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Jeho Blaženosť vladyku Kryštofa, metropolitu českých krajín a 
Slovenska, víta Juraj Tokár, kurátor miestnej PCO. Snímka: -apco-

Starostom do tretice Ing. J. Čižmárik

NOVÁ SAMOSPRÁVA
Významnou udalosťou v živote obce boli nedávne komunálne 

voľ by, v ktorých sme volili starostu a obecné zastupiteľstvo na ďal-
šie 4-ročné volebné obdobie. Spomedzi šiestich uchádzačov o kre-
slo starostu uspel doterajší starosta Ing. Ján Čižmárik, ktorý získal 
317 hlasov, čo je 52% z celkového počtu odovzdaných platných hla-
sov. Na ďalších miestach skončili Mária Dobrovolská (155), Ing. Na-
dežda Jurková (59), Jozef Petranič (34), Ing. Marián Tomko (26) a Pe-
ter Pochylý (20).

O poslanecké kreslá a pria zeň 
voličov v jubilejných piatych voľ-
bách po Novembri ´89 sa uchá-
dzalo dovedna 31 kandi dátov. 
No vé obecné zastu piteľstvo má 
po ne dáv nych voľbách na sle do-
vné zlo ženie: Milan Hreščo (334 
hlasov), Milica Ondo-Ešto ko vá 
(275), Zuzana Bruňová (257), 
Ing. Milan Vereščák (251), Ján 
Furčák (215), Jaro slav Čenčarik 
(205), Peter Lu káč (186) a Mgr. 
Erik Anguš (178). Deviatym čle-
nom tohto sa mosprávneho or gá-
nu bude Ján Suško (186), ktorý 
na ustanovujúcom zasadnutí OcZ 
ne zlo žil poslanecký sľub z dô vo du 
neprítomnosti.

Prvým náhradníkom na funkciu 
poslanca obecného zastupiteľstva 
je Vladimír Krištovčík, ktorý získal 
176 hlasov. Na ďalších miestach 

na  sledujú: Du šan Čižmárik (167), 
Cy ril Kováč (165), Ing. Nadežda 
Jur ková (161), Milan Lukáč (155), 
Jo zef Ba log (141), Mgr. An na To-
po rová (139), Ing. Ján Mráz (124), 
Pe ter Po prik (122), On drej No vák 
(114), Jo zef Pe tranič (111), Pe ter 

Fer jo (105), Ing. Mi ro slav Ha  madej 
(96), Ľu boslav Ma gura (91), Ing. 
Ma  rián Tomko (90), Sta ni slav Pa-
ľo (83), Andrea Po ľaš ko vá (71), 
Pe  ter Pochylý (64), Ing. Ján Ščer-
bák (54), Michal Kráľ (51), Milo slav 
Šim ko (45) a Michal Tkáč (40).

Do zoznamu voličov bolo k 2. 
de cem bru 2006 zapísaných 982 
osôb. Právo voliť využilo 616 ob ča-
nov, čo je 62,7% z celkového poč-
tu voličov. Pre voľbu obecného za-
stu pi teľstva bolo odovzdaných 590 
plat ných hlasovacích lístkov a pre 
voľ bu starostu obce 611 plat ných 
hla sovacích lístkov. Na prie beh 
vo lieb dohliadala 5-člen ná volebná 
ko misia na če le s pred sedníčkou 
Da rinou An gu šo vou. (rik)

Metropolita Kryštof v Pozdišovciach

POSVÄTIL IKONOSTAS
Pre pravoslávnych Pozdišov-

ča nov bol 19. november 2006 
dňom veľkej radosti. V tú ne de ľu 
v chráme Premenenia Isu sa Chris-
ta bol posvätený no vo vy tvo rený 
iko nostas, ktorý vyrobila fir ma 
„EBEN“ z Humenného a ikony 
ako dar pre pravoslávnu cirkevnú 
obec napísal bohuznámy iko no pi-
sec. Úsilie vynaložené na je ho vy-
tvo renie bolo zavŕšené po svä cu jú ci-
mi modlitbami.

Veľkou radosťou pre nás bolo 
aj to, že sme mohli v našom chrá-
me privítať Jeho Blaženosť vla-
dy ku Kryštofa, metropolitu čes-
kých krajín a Slovenska. Je to his-
to ricky prvá návšteva najvyššieho 
pred staviteľa našej miestnej Cir-
kvi v PCO Pozdišovce. Chrám 
bol pl ný veriacich ľudí, ktorí pri-
šli z blízkeho i ďalekého oko-
lia. Naše pozvanie prijali mno-
hí du chovní Michalovskej Pravo-
sláv nej eparchie, Ing. Ján Čiž má-
rik, starosta obce Poz di šov ce, 
Ján Lemeš, miestny fa rár gréc ko-
katolíckej cirkvi s man žel kou a ve-

riacimi, a Lýdia Kor do šo vá, fa rár-
ka evanjelickej cir kvi a.v. s man-
že lom a ve ria ci mi. V zá ve re bo ho-
slu žieb sa pri ho voril Je ho Bla že-
nosť vladyka Kryš tof. Pozdravil 
všet kých zhro maž dených a pouká-
zal na po tre bu ikony v živote pravo-
sláv ne ho kresťana, na potrebu hľa-
dieť do neba, ktoré sa nám skr ze 
iko nu odhaľuje. Pri prí le ži to sti po-

sviac ky ikonostasu zá ro veň da ro-
val ve riacim PCO v Poz di šov ciach 
ikonu Prečistej Di vy Márii Je ru za-
lem skej a tak tiež ka meň od hro bu 
náš ho Spa si teľa.

S arcipastierskym požehnaním 
a spe vom „Mnohaja lita“ všet kým 
pra cu júcim na slávu Bo žiu bo li 
ukon čené slávnostné bo ho služ by. 
Tá to nedeľa bola pre všet kých veľ-
kou duchovnou posilou. Nech Boh 
po žehná každého, kto k nám pri šiel 
poradovať sa z na šej veľ kej ra dos-
ti. jer. Mgr. S. Barilik,

správca PCO v Pozdišovciach

KOLEDOVALI
Takmer tri desiatky koledníkov (v 4 sku-

pi nách), prevažne mladých Poz di šov čanov 
vrá ta ne detí z miestneho det ského domova, 
na vští vilo počas Via noc väčšinu pozdišovských 
a časť mo ča rian skych domácností s dobrou 
no vi nou. Vďaka štedrosti navštívených ro dín 
vy zbie rali na pomoc núdzným vy še 22-tisíc 
ko rún. Približne polovica vy ko le dovanej sumy 
pu tu je na účely pro jektu Dobrá novina, ďal-
šia časť fi nan čných prostriedkov je určená na 
pod po ru misijných diel Gréckokatolíckej cir kvi  
a Evan jelickej cirkvi a.v. (na Sibíri). Úprim né 
po ďa ko vanie za podporu patrí všet kým do bro-
din com, vychovávateľom DeD, ako aj ini ciá to-
rom – pozdišovským du chov ným J. Lemešovi, 
L. Kor došovej a Ľ. Kor do šovi. (jn)

HORELA VATRA
Koncom augusta u plynulo 62 

ro kov od vypuknutia SNP. Pri tej-
to príležitosti zapálili čle novia ZO 
KSS na tradičnom mies te pri rieč ke 
Lipovec par ti zán sku vatru, ako spo-
mienku na tú to historickú uda losť. 
K prí tom ným, i ďalším ob ča nom, sa 
pro stred níctvom obecného roz hlasu 
pri hovoril predseda poz di šov skej 
ZO KSS Michal Ščerbák. (M.H.)

ČARO FOLKLÓRU
Predposledná júlová nedeľa opäť pa tri-

la folklóru. Už po šestnástykrát sa priaz-
nivci tohto druhu umenia zišli na miest-
nom amfiteátri, aby si vychutnali čaro zem-
plínskych piesní a tancov v poda ní dedin-
ských folklórnych skupín Ruskov čanka z 
No vého Ruskova (okr. Trebišov), Kudzeľ z 
Dl hého nad Cirochou (okr. Humenné) a do-
má cich Harčarov.

Podujatie už tradične otvoril starosta 
ob ce Ing. Ján Čižmárik, ktorý privítal účin-
kujúch a približne tri stovky návštevníkov. 
Vy vrcholením nedeľného popoludnia bo-
lo vystúpenie Folklórneho súboru Zem plin-
ča ňe Svojina z Michaloviec, v ktorom sa 
pred stavili tri generácie spevákov a ta neč-
ní kov. Moderátorkou slávností bola Elena 
Kun cová zo ZOS v Michalovciach. Vedúci 
spo mínaných skupín a súboru – Viera Cho-
mová, Ing. Ján Kníž, Ondrej Novák a Alojz 
Što fega – na záver prevzali od starostu ob-
ce ďakovné listy.

Bohatý kultúrny program bol zároveň 
dô stojným príspevkom k 590. výročiu poz-
dišovského hrnčiarstva. (red.)

ŽELÁM VŠETKÝM OBČANOM POKOJNÝ ROK 2007
V týchto dňoch začíname nový rok 2007. Rok, s ktorým sa spája začiatok v po-
ra dí piateho volebného obdobia samosprávy. Tých, ktorí nás budú zastupovať, 
sme si zvolili 2. decembra v komunálnych voľbách. Moje poďakovanie patrí 
všet kým, ktorí prišli voliť, čím dali najavo, že im osud obce nie je ľahostajný.
Keďže sme len na samom začiatku roka, prajem si, aby pre všetkých občanov 
na šej obce bol rokom pokojným, a aby v ňom prevládala rodinná láska a po-
ro zumenie.

Ing. Ján Čižmárik, starosta obce
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Poslanci obecného zastupiteľstva sa v priebehu prvého polroka zišli na troch 
riadnych rokovaniach. Zastupiteľstvo na svojom rokovaní:

31. augusta
 Zobralo na vedomie:
  Informáciu o vyúčtovaní nákladov na výstavbu ciest do rómskej osady a 

miest nej časti Kút.
 Schválilo:
  Správu o hospodárení za II. švrťrok 2006,
  Jeden volebný obvod v obci pre komunálne voľby 2006 a počet po slan-

cov do obecného zastupiteľstva – 9,
  Odpredaj stavby S0-4 STL – plynovod na Arende pre SPP v hodnote 344 

511 Sk,
 Neschválilo:
  Žiadosť J. Kachniča o úpravu vodného toku,
  Žiadosť firmy EUROLUX o kúpu pozemku pri kultúrnom dome.
 Zrušilo:
  Uznesenie obecného zastupiteľstva v bode B.2 z 9. júna 2006.
16. novembra
 Zobralo na vedomie:
  Informáciu o akciách: Slávnostné posedenie OcZ, Mikuláš 2006 (10. 12. 

2006),
  Informáciu o zaregistrovaných kandidátoch na poslancov OcZ a na sta-

ros tu obce,
  VZN o zneškodňovaní odpadových spláškových vôd s tým, že VZN bude 

do plnené pripomienkami poslancov OcZ pre prijatie – schválenie.
 Schválilo:
  Správu o hospodárení za 3. štvrťrok 2006
  Interné smernice obce
  Odmeny pre poslancov OcZ a kontrolórku za výkon funkcií počas vo leb-

né ho obdobia vo výške 6 000 Sk + odmeny za akcie a zasadnutia, zá-
stup covi starostu za výkon funkcie počas volebného obdobia vo výške 
10 000 Sk, ďalej občanom:

  Ján Pavlikán – údržba verejného osvetlenia 4 000 Sk, 
  Jaroslav Čenčarik 2 000 Sk,
  Milan Hreščo – čistenie zastávky 2 000 Sk,
  Anna Popriková – čistenie zastávky 1 500 Sk,
  Irena Macková – za miestnu knižnicu 2 000 Sk,
  členom FS podľa priloženého zoznamu 8 000 Sk,
  pre zamestnancov obce vo výške 25 000 Sk,
  starostovi obce vo výške 25 000 Sk.
Novozvolené obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom ro-

ko vaní 
16. decembra
 Zobralo na vedomie:
  Informáciu o výsledkoch volieb v obci na funkciu starostu obce a na funk-

ciu poslancov obecného zastupiteľstva
 Konštatovalo, že:
  Novozvolený starosta obce Ing. Ján Čižmárik zložil zákonom predpísaný 

sľub starostu obce
  Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva – Mgr. Erik Anguš, Zu za-

na Bruňová, Jaroslav Čenčarik, Ján Furčák, Milan hreščo, Peter Lukáč, 
Mi lica Ondo-Eštoková a ing. Milan Vereščák zložili zákonom predpísaný 
sľub poslanca obecného zastupiteľstva
 Zriadilo:
  obecnú radu,
  komisiu na ochranu verejného záujmu.
 Zvolilo:
  zástupcu starostu: Ing. Milan Vereščák,
  členov obecnej rady v zložení: Ing. Milan Vereščák, Milan Hreščo, Ja ro-

slav Čenčarik,
  predsedu komisie na ochranu verejného záujmu: Milica Ondo-Eš to ko-

vá.
 Schválilo:
  plat starostu podľa zákona NR SR 253/1994 Z.z.,
  odmenu poslancom za účasť na zasadnutí OcZ, obecnej rady a obecnej 

ak cii 200 Sk.
 Uložilo:
  predsedovi komisie na ochranu verejného záujmu predložiť na najbližšie 

za sadnutie obecného zastupiteľstva návrhy na členov komisie.
Ing. Ján ČIŽMÁRIK, starosta obce

ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

NA MIKULÁŠA
Mikulášska slávnosť v našej obci má 

dl ho ročnú tradíciu. Inak tomu nebolo ani 
v uply nulom roku 2006. Nielen najmladší 
Po zdi šovčania, ale aj tí skôr narodení, sa 
zišli v miest nom kultúrnom dome sí ce 
až v nedeľu 10. de cembra, no ani nie koľ-
kodňový posun ne skazil radosť z dar če-
kov, ktoré pri tejto prí ležitosti dostali. Ob-
darované ratolesti sa od vďačili pek ným 
kultúrnym programom, kto rý na cvi čili 
pod vedením svojich učiteliek. Naj men-
ších Pozdišovčanov potešili taktiež čle-
novia dedinskej folklórnej skupiny Har ča-
re pás mom Betlehemci. (rik)

VRTOCHY POČASIA
V tomto končiacom sa roku si nemôžme 

sťažovať na vrtochy počasia. Po 2- až 3-
týž dňovom oneskorení jari sme v druhom 
pol roku zažili úplne suchý júl a mokrý 
au gust. Prvé snehové vločky lietali v druhý 
no vem brový deň, o dva dni neskôr napadla 
nie koľ ko centimetrová vrstva snehu, ktorá 
zmi zla po 24 hodinách. Namiesto blížiacej 
sa zi my sme 17. novembra zaznamenali 
15-stup ňovú teplotu. Teplá bola aj prvá de-
cem brová dekáda, kedy sa denné teploty 
po hy bovali okolo desať stupňov nad nulou. 
Mi mo riadne teplé, a bez snehu, boli taktiež 
Via noce 2006. (red.)

V týchto dňoch končí funkčné obdobie hlavného kon tro ló-
ra obce. V zmysle zákona o miestnej samospráve preto obec 
hľadá záujemcov na funkciu

HLAVNÝ KONTROLÓR
Volí ho obecné zastupiteľstvo na obdobie 6 rokov. Hlavný 
kon trolór vykonáva kontrolu:
  Zákonitosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri 
hos podárení a nakladaní s majetkom obce a majetkovými 
prá vami obce
  Plnenia uznesení obecného zastupiteľstva a všeobecne zá-
väz ných nariadení
  Interných predpisov obce
  Príjmov, výdavkov a finančných operácií obce.
Požiadavky na funkciu hlavného kontrolóra:
  minimálne stredoškolské vzdelanie ekonomického sme-
ru
  bezúhonnosť
  prax v účtovníctve min. 5 rokov
  znalosť komunálnej legislatívy.
Žiadosti zasielajte (prípadne doručte osobne) na Obec ný 
úrad v Poz dišovciach do konca januára 2007.
Predpokladaný nástup do funkcie je v marci 2007.

POPLATKY BEZ ZMENY
Miestne dane a poplatky sa nebudú meniť. Znamená to, že za pôdu, 

po zemky, rôzne stavby, byty, záhrady, vývoz TKO či psov zaplatíme tie 
is té sadzby, ako boli uvedené vo Všeobecne záväznom nariadení pre 
rok 2006. (red)

Novozvolená obecná samospráva krátko po zložení sľubu. Zľava: 
P. Lu káč, M. Hreščo, J. Čenčarik, Ing. M. Vereščák, Z. Bruňová, sta-
ros ta Ing. J. Čižmárik, J. Furčák, M. Ondo-Eštoková a Mgr. E. An guš. 
Na snímke chýba ešte J. Suško, ktorý na ustanovujúcom za sad nutí 
OcZ nebol prítomný a poslanecký sľub zloží dodatočne. 

Snímka: archív OcÚ
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Takto to vyzeralo od júna do novembra – pred mostom cez riečku 
Du ša postávali čakajúce autá raz na jednej, raz na druhej strane. 

Snímka: JPM

REKONŠTRUUJÚ MOST
Začiatkom júna 2006 začala 

v na šej obci rekonštrukcia viac 
ako päťdesiatročného mosta cez 
rieč ku Duša. Cestná premávka 
na tomto úseku štátnej cesty bo-
la riadená najprv v jednom, ne-
skôr v druhom jazdnom pruhu, 
sve tel nou signalizáciou. To bolo 
tak tiež príčinou toho, že asi pol 
ro ka sa z jednej či druhej strany 
mos ta tvorili v dopravnej špičke 
aj nie koľ kostometrové kolóny 
vo zi diel.

Ako sme sa dozvedeli, poz di-
šov ský most pri prehodnocovaní 
pa tril do skupiny tých, ktoré bo-
li v najhoršom technickom sta-
ve, preto museli pristúpiť k je-
ho generálnej oprave. Po od ha le-
ní mosta navyše zistili silný roz-

pad betónu na mieste, kde bolo 
po trebné meniť ložiská. Tým sa 
investícia v hodnote vyše 8 mi-
liónov korún nielen predĺžila, ale 
aj predražila. V štvrtom štvrťroku 
bola realizovaná rekonštrukcia aj 
druhej (severnej) polovice mos ta. 
Vzhľadom na nízke teploty v zim-
ných mesiacoch boli ďalšie práce 

po zastavené. Do ukončenia akcie 
zostáva ešte vyfrézovať časť po-
ško deného asfaltu z oboch strán 
mosta a položiť nový asfaltový 
ko berec.

Podľa odhadov rekonštrukčné 
prá ce potrvajú ešte v prvom pol-
ro ku 2007. Ich začiatok bude 
po cho piteľne závisieť od dĺžky 
a in tenzity práve prebiehajúcej 
zi my. (red)

KNIŽNICA POZÝVA
Obecná knižnica pozýva milovníkov literatúry do svojich priestorov 

v ob jekte obecného úradu. Stránkovým dňom je sobota. V letných me-
sia coch je knižnica otvorená od 15. do 17. hod., v zimnom období od 
14. do 16. hod.
Čitatelia si môžu vybrať z ponuky približne 2 200 titulov. Značnú časť 

kniž ničného fondu tvorí detská literatúra, ale aj knihy pre dospelých. 
Na priek zvýšeným cenám kníh v posledných rokoch tu čitatelia nájdu aj 
naj novšie tituly. (red)

TICHÉ JUBILEUM
Tak ako v tichosti prijal kňaz-

skú vysviacku, tak v tichosti aj 
oslá vil jej 55. výročie. Reč je o 
na šom rodákovi – pátrovi Jánovi 
Le šovi, členovi Spoločnosti Je ži-
šo vej.

Narodil sa roku 1924 v Poz di-
šov ciach v mnohodetnej rodine. 
Keď sa už po potrebných štú-
diách chystal na kňazskú drá-
hu, pri šiel rok 1950 a s ním li-
kvidá cia Gréckokatolíckej cirkvi. 
Vte daj ší režim zrušil všetky in-
šti tú cie tejto cirkvi a zhabal jej 
ma je tok. Bo hoslovec Ján Lešo 
však ne pod ľahol nástrahám tej 
do by a v au guste 1951 prijal ne-
ve rej nú kňaz skú vysviacku, aby 
mo hol podľa možností po slú žiť 
opusteným veriacim. Ne skôr štu -                 
doval na strednej zdra vot níckej 
škole a zamestnal sa v zdravot-
níctve. Medzitým bol sle do va-
ný ŠtB a zatknutý. Kon com 60-
tych rokov odišiel do za hra ničia. 
Približne 25 rokov sa sta ral o 
du chovné potreby slo ven ských 
gréc kokatolíkov a ďalších ve ria-
cich v Kanade.

V roku 1991 po dlhých rokoch 
opäť prišiel do rodného kraja, 
aby v Michalovciach odslúžil pri              
mič nú liturgiu. Na Slovensko sa 
de fi nitívne vrátil roku 1997 a usa-
dil sa v Prešove.             (npk)

PO 40 ROKOCH
V nedeľu 22. októbra sa v 

evan jelickom a.v. chráme usku-
toč nilo stret nutie konfirmandov 
po šty rid sia tich rokoch. Takéto 
stret nutia od roku 2003 už tra-
dič ne or ga ni zu je miestny cir kev-
ný zbor. Toh to ročnej milej spo-
mienkovej sláv nos ti sa zú čast-
nilo 12 bý va lých kon fir man dov 
z celého poz di šov ské ho cir kev-
ného zboru.

Prítomných privítal zborový 
do zorca Ľubomír Matina. Po čas 
Slu žieb Božích sa k účast ní kom 
pri ho voril pán kaplán Ľu bo mír 
Kor doš, od kto rého pri ja li pred 
ol tárom aj po že hna nie. Pre čí-
ta né im boli jed notli vé bi blické 
tex ty, ktorými boli po že hnaní pri 
kon firmácii, ke dy zlo žili sľub vie-
ry, potvrdili krst nú zmluvu a po 
pr vý krát pri stú pi li k prijatiu svia-
tosti Večere Pá no vej.

Modlitbami a piesňou „Smieť 
žiť pre Krista...“ sa konfirmandi 
po ďakovali Pánu Bohu za do te-
raj ší život, za pokoj a milosti, 
kto rých sa im aj ich rodinám do-
stá va. Počas slávnosti si spo-
me nu li aj na nebohého zbo ro-
vé ho farára Michala Čo pa, kon-
se nio ra Šarišsko-zem plín ske ho 
se nio rátu, ktorý ich pred štyr mi 
de siat kami rokov kon fir moval.

Zo stretnutia odchádzali nie-
len bývalí konfirmandi, ale aj 
ostat ní veriaci, povzbudení Bo-
žím slovom, modlitbami a posil-
ne ní vo viere v pána Ježiša Kris-
ta. Milan Hreščo,

kronikár obce, presbyter

NOVÉ CESTY
Vzhľadom na stav niektorých 

ko munikácií v obci pristúpila 
obec ná samospráva k re kon-
štruk cii ďalších úsekov. V róm-
skej osa de urobili živičné úpravy 
v dĺž ke 270 metrov a v miestnej 
čas ti Kút 130 metrov. Investície 
si vyžiadali sumu 814-tisíc ko-
rún. Rekonštrukčné práce rea li-
zo vala fi rma EUROVIA CESTY, 
a.s. (jik)

SPOMIENKA NA M. ČOPA
Nedávno uplynulo sto rokov 

od narodenia evanjelického fa rá-
ra-konseniora Šarišsko-zem plín-
skeho seniorátu Michala Čopa. 
Napriek tomu, že od jeho smrti 
ube hlo už 37 rokov, väčšina stred-
nej a staršej generácie Poz di šov-
ča nov sa na jeho pôsobenie ešte 
pa mätá. Nečudo, veď tu pôsobil 
22 rokov. Pri tejto príležitosti 
sme oslovili jedného z jeho sy-
nov – prof. Vladimíra Čo pa, žijú-
ceho v Prešove, aby na šim čita te-
ľom čiastočne priblížil osob nosť 
svoj ho otca.

M. Čop sa narodil sa 15. au gus-
ta 1906 v Kysaku (okr. Prešov) 
ako prvorodený syn rodičom Mi-
chalovi Čopovi a Anne rodenej 
Fe rencovej. Mal ešte sestru Bar-
bo ru. Rodičia boli majetní roľ-
ní ci. Po ukončení povinnej škol-
skej dochádzky študoval na evan-
je lickom gymnáziu v Pre šove, 
kto ré ukončil v školskom roku 
1927/1928. Po skončení gym-
ná zia pokračoval v štúdiách na 
Bohosloveckej fakulte Uni ver zi-
ty Komenského v Bratislave, z to-

ho dva roky na Husovej bo ho slo-
vec kej fakulte v Prahe. Štú dium 
ukon čil v roku 1934.

Krátko pôsobil ako kaplán bis-
kupského úradu v Prešove, ne-
skôr prevzal funkciu ad mi ni strá-
to ra, po tom farára v Chmi nian-
skych Ja ku bovanoch. V tom ča-
se (roku 1938) sa oženil. Za 
man želku si vzal Máriu Štev ko-
vú zo Zvolena-Mô ťovej, s kto-
rou mal dvoch sy nov – Vla di mí-

ra a Dušana. V ro ku 1947 pre-
šiel po odchode ne skor šie ho ge-
ne rálneho biskupa Evan je lic kej 
cir kvi augsburského vy zna nia na 
Slo vensku ThDr. Jána Mi chalka 
do Pozdišoviec, kde pô sobil do 
kon ca svojho života.

Zomrel 11. júla 1969 vo ve ku 
nedožitých 63 rokov v Ko ši-
ciach. Na jeho pohrebe, kto rý bol 
v nedeľu 13. júla, sa zú čast ni lo 
niekoľkotisíc ľudí, me dzi ni mi 
mno hí veriaci iných vie ro vy zna-
ní. Pochovaný je na Mest skom 
cin toríne v Prešove.

M. Čop s matkou a sestrou. M. Čop s manželkou a synmi.
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OBYČAJNÉ HROBY
Z histórie je známe, že v ro ku 1640 získa-

la Pozdišovce a tu naj šie majetky rodina Sir ma-
jov cov, po chádzajúca z uhorskej šľach ty. Pod-
žu pan Zemplínskej sto li ce Peter Sirmaj tu v ro-
ku 1648 po stavil najkrajší kaštieľ svo jej ro di-
ny a v testamente ho ur čil za ro dinné sídlo, 
čo rodina do dr žia vala až do roku 1924. Sú čas-
ťou kaštieľa bol aj dom pre slu žobníctvo, hos-
po dárske bu do vy, krásny park a veľká záhra-
da – ker ta.

Sirmajovci zastávali v minu los ti rôzne vý-
znam né funkcie – bo li županmi či pod žu pan-
mi, kra jin skými a vojenskými hodnostármi, 
sud cami a úradníkmi stolíc, resp. žúp. Činní 
bo li aj v cirkevnom a kul túrnom dianí. V našej 
ob ci sa pri činili najmä o obnovu a opra vu chrá-
mu (v polovici 17. sto ro čia i neskôr), o vznik 
pro tes tant skej školy (1646/7), za loženie hrn-
čiar skeho ce chu (1743), zria de nie vyššej ško-
ly (po roku 1743) atď.

Mnohé generácie Sirmajovcov tak to žili v 
Poz dišovciach takmer tri sto rokov. Tu sa na-
ro dili, i umie rali. Boli pochovávaní pri kos tole 
a po roku 1772 na obec nom cintoríne. V roku 
1832 dal Ale xan der Sirmaj postaviť na cin to rí-
ne kamennú pohrebnú ka pln ku-kryptu. Bola 
je di nečná. Po jej obvode v dvoch radoch bo lo 
ulo žených asi 30 rakiev so za bal zamovanými 
te la mi zosnu lých, od detského veku až po 
star cov.

Až do 2. svetovej vojny bola kryp ta v ná-
le žitom poriadku. V ča se vojny došlo po vlá-
ma ní k vy krad nutiu kaplnky a poru še niu ra-
kiev. Po zmenách spo lo čen ských pomerov 
odi šla rodina Sir ma jovcov do Maďarska, Ne-
mec ka a inde. Do znárodnenia bol správ-
com kaštieľa a majetku Pe ter Végsső (1886-
1965). V no vom spoločenskom zriadení ne ve-
no vali pamiatkári, ani úrady a obec pozornosť 
ka štie ľu, ani kryp te. Krypta začala chátrať a 
ostat ky nebohých zostali napo spas osudu a 
kon čili nedôstojne.

Tak tomu bolo až do roku 1964, kedy úra-
dy nariadili kaplnku vy pra tať a rakvy s po-
zo statkami spá liť. Popol bol uložený do spo-
ločného hrobu pred kryptou. Je na ňom bie-
ly mramorový náhrobok s rodinným erbom. 
Od vtedy čaká vyrabovaná krypta na svoj 
„ko niec“.

Jediný hrob rodiny Sirmajovcov, ktorý sa v 
obci zachoval, je na Laškovskej ulici v pred zá-
hrad ke domu s popisným číslom 340. V ro hu 
niek dajšej kerty je pochovaná Izabella Sir ma-
jo vá, majiteľka kaštieľa, ktorá zomrela v ro ku 
1922 ako 82-ročná. Leží vedľa svojho man že-
la, generálmajora Henricha von Na uen dor ffa, 
kto rý zomrel v roku 1893.

Miesto ich posledného odpočinku označuje 
jed noduchý kríž z čierneho mramoru a 
ná hrobné dosky s nápismi. Zastavte sa tam 
nie kedy. Milan Hreščo, kronikár obce

OPRAVA
V predchádzajúcom čísle na šich no-

vín sme v prvej ve te dru hé ho odstavca 
článku Vý ro čie kanonickej vizitácie na 
str. 4 omy lom uviedli rok 2006. Ve ta 
správ ne znie: „Bolo to 12. jú na 1926, 
keď do miestneho ev. zbo ru za ví tal 
vte dajší biskup Vý chod ného di štriktu 
ev.a.v. cir kvi Dr. Jur Ja noška, senior 
Ala dár Mar góc si a biskupský ta jom ník 
Pa vel Nec kar.“

Autorovi Milanovi Hreščovi a či ta te-
ľom sa za uvedenú chybu ospra ve dl ňu-
je me! (red.)

HARČAR OCEC
Harčar ocec, i ja, i bratove,
harčare buľi našo dzedove.

Harčarska robota prirosla mi g śercu,
ja druhu robotu robic ňescu.

Vźal ja sebe ženu, tiž harčarku,
a gu tomu iśče aj Pozdišoučanku.

Ta me obidvojo z rodu harčarskoho,
nas pozna cali śvet naokolo.

Meno Pozdišouce všadzi znaju,
našo harčki v každim kraju maju.

Mojo meno harčar, harčar me volaju,
tej roboce verni ja zostaňu.

Našo predkove nam odkazaľi,
žebi me harčarstvo zatrimaľi.

Odkaz našich predkou zatrimac muśime,
verni zostavame harčarskej rodziňe.

(Z tvorby Márie Mižíkovej, ktorá zomrela 
pred 10 rokmi – 17. novembra 1996.)

HARČARSTVO POCHODZI S POZDIŠOVEC
Za daunich časou ľudze ňemaľi s čoho jejs. Starjaľi śe, bo ňeznaľi, 

jag zrobic harčok. Prišol medźi ňich ďabol a kedz mu šicku totu če žo-
bu porozkladaľi, scel jim pomohnuc, žebi ho bečeľovaľi. I lamal sebe 
hla vu, jag zrobic harčok. Zdejmul koľeso z voza, viňal i oś a zrobil 
s to ho kruh. Na verch ośi dal koľeso s kolčat a začal hľedac hľinu, s 
chto rej bi muh zrobic harčok. Našol ju až u Pozdišouci, u Dzikovej 
de bre.

I začal robic. Virobil sebe hľinu 
ľem tag, u rukou, a uderil na kruh. 
Ko lo ňoho buľi ľudze a čekaľi, co 
jim zrobi. Vun aľe ňeznal, že gu to-
mu treba i vodi. Začal krucic a ňe-
muh zrobic ňič, bo hľina śe ňedala 
vi robic. Tedi śe ľudze z ňoho za ča-
ľi śmiac. Ďabol bul zli, aľe za čal 
tag prežalośňe plakac, až mu slizi 
kap kaľi na hrutku hľini. A už mu 
ľech čejši išlo, bo ruki śe mu po hľi-
ňe dobre mikaľi. A tag prišol na to, 
že gu hľiňe treba i vodu. Ňe ve ľo 
miśľaci, viskočil za kruha a zro bil 
sebe mačku. Dal dolu čapku z hla-
vi, uľal do ňej vodi a povedlo śe 

mu zrobic jednu šumnu šerpiňku. 
Ľu dze buľi mocno naradosceni 
a ďa bol krucil po cme i prez dzeň. 
Kedz na robil harkou, rozdumoval, 
jag jich vipaľic. Kedz śe u pecu 
chľib upeče, ta i harčok śe tam vi-
pa ľi. Na richtoval do peca veľo dre-
va a vi paľil harki jag treba. Jag jich 
vi bral, bars śe zaradoval. Zavolal 
to va rišou, porezal kuri a zrobil 
veľ ku hoscinu. Aľe vun śe od ra-
dos ci mocno opil, išol tačajuci 
a jag śe zatačal, ta spadnul do Ľi-
pou ca. Tedi išla veľka voda, ta ho 
po ňesla až na maďare. Našľi ho 
u Oboriňe zatopenoho. Jag śe to to 
Poz dišoučaňe doznaľi, bars śe za-
ra dovaľi, bo śe baľi, žebi bul ďa-

bol perši harčarski majster. Od ra-
do sci šicki u rečici pivo nośiľi, u 
driś ľakou meso a z vrabľa scehno 
na chrip ce.

Na totu oslavu śe veľo ľudzi 
na dri ľalo, bo každi bul zvedavi. 
Tot naj starši, co tam bul, chopil 
z vrab ľa kojs a s totu koscu kolo 
se be začal mlacic, koho zachopil. 
A roz plašil jich a jag z ňu raz ru-
cil, veľo ľudzi pokaľičil. Ľudze śe 
moc no zľekľi a po calim śvece śe 
roz ucekaľi. Toti, co śe mocno ba-
ľi, ta poucekaľi po druhich va la lou 
a chtori zunovaľi ucekac, ta za ča ľi 
robic harčki tam, dze śe za sta vi ľi. 
Ot tedi śe po calim śvece kru ca har-
ki. A u Pozdišouci zostalo naj vecej 
har čarou, bo śe poskrivaľi po tich 
dzi rou, dze ďabol hľinu kopal. Ta 
vi dzice, harčarstvo po calim śvece 
po cho dzi ľem s Pozdišovec.

Upravené podľa rozprávania  
majstra hrn čiara Andreja Čižmá ri-
ka (1919-2002).

NAJSTARŠIA LISTINA
Možno si to väčšina z nás ani neuvedomuje, ale naša obec má jeden 

za ujímavý slovenský primát – najstarší písomný doklad o hrnčiarstve, po-
chá dzajúci z 11. októbra 1416. Táto listina uhorského palatína (naj vyš šie-
ho úradníka po kráľovi, v tom čase Žigmundovi) je navyše neskôr pod lo-
že ná nepretržitou výrobou.

V listine sa okrem iného uvádza, 
že uhorský palatín Mikuláš Garaj žia-
da zemplínsku stoličnú správu, aby 
vyšetrila prípad, ktorý mu hlásili po-
zdi šovskí páni Matej a Mikuláš Ru-
fusovci. Poddaní Dionýz a Blažej 
sa vra cali z trhu v Mi-
cha lov ciach domov, 
do Poz di šo viec. Pri 
ná vra te ich v cho tá ri 
vlast nej ob ce pre pa-
dli slu ho via mi chalov-                       
 ské ho pá na Alberta, 
zbi li ich, ťažko ra ni li, ne chali ich po lo-
mŕt vych le žať na ces te a obrali o 20 
no vých zla tých. Okrem toho Mi cha lov-
ča nia po kaž dý raz neprá vom vy berali 
mýt ne od hrn čia rov idúcich na trh do 
Mi cha lo viec. Napadnutých poz di šov-
ských hrn čia rov vzal do ochrany ich 

ze mepán, keď že remeslo sa vy ko ná-
va lo v rámci je ho panstva.

Na základe tejto významnej pí-
som  nej pamiatky sa dozvedáme, že 
poz dišovské hrnčiarstvo, keďže už v 
15. storočí zásobovalo riadom mest-

ské trhy, muselo mať za sebou dlh ší 
pred chádzajúci vývin. Vhodné pod-
mien ky pre rozvoj tohto remesla po-
sky toval nielen dopyt po riade, ale aj 
vhod né podmienky, ktoré miest ni hrn-
čiari mali – bohaté ložiská vý bor nej 
hrn čiarskej hliny a hliniek, na chá dza-

jú ce sa v hĺbke pol až desať metrov 
pod povrchom. Okrem toho blízke le-
sy poskytovali dostatok dreva na pá-
le nie. Navyše miestni hrnčiari ťažili aj 
z vý hodnej polohy obce. Z juhu totiž 
vied la obchodná cesta cez Strážske 
a Hu menné až do Poľska, blízko boli 
Mi chalovce, kde sa už v 14. sto ro čí 
konali pravidelné sobotňajšie tr hy a 
ďalej na východ bol Užhorod. Poz di-
šovskí majstri zaiste neobišli ani ne-
ďa leké mestečko Sečovce, ležiace 
na križovatke krajinských ciest, kde 

sa tr hy konali taktiež 
v 14. sto ročí a od ro-
ku 1437 dva jar moky 
(na Mar tina 10. až 
12. novembra a Žo-
fiu 14. až 16. má ja).

Napriek tomu, že 
do príchodu Sir majovcov (roku 1640) 
ne máme o poz dišovskom hrn čiar stve 
sú vi slejšie sprá vy, ne zna me ná to pre-
rušenie kon ti nui ty. Bež né pou ží vanie 
hlineného ria du v do má cnos tiach v tej 
dobe i vyš šie uvedené sku toč nosti sú 
toho dô kazom. J. P. Zemplínsky
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Spoločenské okienko

VIETE, ŽE...
... z pred 695 rokov je zmienka o de-
dine Újfalu (Nová Ves), ktorá sa na-
chádzala v susedstve našej ob ce?
... pred 360 rokmi (1646) sa zem-
plínskym podžupanom stal Péter Sir-
maj, ktorý za pomoci stolice postavil 
v našej obci kaštieľ?
... pred 290 rokmi (1716) sa naro-
dil evanjelický farár Dávid Fabrici, 
pr vý rektor „vyššej školy“ v Pozdi-
šov ciach?
... pred 255 rokmi (1751) sa v Poz-
dišovciach narodil evanjelický kňaz 
a ná boženský spisovateľ Andrej Fa-
brici?
... pred 230 rokmi (1776) zomrel je-

den z najbohatších šľachticov na 
Zem plíne a pozdišovský rodák Ale-
xan der Sirmaj, syn Andreja S.?
... pred 85 rokmi (1921) sa v USA 
na rodil neskorší torontský biskup Mi-
chal Rusnak, CSsR., ktorý istý čas 
vyrastal v našej obci?
... pred 70 rokmi (1936) napísal Jú-
lius Barč-Ivan svoju prvú hru v Poz-
dišovciach „Človek, ktorého zbili“?
... pred 55 rokmi (1951) prijal ne ve-
rejnú kňazskú vysviacku náš rodák 
Ján Lešo, člen rehole Spoločnosť 
Ježišova (SJ)?
... pred 30 rokmi (1976) zomrel zná-
my slovenský básnik, publicista a 
po litik Ladislav Novomeský, ktorý 
sa roku 1949 zúčastnil veľkých hrn-
čiar skych osláv v Poz di šovciach? (r)

Uzreli svetlo sveta
Dana MENDOVÁ (8. augusta), Zdenko MAGURA (22. septembra), 
Da niela LEŠŇANSKÁ (21. novembra), Simona DRÁBIKOVÁ (27. 
no vembra).

Uzavreli manželstvo
Zdenko MAGURA a Mária DOBROVIČOVÁ, Milan ANDRIŠOV a 
Ta tiana TOMÁŠOVÁ, Peter RUSNÁK a Mgr. Terézia FERČÁKOVÁ, 
Ing. Peter HEVERY a Ing. Anna UNOKOVÁ, Ing. Peter KUBOVIČ a 
Ing. Lucia LACKOVÁ.

Oslávili životné výročia
50 rokov – Jaroslav KRÁĽ, Irena ČAČKOVÁ, Gabriela LEŠ ŇAN-
SKÁ, Marta SAŠKOVÁ, Cyril HOĽAN, Dušan VEREŠČÁK, Milan 
KO RIBANIČ, Bohuš KOVÁČ, Katarína ČIŽMÁROVÁ, Magdaléna 
HA LASOVÁ.
60 rokov – Zuzana LAZAROVÁ, Anna VALIOVÁ, Milan ROHAĽ, 
MUDr. Kvetoslava PARIKRUPOVÁ.
70 rokov – Anna LACKOVÁ, Mária MARIŠČÁKOVÁ, Michal FEČ-
KO, Zuzana DELIMANOVÁ, Anna JURKOVÁ, Magdaléna GA ĽO-
VÁ, Mária FURČÁKOVÁ.
75 rokov – Michal MRÁZ, Ján PAVLIKÁN, Zuzana MIHALČINOVÁ, 
Mi chal HUDÁK.
80 rokov – Andrej ŽINČÁK, Andrej KROCHTA. 
85 rokov – Zuzana POĽAŠKOVÁ, Anna ČAČKOVÁ.
87 rokov – Ján JOZEF, Mária KOČIŠKOVÁ, Mária MI HAL ČI NO-
VÁ.
88 rokov – Zuzana MALČICKÁ.
92 rokov – Mária MAGUROVÁ.
93 rokov – Barbora ŠIMKOVÁ, Barbora CIBÁKOVÁ, Pavol PARI-
KRU PA. 

Opustili naše rady
4. 9. – Mária ŠČERBÁKOVÁ (nar. 1928), 21. 9. – Jozef HREŠČO 
(1956), 29. 11. – Mária MIHALČINOVÁ (1919), 6. 12. – Pavol PA RI-
KRU PA (1913), 11. 12. – Andrej DEMKO (1941).

MUDr. K
70 roko
KO, Zu
VÁ, Má
75 roko
Mi h l H

GALÉRIA OSOBNOSTÍGALÉRIA OSOBNOSTÍ
Dávid FABRICI (1716-1772)

Dávida Fabriciho poznáme ako rektora vyššej školy, evanjelického 
kňa za a náboženského spisovateľa. Narodil sa 15. decembra 1716 
v Roš kovanoch v rodine Dávida Fabriciho st., hospodárskeho správcu 
u gró fa Čákyho a Anny, rodenej Roškoványovej. S manželkou Annou 
Má riou mali syna Andreja.

Dávid Fabrici študoval v Prešove, Levoči a v rokoch 1741-1743 na 
uni verzite vo Wittenbergu. Po skončení štúdií bol rektorom v Sabinove. 
V Poz dišovciach pôsobil v rokoch 1745/6-1748 ako prvý rektor „vyššej 
ško ly”, v rokoch 1746-1772 ako evanjelický zborový farár. Tu sa Fa bri-
ciovcom roku 1751 narodil syn Andrej, neskorší evanjelický farár a ná-
bo ženský spisovateľ. Počas jeho pôsobenia v obci začala rozsiahla ob-
no va evanjelického chrámu, zničeného požiarom v roku 1762.

Okrem spomínanej akademickej a pastoračnej činnosti sa D. Fabrici 
ve no val taktiež písaniu. Bol autorom náboženských úvah, modlitieb 
a ver šov, ktoré zostali v rukopise. Z jeho tvorby možno spomenúť: Or-
do circa administrationem sacrae Domini coenae observandus, 
Ná božně o povinnostech člověka na smrtedelné posteli ležícího 
pře myšlování, Brevis consignatio eorum, quae facta sunt cum 
mi nistris ev. ecclesiae Hung. In eorundem cordemnatione 1673-
1676.

Prvý pozdišovský rektor Dávid Fabrici zomrel 2. februára 1772, prav-
de podobne v Pozdišovciach. J. P. Zemplínsky

Podvečerná atmosféta na „starom cintoríne” na prelome ok tó bra 
a no vembra. Snímka: JPZ

REKORDNÝ “KORŠOV”
V dňoch 18. a 19. augusta sa v Michalovciach uskutočnil 35. 

Zem plínsky jarmok. Súčasťou bohatého sprievodného programu bol 
aj po kus o prekonanie slovenského rekordu o vytočenie najvyššieho 
špá so vého džbánu, tzv. koršova. Pokúsil sa o to 42-ročný hrnčiarsky 
maj ster Peter Kočík z Michaloviec. V priebehu dvoch dní vytočil z 
90 kg hli ny 123 centimetrov vysoký džbán, čím o 13 centimetrov 

pre konal re kord modranských 
maj strov spred dvoch rokov. Sa-
mot né vytáčanie tr valo viac než 
3 ho diny, ďalšie hodiny strá vil 
na do laďovaní výrobku. Sto jí za 
zmien ku, že P. Kočík od borne 
vy ra stal v pozdišovskej hrn čiar-
skej dielni výrobného druž stva 
No vex v osemdesiatych ro koch. V 
de väťdesiatych ro koch pra coval 
is tý čas v dielni ke ra mi ká ra Já na 
Pa rikrupu-Ši pa ra. Svo je schop-
nos ti ukázal už v mla dom ve ku, 
keď sa stal troj ná sob ným maj-
strom bývalého Čes ko slo ven ska 
v to čení na kru hu. (red.)

Z vystúpenia mladých folklóristov na tohtoročných folklórnych 
sláv nostiach.  Snímka: JPM



Pozdišovské èriepky - Noviny obyvate¾ov obce Pozdišovce

ŠPORT V SKRATKE ŠPORT V SKRATKE
II.B trieda ObFZ Michalovce – dospelí
1. kolo (6.8.2006)
Beša – Pozdišovce 4:0 (0:0)
Góly: Teper, Jakab, Tamaška, Tobiáš. 
ŽK: Titka, Hajtó – Kuták. ČK: Mihalčin 
(h). Pred 80 divákmi rozhodoval Sabo.
2. kolo (13.6.2006)
Pozdišovce – Bánovce n/O 4:0 (2:0)
Góly: Menda, Urban, Leško, Prislupčák 
(vlastný). ŽK: Tóth, Kaplan, Leško (d). 
Pred 100 divákmi rozhodoval Kaffan.
3. kolo (20.8.2006)
Kap. Kľačany – Pozdišovce 3:0 kont.
Pôvodne 3:2 (0:1), nedohrané pre inzul-
táciu rozhodcu v 87. min. hráčmi hostí.
Góly: Štefan 2 (1 z p.k.), Horgoš – Men-
da, Mihalčin. ŽK: Mihalčin, M. Varme ďa 
(h). Pred 50 divákmi rozho doval Mitrík.
4. kolo (27.8.2006)
Pozdišovce – Žbince 0:1 (0:0)
Gól: Balog. ŽK: Kornuc – Grajcár, Paľo, 
Gu zej. Pred 90 divákmi rozhodoval 
Haj duk.
5. kolo (3.9.2006)
Ložín – Pozdišovce 2:0 (1:0)
Góly: Borko, Boka. ŽK: Boka – Činčár, 
J. Kor nuc. Pred 80 divákmi rozhodoval 
Ma tej.
6. kolo (10.9.2006)
Pozdišovce – Pusté Čemerné 3:2
Góly: Ľ. Kráľ 2, Dzurovčin.
7. kolo (17.9.2006)
Moravany – Pozdišovce 1:1
Góly: Hreha – Hujdič. Pred 200 divákmi 
roz hodoval Lisák.
8. kolo (24.9.2006)
Pozdišovce – Horovce 2:2 (1:1)
Góly: Hujdič, D. Kornuc – Dzetkulič, 
Gaj doš. Pred 110 divákmi rozhodoval 
Pi var ník.
9. kolo (1.10.2006)
Slavkovce – Pozdišovce 2:1 (2:0)
Góly: Š. Pavlík, Vaľo – Gavlík. ŽK: Fe-
dák, M. Varmeďa (h). Pred 50 divákmi 
roz hodoval Pavlík.
10. kolo (8.10.2006)
Pozdišovce – Vojany 0:1 (0:1)
Gól: Talpaš. ŽK: Činčár – Jonáš. Pred 
70 divákmi rozhodoval Matej.
11. kolo (15.10.2006)
Močarany – Pozdišovce 4:0 (3:0)
Góly: Juraško 2, Chvostaľ, Pavlov. ŽK: 
Ku ták, D. Kornuc (h). Pred 80  divákmi 
roz ho doval Mano.
12. kolo (22.10.2006)
Pozdišovce – Zbudza 3:2 (1:2)
Góly: Ľ. Kráľ 2 (1 z pok. kopu), Dzu rov-
čin – Kanca, Barna. ŽK: D. Kornuc (d). 
Pred 60 divákmi rozhodoval Sabo.
13. kolo (29.10.2006)
Kriš. Liesková – Pozdišovce 5:1 (2:0)
Gól hostí: M. Varmeďa. ŽK: Solár, Ba-
log – Mitník, J. Kornuc. Pred 50 divákmi 
roz hodoval Kaffan.
Jesenná tabuľka ročníka 2006/2007

 1. Žbince 13 9 2 2 33 : 17 29
 2. Ložín 13 9 1 3 35 : 22 28
 3. Kr. Liesková 13 8 2 3 43 : 21 26
 4. Zbudza 13 7 2 4 28 : 21 23
 5. Horovce 13 6 4 3 22 : 16 22
 6. Beša 13 6 1 6 30 : 30 19
 7. P. Čemerné 13 5 3 5 25 : 33 18
 8. Močarianska 13 4 4 5 27 : 24 16
 9. Kap. Kľačany 13 5 1 7 31 : 33 16
 10. Moravany 13 4 3 6 20 : 24 15
 11. Bánovce n/O 13 3 3 7 19 : 34 12
 12. Slavkovce 13 3 2 8 31 : 35 11
 13. Pozdišovce 13 3 2 8 15 : 29 11
 14. Vojany 13 2 4 7 17 : 37 10
Doma
 1. Kr. Liesková 7 7 0 0 33 : 6 21

 2. Beša 7 6 1 0 23 : 8 19
 3. Žbince 6 6 0 0 19 : 4 18
 4. Zbudza 6 6 0 0 20 : 7 18
 5. Ložín 7 6 0 1 19 : 7 18
 6. P. Čemerné 6 5 1 0 18 : 8 16
 7. Horovce 6 4 2 0 15 : 4 14
 8. Močarianska 7 4 2 1 14 : 6 14
 9. Moravany 7 3 3 1 15 : 9 12
 10. Kap. Kľačany 7 4 0 3 22 : 19 12
 11. Slavkovce 7 3 2 2 21 : 9 11
 12. Pozdišovce 6 3 1 2 12 : 8 10
 13. Vojany 6 1 4 1 14 : 11 7
 14. Bánovce n/O 6 2 1 3 8 : 11 7
Vonku
 1. Žbince 7 3 2 2 14 : 13 11
 2. Ložín 6 2 1 3 12 : 18 7
 3. Horovce 7 2 1 4  6 : 12 7
 4. Moravany 6 2 0 4  8 : 11 6
 5. Kr. Liesková 6 1 2 3 10 : 15 5
 6. Zbudza 7 1 2 4  8 : 14 5
 7. Bánovce n/O 7 1 2 4 11 : 23 5
 8. Kap. Kľačany 6 1 1 4  9 : 14 4
 9. Vojany 7 1 0 6  3 : 26 3
 10. Močarianska 6 0 2 4 10 : 17 2
 11. P. Čemerné 7 0 2 5  7 : 25 2
 12. Pozdišovce 7 0 1 6  3 : 21 1
 13. Slavkovce 6 0 0 6 10 : 25 0
 14. Beša 6 0 0 6  7 : 22 0

II.B trieda ObFZ Michalovce – dorast
1. kolo: Beša – Pozdišovce 3:0 (1:0).                     
Pred 20 divákmi rozhodoval Nistor. 
2. ko lo: Pozdišovce – Bánovce n/O                 
5:0 (3:0), Fecák 2, J. Kornuc (z pok. 
ko pu), Link, Vereščák. Pred 30 di vák-
mi rozhodoval Kaffan. 3. kolo: Kap. 
Kľa čany – Pozdišovce 1:10 (1:6), Fe-
cák 3, Dojčák 2, M. Poľaško 2, Gar gu-
ľák, Ďuraško, Vereščák. Pred 15 di vák-
mi rozhodoval D. Kornuc. 4. ko lo: Poz-
di šovce mali voľno. 5. ko lo: Lo žín – 
Poz dišovce 0:3 kont. pre ne opráv ne-
ný štart hráča do má cich (pôvodne 2:2). 
6. kolo: Poz di šov ce – Pusté Čemerné 
3:1 (2:1), D. Čen ča rik 2, M. Poľaško. 
Pred 50 di vákmi roz ho doval Geci. 7. 
ko lo: Mo ravany – Poz di šovce 2:1. 
8. ko lo: Pozdišovce – Horovce 3:0. 
9. ko lo: Slavkovce – Pozdišovce 4:3                
(1:0), Dojčák 2, Koribanič. Pred 20 di-
vák mi rozhodoval Dankanin. 10. ko lo: 
Poz dišovce – Vojany 0:3 (0:0). Pred 
20 divákmi rozhodoval Matej. 11. ko lo: 
Močarany – Pozdišovce 3:0 (1:0).        
Pred 20 divákmi rozhodoval Mano. 12. 
ko lo: Pozdišovce mali voľno. 13. ko-
lo: Kriš. Liesková – Pozdišovce 4:0 
(2:0). Pred 30 divákmi rozhodoval laik 
dom. Majoros.

Jesenná tabuľka dorastencov
 1. Beša 11 8 1 2 55 : 13 25
 2. Močarianska 11 8 0 3 68 : 19 24
 3. Vojany 11 8 0 3 50 : 22 24
 4. Moravany 11 6 3 2 45 : 28 21
 5. Bánovce n/O 11 6 1 4 36 : 28 19
 6. Pozdišovce 11 5 0 6 28 : 21 15
 7. Kr. Liesková 11 4 3 4 31 : 36 15
 8. P. Čemerné 11 4 1 6 39 : 41 13
 9. Slavkovce 11 4 1 6 25 : 47 13
 10. Horovce 11 4 1 6 29 : 65 13
 11. Kap. Kľačany 11 2 1 8 34 : 80 7
 12. Ložín 11 1 0 10 17 : 57 3

Vychádzajú ako občasník. Vydáva Obecný úrad 
v Poz dišovciach, tel. 056/647 22 03. Riadi redakčná 
ra da v zložení: Ing. Ján Čižmárik – predseda, Zuzana 
Bru ňová - podpredsedníčka, Milan Hreščo, Dušan 
Čiž márik a Erik Anguš – členovia. Zodpovedný re-
dak tor: J. P. Zemplínsky. Registrované OÚ v Mi cha-
lov ciach pod č. 20/2000. Tlač: Adrian Buraľ, Jovsa.

Z POHÁRA VON
Futbalisti OcŠK Poz di šov-

ce neuspeli ani v jubilejnom 
5. roč níku Pohára ObFZ a 
opäť vypadli v prvom ko le. 
Na domácom ihrisku bo li 
nad ich sily Budkovce, kto-
rým podľahli 2:5 (1:2). Za 
do mácich skórovali Varmeďa 
a Kornuc (z pok. kopu), za 
hos tí Bodnár dvakrát, Prada, 
Či čák a Pešta. Pred 30 di vák-
mi rozhodoval Adam. (red.)

ŠACHOVÝ TURNAJ
Pohostinstvo „U Niklasa“ bolo de-

jiskom šachového turnaja. Uskutoč-
nil sa 19. novembra na počesť 62. 
vý ročia oslobodenia obce. V kon ku-    
rencii siedmich štartujúcich si naj-   
lepšie počínali Andrej La ško dy, Jo      
zef Molnár a Ján Kráľ. Na ďal ších 
miestach skončili Eduard Ko čiš ko, 
Du šan Drábik, Ján Tokár a Ján Fur-
čák. (jaf)

Futbalový turnaj o Pozdišovskú vázu je tradične príležitosťou na 
mno hé stretnutia fanúšikov či bývalých spoluhráčov. Vý nim kou ne-
bol ani 42. ročník tohto podujatia. Po skončení finálového zá pa su 
pred objektívom ochotne zapózovali dlhoročné opory poz di šov ské-
ho OcŠK, resp. Benzinolu – (zľava stojaci) Milan Kri šo, Ján Čiž má-
rik, Ján Chochol, Stanislav Mihalčin, (v podrepe) Ľu bomír Kráľ a Mi-
ro slav Gajdoščík.  Snímka: J. P. Zemplínsky

Hodnotíme jesennú časť II.B triedy ObFZ dospelých

DO ODVETY O ZÁCHRANU
V poslednú októbrovú nedeľu sa skončila prvá polovica sú ťaž né-

ho ročníka 2006/2007. Najlepšiu pozíciu pred jarnou odvetou v ta-
buľ ke si vytvorili mužstvá Žbiniec, Ložína a Krišovskej Lies ko vej. 
Na opak, na konci tabuľky s istým bodovým odstupom je štvorica 
muž stiev, v ktorej je aj pozdišovský OcŠK. Práve naši hráči sa 
„vďa ka“ trojbodovej zrážke budú musieť obracať najviac.

Počas jesene odohrali muž stvá 
91 zápasov, vrátane skon tu mo va-
ného zápasu našich futbalistov v 
Kapušianskych Kľačanoch, ktorý 
roz hodca ukončil krátko pred uply-
nutím riadneho hracieho ča su. 
Čiastková bilancia zatiaľ vy chá-
dza v prospech domácich, kto rí 
vyhrali 60 stretnutí, 17 re mi zo va-
li a 14 prehrali. Aj celkové skó-
re 255:118 a bodový zisk 197:59 
ho vo rí v ich prospech. Na strie ľa-
ných 373 gólov dáva gólový prie-
mer 28,692 na jedno kolo a 4,1 
na zá pas. Strelcom sa najviac da-
ri lo v treťom (41), ôsmom (38) a 
šies tom kole (37 gólov), naopak 
me nej úspešní boli v prvom, de-
sia tom (po 18) a siedmom kole 
(20 gólov).

Najlepšiu streleckú mušku ma la 
Kri šovská Liesková, ktorá vsie ti la 
43 gólov, z toho 33 doma. S od stu-
pom nasledujú Ložín (35) a Žbin-

ce (33). Strelecky sa najviac trá-
pili Pozdišovce (15), Vo ja ny (17) a 
Bánovce (19). V obra ne to naj lep-
šie klapalo Ho rov ciam (16) a Žbin-
ciam (17), naj viac inka so va li Vo-
jany (37), Slav kovce (35) a Bá nov-
ce (34). Zaujíma vos ťou je, že z 91 
duelov iba je den skončil bez gólov 
(Bá nov ce – Horovce), v ďalších 9 
pa dol iba jeden gól. Najviac gó lov 
vi de li diváci v zápasoch K. Kľa ča-
ny – Slavkovce (7:5), Slav kov ce – 
Vo jany (11:0) a Beša – Mo ča rian-
ska (6:3). V každom stret nu tí skó-
rovali iba Žbince, ďalším 5 muž-
stvám sa podarilo dať gól v 12 zá-
pa soch. Na druhej stra ne naj čas-
tej šie vychytali nulu bra nká ri Žbi-
niec a Horoviec (po 5-krát).

Najviac gólov padlo na ihris-
ku K. Kľačian (41) a Kr. Lies ko-
vej (39), najmenej v Bá nov ciach 
a Horovciach (po 19). Naj efek tív-
nej šie na ihriskách súperov hrali 
Ho rov ce, ktorým na zisk 7 bodov 
u sú perov stačilo vsietiť 6 gólov, 
kým Slavkovce s 10 presnými zá-
sah mi v 6 zápasoch sa vracali od 
sú pe rov bodovo naprázdno.

Poz di šovský OcŠK dosiahol 
svo je naj horšie umiestnenie v his-
tó rii klubu. Situáciu skomplikovali 
po čet né zranenia, ktoré mužstvo 
po čas jesene sprevádzali, čias-
toč ne aj tresty i úspešný jesenný 
fi  niš súperov zo spodných prie-
čok tabuľky (Bánovce 9 bodov v 
posledných troch kolách, čiastoč-
ne Vojany a Močarianska). Aby 
sme sa však nemuseli porovnávať 
s najslabšími, treba úspešne zvlád-
nuť jarné záchranárske práce. Ve-
ríme, že sa to našim chlapcom 
po dobne ako v uplynulej sezóne 
po darí. (pz)


