MS v Mi-
chalovciach Mgr. Ján Eštok vy-
svetlil ciele a úlohy Matice práve 
v roku 130. výročia narodenia Ľu-
dovíta Štúra. Predseda MO MS 
Michal Drábik hovoril o prá ci 
a diele vyššie spomínaných osob-
ností počas pôsobenia v našej 
ob ci.

Pôsobivý kultúrny program 
na toto podujatie pripravili žiaci 
miest nej základnej školy. Vystúpe-
nie s nimi nacvičil učiteľský zbor 
pod vedením riaditeľky Ga briely 
Šandorovej. Spokojnosť účast-
ní kov tohto stretnutia zaväzuje 
miest ny odbor k ďalšej aktívnej 
čin nosti pri organizovaní ma tič-
ných akcií v Pozdišovciach.

(M. Dr.)

V ROKU Ľ. ŠTÚRA
(Dokončenie zo str. 1)

SPOMÍNALI NA RODÁKOV
(Dokončenie zo str. 1)

PhDr. Ernest Sirochman. Vy zdvi-
hol jeho dušpastiersku prácu 
naj mä v období zakázanej čin-
nos ti Gréckokatolíckej cirkvi. 
O ži vote jezuitu o. Jána Leša 
(1924) z Prešova, ktorý pôsobil 
štvrť storočie v Kanade a v tom-
to roku si pripomenie 55 rokov 
taj nej kňazskej vysviacky, re fe-
ro val brat Juraj Lešo. Na jeho 
prí kla de taktiež poukázal na 
vzťah niekdajších mocenských 
štruk túr v Československu k du-
chov ným tejto zakázanej, ne-
skôr trpenej Cirkvi. Toto pra cov-
né stretnutie zároveň po slúži-
lo aj na prezentáciu ju bilujú cej 
pozdišovskej farnosti, usta nove-

nej roku 2001 a Spolku sv. Cy ri-
la a Metoda, ktorý pred 15 rok-
mi nadviazal na činnosť cy rilo me-
todskej Jednoty z roku 1941.

Vo večerných hodinách po kra-
čovalo stretnutie liturgickou čas-
ťou vo farskom Chráme Naj svä-
tejšieho Srdca Spasiteľa. Hlavným 
celebrantom a kazateľom na li tur-
gii, obetovanej za členov spolku a 
všetkých Pozdišovčanov, bol M. 

Hospodár, ktorý povedal homíliu 
k sviatku sv. Cyrila-Konštantína. 
Kon celebrovali kňazi Juraj Gu ľa, 
Miroslav Mihalčo a Ján Lemeš. 
Po skončení liturgie bola panychý-
da za zosnulých členov cyrilo me-
todského spolku a miest nych far-
níkov. Spomínanú du chov nú sláv-
nosť, ktorej sa zúčastnili aj veria-
ci z neďalekých Laškoviec a Mo-
čarian, obohatil liturgickými vstup-
mi michalovský Zbor sv. Jozefa. 

(JPZ)

OPÄŤ VOĽBY
Po júnových parlamentných 

voľ bách nás v závere roka ča-
ka jú eš te komunálne voľby. 
U sku toč nia sa v sobotu 2. de-
cem bra. Oby va te lia obce, kto rí 
budú opäť tvo riť jeden vo leb-
ný okrsok, zvolia sta ros tu a 
de via tich poslancov obec né ho 
za stu pi teľ stva. (red.)

DESIATA OLYMPIÁDA
Trinásteho júna sa v ZŠ Poz-

di šovce konala jubilejná de sia ta 
Malá školská športová olym piáda. 
Stretli sa na nej ma lí olympionici 
z okolitých de din ských škôl s 
pred savzatím súťažiť, a vyhrať. 
Sú ťa žilo sa v štyroch disciplínach 
(skok z miesta, šprint na 50 m, 
beh na 300 m, hod kriketovou 
lop tičkou) v dvoch vekových ka-
te góriách.

Zo žiakov domácej ZŠ sa v 
I. kategórii najviac darilo K. Čur-
movej, keď v skoku z miesta a 
v šprinte na 50 m vybojovala 1. 
miesta. Navyše v hode kri ke to-
vou loptičkou skončila druhá. Po-
dobne úspešná bola aj M. Šes-
táková, ktorá vybojovala pr ven-
stvo v skoku z miesta a v oboch 
bežeckých disciplínach skončila 
zhodne druhá. O kompletnú „me-
dailovú“ zbierku domácich žiakov 
sa postaral P. Kočiš, ktorý skončil 
na päťdesiatke tretí.

Zdarný priebeh súťaže nám 
uľah čilo športové vybavenie, 
kto ré sme získali z projektu „Ot-
vorená škola“ (50 tis. Sk) a ce-
ny (keramika), ktoré nám kaž do-
ročne sponzorsky dáva Ján Pa ri-
krupa. Prispela aj firma Mäso Mi-
chalovce. 

Deti odchádzali s vedomím, že 
budú športovať, trénovať, aby na 
budúci rok vyhrali alebo ob há jili 
svoje umiestnenia.

G. Šandorová

DETI NA VÝLETE
Blížiaci sa koniec školského roka 

ukončili výletom aj deti miestnej ma-
terskej školy. Spolu so svojími ro dič-
mi a učiteľkami navštívili v 22. jú no-
vý deň Zoologickú záhradu v Ko ši-
ciach. 

Deti v nej spoznávali veľa zvie-
rat, ktoré doposiaľ videli len na ob-
ráz koch a v rozprávkových kniž-
kách. Medzi najzaujímavejšie at rak-
cie patrila jazda na koníkoch. V ten-
to letný deň sa deti veľmi dobre cí ti-
li aj pri stánkoch so zmrzlinou, slad-
kosťami a hračkami. Po návšteve 
ZOO sa všetci presunuli autobusom 
do Čermeľa, kde ich čakalo ďalšie 
prekvapenie – 6-kilometrová jazda 
detským vláčikom k areálu Alpinka, 
kde našli množstvo šmýkačiek, pre-
liezok a pieskovísk. V týchto prie-
storoch bol deťom podaný obed, 
po ktorom sa naša mlaď mohla vy-
šantiť do sýtosti.

V popoludňajších hodinách, plní 
doj mov a zážitkov, sa vrátili domov. 
Z príjemne straveného dňa mali 
veľ kú radosť nielen deti, ale všetci 
ú čast níci výletu.

Ľ. Štefanová, riaditeľka školy

DETSKÝ DOMOV
V súčasnosti prebieha na Slovensku transformácia detských do mo-

vov na menšie bytové jednotky – satelity, ktoré sú modelom det ské ho 
domova rodinného typu.

Mimo iných obcí, bol aj v Pozdišovciach 28. apríla tohto roku uve-
de ný do prevádzky takýto satelit. Nachádza sa na hlavnej ceste v do-
me č. 246. Na slávnostnom otvorení boli prítomní zástupcovia Mi ni-
ster stva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Kraj-
ského úradu z Košíc a starosta obce Ing. Ján Čižmárik.

V tomto štátnom zariadení je umiestnených desať detí – cho van-
cov s nariadenou ústavnou výchovou vo veku od 8 do 17 rokov. De-
ti navštevujú špeciálnu základnú školu a odbornú učilište v Mi cha lov-
ciach. O ich výchovu sa nepretržite starajú vychovávatelia pod ve de-
ním Milana Hrešča.

Touto cestou ďakujeme Obecnému úradu v Pozdišovciach, ob ča-
nom a susedom za milé privítanie a prijatie v obci.

PaedDr. Zuzana Sabolová, riaditeľka DeD Michalovce

Tohtoročnej odpustovej slávnosti v miestnej Gréckokatolíckej 
farnosti predchádzala dvojdňová duchovná obnova. Liturgie k 
chrámovému sviatku Najsvätejšieho Srdca Spasiteľa a sviatku 
Narodenia sv. Jána Krstiteľa slúžil o. Peter Krenický z ťačivskej 
farnosti na Ukrajine. Súčasťou programu bola aj adorácia s 
Naj sv. Sviatosťou a pomazanie chorých. Nedeľňajší program 
za čal utierňou a pokračoval ružencovou pobožnosťou. Po nej 
účastníci odpustovej slávnosti privítali medzi sebou praž ské ho 
pomocného biskupa vladyku Jána Eugena Kočiša (čer stvé-
ho osemdesiatnika), ktorý odslúžil archijerejskú sv. li tur giu. 
Koncelebrovali otcovia Peter Krenický, Michal Oros (obaja z 
U kra jiny), Michal Moskaľ, Juraj Guľa, Vasiľ Dovhun (všetci z 
Mi cha loviec), Ivan Čejpeš, Martin Hasaralejko (zo Šamudoviec) 
a Ró bert Demko (z Dúbravky). Snímka: JPP
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ŠPECIFICKÉ SČÍTANIE

Pravidelné sčítania oby va teľ stva 
nám s odstupom času po sky tu jú is-
tý obraz o živote, či sklad be oby va teľ-
stva v kon krétnej do be. Sčítanie z ro-
ku 1921 bolo špe ci fic ké aj tým, že bo-
lo prvým v Čes ko slo venskej re publike 
vytvo re nej po I. sve to vej vojne.

Zo štatistík spred 85 rokov sa do-
zvedáme, že v našej ob ci žilo v spo-
mínanom roku 1 242 oby va teľov. Z 
nich bo lo 614 mužov a 628 žien. 
Žili v 207 domoch a 256 domác no-
stiach. Zaujímavé je najmä ná rod-
 nost né zloženie, pretože v tom ča-
se Praha na če le s prezidentom To-
má šom Ga rykom Masarykom pre sa-
dzo vala myšlienku „jednotného čes-
ko slo venského národa“, pre   to oby-
va teľstvo ani ne ma  lo mož nosť pri-
hlá siť sa k slo ven skej alebo českej 
ná rod nos ti. Z ná bo žen ské ho hľa dis-
ka navyše boli prí sluš ní ci vý chod-
 ných cirkví nazývaní „rus  nák mi“, čo 
zna mená, že sa ma li hlá  siť k ruskej, 
resp. rusínskej ná rod  nosti.

Tieto fakty sa v istej mie re odra zi-
li aj v celkových šta tis ti kách. K čes-
ko slovenskej ná   rod  nosti sa pri hlá si-
lo 917 ľu  dí (73,83%), k rus kej 151 
(12,16%), ma ďar skej 13 (1,05%), 
ži dov skej 62 (4,99%), ci gán   skej 43 
(3,46%), a k iným ná  rod    nos tiam 48 
(3,86%). V šta tis ti   kách sa objavilo aj 
51 cu dzin cov (4,11%). Pripomeňme 
si ešte konfe sijnú skladbu: rím sko-
ka to lí ci 362 (29,15%), gréc kokato lí-
ci 322 (25,93%), evan jelici aug sbur-
ského vy  zna nia 423 (34,06%), re-
for mo va ní 43 (3,46%), izraeliti 79 
(6,36%) a iní 13 (1,04%).

V dvadsiatych rokoch 20. stor. 
sa Pozdišovce opäť stali síd lom 
no tariátu, do ktorého pa tri lo eš te 
ďal ších 6 obcí. No ta  riát sa roz kla dal 
na plo che 5 714 hektárov a v 779 do-
moch žilo 3 861 obyvateľov. Mu žov 
bo lo 1 837, žien 2 046. Naj viac ľu dí (1 
242) bývalo v Poz di šovciach, na sle-
du jú Žbin ce – 748, Močarany – 600, 
Krás nov ce – 487, Šamudovce – 475 
a Fi šar (dnes Vrb nica) – 309. Pod ľa 
kon fesií naj väčšie za stú penie ma li 
gréc ko ka tolíci 1 423 (36,86%), na sle-
du jú rím sko katolíci 1 196 (30,10%), 
e van je lici 834 (21,60%), izraeliti 236 
(6,11%), reformovaní 151 (3,91%) a 
iní 21 (0,54%). JPZ

VÝROČIE KANONICKEJ VIZITÁCIE

Pred 10 rokmi odhalili pomník národným dejateľom
NÁRODOVCI ZO „STRATENEJ VARTY“
Koncom januára uplynulo 130 rokov od úmrtia a začiatkom februára 

194 rokov od narodenia významného slovenského dramatika Jonáša Zá-
bor ského. V roku jeho úmrtia (1876) ukončil na pozdišovskej škole svoje 
pô so benie ďalší národný a kultúrny dejateľ – evanjelický kantor-učiteľ 
Ka rol Samuel Benjamín Seredaj. 

Jonáš Záborský sa narodil 3. fe-
bruára 1812 v Záborí. Po skončení 
štú dií prichádza do Pozdišoviec, 
kde v rokoch 1835 až 1839 pôsobí 
ako evanjelický kaplán. Tu sa popri 
svo jich kňazských povinnostiach 
zdo konaľoval v gréčtine, poľštine 
a francúzštine. V Pozdišovciach 
na pí sal známu ódu Na Slováků, 
svo jimi prácami prispieval do 
Kuz má nyiho Hronky (časomerné 
ódy) a Hanuljakovi do Zory po-
slal Bájky (Vrabci a kohout, Chla-
pec a pstruh a iné). V tomto ob do-
bí tak tiež zozbieral materiály o 
tzv. cho lerovom povstaní, ktoré vy-
šli ne skôr pod názvom Hlovik me-
dzi vzbúreným ľudom. Roku 1839 
odišiel na ďalšie štúdiá do ne mec-
kého Halle. O rok neskôr krát ko 
pô sobil ako kaplán Michala Mi-
lo slava Hodžu v Liptovskom Svä-
tom Mikuláši, kde bol v tom ča se 
učiteľom K. S. B. Seredaj. Po tak-
mer dvojročnom následnom pô so-
bení v Rankovciach roku 1942 pre-
stúpil na katolícku vieru. Účin ko-
val na viacerých miestach. Je ho po-
sledným pôsobiskom boli Žup ča ny.

Karol Samuel Benjamín Seredaj 
(Szereday) sa narodil 30. januára 
1812 v Sabinove. V roku 1932 
u kon čil štúdium na evanjelickom 
ko lé giu v Prešove. V rokoch 1833 
až 1839 a 1855 až 1876 učil na 
e van jelickej cirkevnej škole v Poz-
di šovciach, keď medzitým kan tor-
uči teľské miesto v našej ob ci pre-
vzal jeho brat Tomáš. Ka rol Se-
re daj bol známy ako ľu dovo-vý-
chov ný pracovník a zbe ra teľ ľu-
do vých piesní. Známym sa stal 
zbier kou Nápevy starých slo ven-
ských zpjevanek od urozené An-
ny Szirmay rozené Keczer, ktorú 
na šiel v šesťdesiatych rokoch 19. 
stor. v pozdišovskom kaštieli. Po-
pri učiteľskej práci zozbieral ale bo 
zložil približne 600 piesní. Zbier-
kou šarišsko-zemplínskych pies ní 
prispel do Slovenských spe vov I-II. 

Obaja významní národní de ja-
te lia mali mnoho spoločného. Po-
čas ich pôsobenia sa Pozdišovce, 
kto ré štúrovci nazývali „stratenou 
var tou Slovenska“, stali akýmsi 
ná rodným a kultúrnym centrom 
slo venskej časti Zemplína. Zá bor-
ský vo vlastnom životopise spo mí-
na takto: „V Pozdišovciach som 
si stvoril celú akadémiu. Zná šal 
som od všadiaľ knižky, učil sa re-
či...“ Navyše tu bol literárne čin-
ný a podobne ako Seredaj, kto rý 
spo lupracoval s Maticou slo ven-
skou a Slovákom zostal aj po čas 
silnejúcej maďarizácie, u dr žia val 
kontakty s poprednými pred sta vi teľ-
mi slovenského národného ži vo ta.

Okrem Seredaja a Záborského 

sa z čias ich pôsobenia v Poz di šov-
ciach dozvedáme aj o Jánovi Lindt-
ne rovi, ktorý tu bol ev. zborovým fa-
rá rom v rokoch 1829 až 1864. Zá-
bor ský v spomínanom životopise 
po kra čuje: „V štúdiách mi pre ká-
žali omrzlé pohreby, všetky som 
musel odbavovať ja, a to s káz ňa-
mi... Farár Lindtner ani po slo ven-
sky nevedel... Nenávidel ma so svo-
jí mi pajtášmi ako pansláva.“ Tŕ-
ňom v Lindtnerovom oku bola aj 
čin nosť Seredaja, ktorý po svad-
be roku 1839 opúšťa obec na dl-
hých pätnásť rokov. Zaujímavý je 
však už postoj iného národovca – 
Bohuša Nosáka–Nezabudova, kto-
rý sa v Pozdišovciach zastavil ro-
ku 1843 a na Lindtnera spomína 

ako na „živý príklad toho, že Slo-
vák, ktorého srdce nie je cel kom 
pokazené, čo by do akých ne praj-
ných okolností prišiel, predsa sa ná-
roda svojho pridržia a hoc by aj da-
kedy naň na chvíľu pozabudol, jeho 
sa v čudnom dákom rozhorčení od-
reknul k nemu zase naspäť sa vra-
cia“. Nosák považuje Lindtnera a 
Se redajovho mladšieho brata To-
má ša, ktorý tu bol učiteľom, za 
stráž cov slovenčiny... obaja pod-
ľa neho hovoria krásne v našej slo-
ven čine...

Vráťme sa ešte krátko k J. Zá-
bor skému a K. Seredajovi. Pr vý 
zomrel 23. januára 1876 v Žup ča-
noch, druhý 19. novembra 1894 
v Pozdišovciach, kde je aj po cho-
vaný. Jeho hrob sa neza choval. Ich 
pôsobenie v Pozdišovciach (tak tiež 
aj Júliusa Barča-Ivana v ro koch 
1935-1942) však pripomína pa mät-
ník postavený pred desiatimi rokmi 
(odhalený v septembri 1996), ktorý 
stojí v samotnom centre obce na kri-
žovatke šiestich ulíc. (po)

V júni t.r. pripadá 80. výročie poslednej kanonickej 
vi zitácie, ktorá sa uskutočnila v Pozdišovskom evan-
je lickom cirkevnom zbore. Vizitácia (lat. visitatio) je 
náv števa biskupa v cirkevnom zbore. Jej cieľom je zis-
tiť pomery, stav duchovného života, majetkové po me-
ry a iné skutočnosti.

Bolo to 12. júna 2006, keď do miestneho ev. zbo-
ru zavítal vtedajší biskup Východného dištriktu ev. 
a. v. cirkvi Dr. Jur Janoška, senior Aladár Margócsi 
a bis kupský tajomník Pavel Neckar. Domácim zbo-
ro vým farárom bol vtedy Július Krčméry, ktorý v 
Poz dišovciach pôsobil v rokoch 1923-1933. Učite-
ľom a kantorom bol Karol Petrivalský (1911-1927), 
zborového dozorcu vykonával Dr. Michal Slávik, 
hlavným kurátorom bol Juraj Parikrupa, školským 
kurátorom Juraj Pavlikán a kostolníkom Ján Pari kru-
pa.

Obsiahla zápisnica z vizitácie popisuje celú históriu 
cir kevného zboru. Sú v nej uvedené významné uda los-
ti, mená kňazov, učiteľov, zborových dozorcov, kan-

torov a významných osobností, ktoré tu pôsobili. Ne-
chý bajú ani skutočnosti o chráme a jeho vybavení, o 
ar chíve, matrikách, kňazskej službe, škole, majetku cir-
kvi a ďalšie. Dozvedáme sa, že služby Božie sa ko na-
li každú nedeľu a v sviatočné dni dopoludnia a po po-
ludní, v čase adventu každý deň a v pôste trikrát v týž-
dni. Na str. 36 je uvedené, že v obci pretrvávavajú pria-
teľské vzťahy medzi evanjelikmi a veriacimi iných cir-
kví. Dôkazom toho je aj skutočnosť, že evanjelici v 
u ve denom roku pomáhali gréckokatolíkom zvážať vo-
za mi materiál na výstavbu cerkvi.

Je zaujímavé, že pozdišovský zbor bol za prvej ČSR 
najvýchodnejším diasporálnym cirkevným zbo rom, 
ku ktorému patrili evanjelici z 53 obcí, a to od Se čo-
viec, až po Užhorod a od Strážskeho po Trebišov, resp. 
Vojany. Okrem vizitátorov podpísal zápisnicu aj vte daj-
ší starosta Ján Čižmár, ďalej okresný notár, okresný ná-
čel ník a kurátori z matkocirkvi a fílií.

Kanonické vizitácie sa konali v cirkevnom zbore aj 

Snímka z odhalenia pamätníka v roku 1996. Snímka: archív JPZ

(Pokračovanie na str. 5)
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Spoločenské okienko

VIETE, ŽE...
... pred 360 rokmi (1646/7) sa prvým 
uči teľom pozdišovskej evanjelickej 
ško ly stal Juraj Eliadesz?
... pred 305 rokmi (1701) bola po-
sta vená terajšia budova obecného 
úra du?
... pred 295 rokmi (1711) zomrel 
po li tik, pozdišovský rodák Štefan 
Sir maj?
... pred 200 rokmi (1806) sa poz di-
šov ským ev. zborovým farárom stal 
An drej Greškovič, ktorý tu pôsobil 
do roku 1829?
... pred 170 rokmi (1836) napísal Jo-
náš Záborský v Pozdišovciach Ódu 
na Slováků?
... pred 145 rokmi (26. mája 1861) 
zo mrel v Prahe popredný slovenský 
spi sovateľ, historik, jazykovedec a 
et nograf Pavol Jozef Šafárik, ktorý 
po čas štúdií navštevoval našu 
o bec?
... pred 130 rokmi (23. januára 
1876) zomrel v Župčanoch po pred-
ný slovenský dramatik Jonáš Zá-
borský, ktorý v rokoch 1835-1839 
pôsobil v Pozdišovciach ako evan-
je lický kaplán?
... pred 100 rokmi (1906) sa na ro-
dila popredná československá ke-
ra mikárka prof. Júlia Horová-Ko vá či-
ková, autorka známeho dekoru „Poz-
dišovská karička“?
... pred 100 rokmi (1906) sa usku-
toč nila jedna z opráv evanjelického 
kos tola?
... pred 80 rokmi (1926) sa v Poz di-
šov ciach narodil pražský pomocný 
gréc kokatolícky biskup Ján Eugen 
Ko čiš?
... pred 75 rokmi (25. marca 1931) 
sa v pozdišovských domácnostiach 
pr vý krát rozsvietili elektrické žia-

rov       ky?
... pred 50 rokmi (6. februára 1956) 
zo mrel popredný pozdišovský hrn-
čiar Michal Poľaško-Garbar, majster 
ľudovej umeleckej výroby?
... pred 45 rokmi (1. apríla 1961) bo-
lo pozdišovské Hrnčiarske výrobné 
družstvo pričlenené k Združenej vý-
robe Michalovce?
... pred 30 rokmi vybojovali futbalisti 
pozdišovského Benzinolu historický 
postup do krajskej súťaže?
... pred 20 rokmi (4. mája 1986) zo-
mrel v Bratislave náš rodák Juraj 
Bru ňo, ktorý bol členom SĽUK-u od 
je ho založenia v roku 1949?
... pred 5 rokmi (6.2.2001) bola zria-
de ná Gréckokatolícka farnosť Poz di-
šovce?  (red.)

Uzreli svetlo sveta
Milan MENDA (6. januára), Andrej DADUČ (14. marca), Barbora SO-
TÁ KOVÁ (27. júna).

Uzavreli manželstvo
Martin TALAPKA a Jaroslava MAGUROVÁ.

Oslávili životné výročia
50 rokov – Mária TIRPÁKOVÁ, Jozef HREŠČO, Dušan GAĽA, An-
na NOROVSKÁ, Ján SUŠKO, Andrej LAŠKODY. 
60 rokov – Ján PAČIL, Irena MACKOVÁ, Ján MICHALKO, Ale xan-
der DADUČ. 
70 rokov – Zuzana KEREKEŠOVÁ, Július FERČÁK.
75 rokov – Anna ANTALOVÁ, Irena HOĽANOVÁ, Zuzana HO MO-
NA YOVÁ.
80 rokov – Mária LUKÁČOVÁ, Zuzana HOLUBKOVÁ, Anna PAV-
LI KÁNOVÁ.
85 rokov – Ján POPRIK, Mária MADERIČOVÁ, Alžbeta POĽAŠ-
KO VÁ.
92 rokov – Mária MAGUROVÁ 

Opustili naše rady
1.1. – Gizela ELIÁŠOVÁ (nar. 1934), 15.2. – Štefan ČENČARIK 
(1920), 20.3. – Mária POĽAŠKOVÁ (1924), 23.4. – Michal LEŠ ŇAN-
SKÝ (1930), 4.5. – Andrej MIHALČIN (1956), 26.5. – Mária GAJ-
DOŠ ČÍKOVÁ (1920), 8.6. – Mária LUKAČOVÁ (1932).

Najslávnejší pozdišovský tanečník Juraj Bruňo (uprostred) s kolega-
mi zo SĽUK-u pred kaštieľom v Rusovciach. Snímka: archív

60 roko
der DAD
70 roko
75 roko
NA YOV

GALÉRIA OSOBNOSTÍGALÉRIA OSOBNOSTÍ
Juraj BRUŇO (1919-1987)

Narodil sa 30. marca 1919 v Pozdišovciach. Povinnú školskú do-
chádz ku absolvoval v rodisku. V mladosti slúžil na sirmajovskom ma jet-
ku v rodnej obci, neskôr pracoval ako robotník v michalovskej tehelni.

V roku 1949 v Michalovciach (hotel Zlatý býk) úspešne absolvoval 
konkurz na tanečníka a stal sa členom novozaloženého folklórneho 
súboru – Slovenského ľudového umeleckého kolektívu (SĽUK-u) 
so sídlom v Bratislave-Rusovciach. Ako sám neskôr hovorieval, do 
Bý ka zašiel s kamarátom len zo zvedavosti, no nakoniec sa mu tan-
co vanie stalo celoživotným povolaním. Ešte v tom istom roku účin-
ko val v pamätnom vystúpení SĽUK-u pod Zvolenským zámkom. S 
tým to popredným československým umeleckým telesom šíril slávu 
slo ven ského folklóru takmer dvadsaťpäť rokov. S výnimkou Austrálie 
– a pochopiteľne Antarktídy – tancoval na všetkých kontinentoch na-
šej planéty. Vystupoval aj na svetových výstavách EXPO v Bruseli, 
Mon treale, Ósake i na ďalších významných podujatiach. Stretával tam 
množ stvo ľudí, od obyčajných až po hlavy štátov. Na tieto stretnutia, 
ok rem iného aj s krajanmi, často spomínal aj po rokoch. Neskôr, po 
ukon čení aktívnej tanečníckej činnosti, pracoval ako administratívny 
pra covník Slovenského ľudového umeleckého kolektívu.

Juraj Bruňo, ktorý bol popredným šíriteľom zemplínskeho folklóru, zo-
mrel 4. mája 1987 v Bratislave, kde je aj pochovaný. J. P. Zemplínsky

ZO ZBIERKY K. SEREDAJA
(Zpjevanky zemplinských slovanů 

v okolí Michalovském)

VÝROČIE KANONICKEJ VIZITÁCIE
pred tým. Z cirkevných protokolov vieme, že 11. jú na 1883 tu vizitáciu 
vykonal superintendent Štefan Czékus so seniorom Adol fom Urbanom 
a právnym zástupcom Jánom Kováčom. Vtedajším zbo ro vým farárom 
bol Pavol Šimkovič, učiteľom Gejza Kováts, hlavným ku rá to rom Géza 
Gőrgey a kostolníkom Ján Gürtler. Sviatosť večere Pánovej sa vtedy 
prisluhovala každú nedeľu.

Najstaršia známa kanonická vizitácia v miestnom zbore bola 15. mája 
1743 a vykonal ju superintendent Juraj Ambrozius, sprevádzal ho Štefan 
Ly czy a Žigmund Kovacsnay. Farárom v zbore bol Andrej Greškovič, kto-
rý tu pôsobil v rokoch 1716-1746, kantorom bol Martin Forgách a zbo ro-
vým dozorcom Štefan Sirmaj. Milan Hreščo, kronikár

(Dokončenie zo str. 4)
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ŠPORT V SKRATKE ŠPORT V SKRATKE
II.B trieda ObFZ Michalovce – dospelí
14. kolo (1.5.2006)
Pozdišovce – Beša 2:1 (2:0)
Góly: Varmeďa, Kráľ – Eszterhay. ŽK: 
Leško (d). Pred 80 divákmi rozhodoval 
Matta.
15. kolo (2.4.2006)
Pus. Čemerné – Pozdišovce 2:2 (1:1)
Góly: E. Dančišin, Franko – Leško 2. 
ŽK: Franko, Šuhajda – Tóth, O. Čiž-
má rik. Pred 50 divákmi rozhodoval To-
po ľančin.
16. kolo (9.4.2006)
Pozdišovce – Krásnovce 4:1 (2:1)
Góly: Mihalčin, Činčár (11 m), Leško, 
Varmeďa – Német. ŽK: Mihalčin, Var-
meďa – Kaplan. ČK: Kičinka (h). Pred 
80 divákmi rozhodoval Stretavský.
17. kolo (16.4.2006)
Žbince – Pozdišovce 1:0 (1:0)
Gól: Balog. ŽK: Šramko, Adamčík – Mi-
halčin. ČK: Gajdoš (d). Pred 100 di vák-
mi rozhodoval Pavlík.
18. kolo (23.4.2006)
Pozdišovce – Bracovce 0:1 (0:1)
Gól: Eštok. ŽK: Kuták, Leško, Činčár – 
Balog, Hromý. Pred 110 divákmi roz ho-
doval Biro.
19. kolo (29.4.2006)
Horovce – Pozdišovce 2:1 (1:0)
Góly: Biačko 2 – O. Čižmárik. ŽK: Tóth, 
O. Čižmárik (h). Pred 40  divákmi roz ho-
doval Kaffan.
20. kolo (7.5.2006)
Pozdišovce – Ložín 2:2 (1:1)
Góly: Topor, Kráľ – Jakim, Vaľko. ŽK: 
Kor nuc – Eštok, Jakim. Pred 50 divákmi 
roz hodoval Keső.
21. kolo (14.5.2006)
Moravany – Pozdišovce 0:0
ŽK: Bálint – Gavlík. Pred 100 divákmi 
roz hodoval Mitrík.
22. kolo (21.5.2006)
Pozdišovce – Kap. Kľačany 7:1 (2:1)
Góly: Kráľ 4 (1 z 11 m), Leško 2, Činčár 
– Pul. Pred 50 divákmi rozhodoval Pi-
var ník.
23. kolo (28.5.2006)
Vojany – Pozdišovce 1:4 (0:1)
Góly: Vysokay – Kráľ 2, Leško, Topor. 
Pred 20 divákmi rozhodoval Hajduk.
24. kolo (4.6.2006)
Pozdišovce – Zbudza 1:0 (1:0)
Gól: Kráľ. ŽK: Kráľ, Činčár – Ivanko. 
Pred 40 divákmi rozhodoval Porvažník.
25. kolo (11.6.2006)
Bánovce n/O – Pozdišovce 3:1 (3:0)
Góly: Stropkovič 2, Tirko – Mihalčin. ŽK: 
Pa rihuz, Balický – Varmeďa. Pred 100 
di vákmi rozhodoval Lisák.
26. kolo (18.6.2006)
Pozdišovce – Kriš. Liesková 7:0 (3:0)
Góly: Menda 4, Kráľ 2, E. Anguš. Pred 
30 divákmi rozhodoval Tušek.
Konečná tabuľka ročníka 2005/2006
 1. Bracovce 24 18 2 4 76 : 36 56
 2. Žbince 24 16 2 6 64 : 32 50
 3. Moravany 24 12 3 9 65 : 56 39
 4. Bánovce n/O 24 11 3 10 77 : 55 36
 5. Pozdišovce 24 10 5 9 53 : 40 35
 6. Horovce 24 9 5 10 56 : 54 32
 7. Ložín 24 9 5 10 58 : 66 32
 8. P. Čemerné 24 8 8 8 43 : 58 32

 9. Kap. Kľačany  24 9 4 11 50 : 72 31
 10. Kr. Liesková 24 9 2 13 47 : 68 29
 11. Zbudza 24 7 4 13 59 : 70 25
 12. Beša 24 8 0 16 49 : 58 24
 13. Vojany 24 5 7 12 42 : 74 22
Krásnovce boli zo súťaže vylúčené.

II.B trieda ObFZ Michalovce – dorast
14. kolo: Pozdišovce – Beša 0:4 (0:2). 
15. kolo: Pusté Čemerné – Pozdišovce 
4:2 (1:0), Kornuc, Čenčarik. 16. kolo: 
Pozdišovce – Krásnovce 6:2 (3:1), 
Fecák 3, Dojčák 2, Kornuc. 17. kolo: 
Poz dišovce mali voľno. 18. kolo: Poz-
dišovce – Bracovce 1:3 (0:1), Kor nuc 
z 11 m. ČK: Fecák. 19. kolo: Ho rov-
ce – Pozdišovce 1:0 (1:0). 20. kolo: 
Pozdišovce – Ložín 5:0 (2:0), Gar gu-
ľák a Poľaško po 2, Karch. 21. ko lo: 
Moravany – Pozdišovce 2:1 (1:0), 
Kornuc z 11 m. ŽK: Kornuc, ČK: Hor-
ný. 22. kolo: Pozdišovce – Ka pu šian-
ske Kľačany 3:5 (1:0), Kornuc z 11 
m, Kincel, Poľaško. 23. kolo: Vo ja ny 
– Pozdišovce 1:0 (0:0). 24. kolo: Poz-
 dišovce mali voľno. 25. kolo: Bá nov-
ce n/O – Pozdišovce 3:1. 26. kolo: Poz-
di šovce – Kriš. Liesková 5:2 (2:1), Fe-
cák 3, Dojčák 2.

Krásnovce boli zo súťaže vylúčené.

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.

Futbalisti OcŠK Pozdišovce sa v tomto roku prebojovali do finále 
turnaja „O pozdišovskú vázu“, po prehre s Hlinným obsadili 2. mies-
to.  Snímka: JPZ

O POHÁR ObFZ
V poslednú júlovú nedeľu 

od štartuje nový ročník Pohára 
ObFZ dospelých. Do jubilejného 
5. ročníka je zapojených 32 
muž stiev, medzi nimi aj fut ba-
lis ti OcŠK Pozdišovce. Naši pri-
ví tajú na domácom ihrisku hrá-
čov Budkoviec. Víťaz toh to zá-
pa su sa stretne s ús peš nej ším 
cel kom z dvojice Bá novce n/O 
– Mal čice. Zápasy prvého kola 
(30.7.) začínajú o 17.30 hod. (r)

JESENNÝ ŽREB
Futbalisti OcŠK budú aj v no vej se zó-

ne 2006/2007 štartovať v II.B triede. 
V je sennej časti im žreb prisúdil týchto 
sú perov:

1. kolo (6.8.-16.30): Beša – Poz-
dišovce, 2. kolo (13.8.-16.30): Poz-
dišovce – Bá novce n/O, 3. kolo 
(20.8.-16.00): Kap. Kľačany – Poz-
di šovce, 4. kolo (27.8.-16.00): Poz-
di šovce – Žbin ce, 5. ko lo (3.9. – 
15.30): Lo žín – Poz dišovce, 6. ko-
lo (10.9.-15.30): Pozdišovce – Pus-
té Če mer né, 7. kolo (17.9.-15.00): 
Mo ra va ny – Poz dišovce, 8. ko lo 
(24.9.-15.00): Poz dišovce – Ho-
rov ce, 9. ko lo (1.10.-14.30): Slav-
kov ce – Poz di šovce, 10. kolo 
(8.10.-14.30): Pozdišovce – Vo-
jany, 11. ko lo (15.10.-14.00): Mo-
ča   rany – Poz dišovce, 12. kolo 
(22.10.-14.00): Poz dišovce – Zbu-
 dza, 13. ko lo (29.10.-13.30): Kri š. 
Liesková – Poz di šov ce.

Ten istý žreb majú aj dorastenci s 
vý  nimkou 4. a 12. kola, kedy ma jú 
voľ no, pre tože ich rovesníci hra jú v I.B 
triede. Za čiatky zápasov do rastencov 
sú o 2.15 hod. skôr, než u dospelých.

–rk– 

PRVÍ V LAŠKOVCIACH
V Laškovciach sa uskutočnil I. 

roč ník futbalového turnaja o Pohár 
sta ros tu. Na malom ihrisku pri 
miest nej zá klad nej škole si zmerali 
si ly súčasní i bý va lí futbalisti troch 
su sed ných obcí – Poz dišoviec, Lo-
ží na a Laškoviec. V pr vom stret-
nu tí vyhrali Pozdišovčania nad 
do mácimi 9:3 (5:2) gólmi Gaj doš-
číka (5), Kráľa (2), Kuchtu a Ba-
loga. V druhom zápase vyhrali naši 

nad muž stvom Ložína 12:0 (5:0). 
Úspeš ný mi strel cami boli Kráľ (6), 
Gaj doš čík (5) a Balog. V súboji po-
razených vy hrali Laškovce nad Lo-
žínom 9:4.
 1. Pozdišovce 2 2 0 0 21 : 3 6
 2. Laškovce 2 1 0 1 12 : 13 3
 3. Ložín 2 0 0 2  4 : 21 0

Najlepší strelci: 10 – Gajdoščík,  
8 – Kráľ (o baja Pozdišovce), 4 – J. 
Cho chol (Laškovce). –red.–

MEMORIÁL PRE ZEMPLÍN
V poradí 26. ročník dorasteneckého futbalového Memoriálu Mi ku lá ša 

Be ne ti na vyhral Zemplín Michalovce. Jeho hráči najprv vyradili do má ci 
OcŠK a vo fi nále si poradili aj s 1. HFC Humenné.

Výsledky: Výber ObFZ Michalovce – 1. HFC Humenné 1:1 (0:0), Se-
ko – Goga, na pok. kopy 2:4, Zemplín Michalovce – Pozdišovce 5:0 (1:
0), Hra bik 2, Novák, Semko, Juriška. O 3. miesto: Pozdišovce – Vý ber 
ObFZ Michalovce 2:3 (1:2), Dzurovčik, Ivančin – Varjassy, On dov čik, 
Hreško. Fi ná le: 1. HFC Hu menné – Zemplín Michalovce 0:1 (0:1), 
Hrabik. Zápasy roz ho dovali Ih na cik, Šimková, Mitrik a Li sák. (ik)

PRVÝ TRIUMF HLINNÉHO
Druholigový Slavoj Trebišov a 

obhajca prvenstva FK Spartak 
Bre kov (nováčik III. ligy) odriekli 
na poslednú chvíľu účasť na 42. 
ročníku „Pozdišovskej vázy“. Na-
hradili ich starší dorastenci MFK 
Michalovce a Hlinné, ktoré svoju 
piatu účasť pretavilo na vôbec pr-
vé víťazstvo.

Výsledky vyraďovacích zá pa-
sov: Pozdišovce – Kochanovce 
1:1 (0:0), Topor – Jelínek, na pok. 
kopy 5:4, SD MFK Michalovce 
– Hlinné 0:4 (0:2), M. Nemčík 
2, Ďuďa, Orosi. O 3. miesto: SD 
MFK Michalovce – Kochanovce 
2:2 (1:0), Kokočák, Bodnár – Je-
línek 2, na pok. kopy 4:2. Finále: 
Hlinné – Pozdišovce 3:0 (2:0), 
Ďuďa 2, M. Nemčík.

Súčasťou podujatia bola aj tra-
dič ná tombola. Konečné poradie 
v 42. ročníku turnaja: 1. Hlinné, 
2. Pozdišovce, 3. SD MFK Micha-
lovce, 4. Kochanovce.

Stretnutia rozhodovali Kolesár, 
Cejkovský, Olajoš a Pavlík. (red.)

J. Pavlík (hore) a J. Ihnacik o do-
vzdávajú ceny finalistom 42. roč-
níka. Snímky: JPZ


