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BUDÚ KONTAJNERY
V rámci ochrany životného 

prostredia začne obec v augus-
te s rozmiestňovaním veľkoka-
pacitných kontajnerov na všetky 
ulice. Tie majú slúžiť na umiest-
nenie odpadov s výnimkou sepa-
rovaného odpadu, konárov, trávy 
a nebezpečných odpadov. Obča-
nia tu naopak môžu umiestňovať 
drobný stavebný odpad a pod. (r)

STAVANIE MÁJA
V nedeľu 29. apríla vo večer-

ných hodinách sa uskutočnilo tra-
di čné stavanie mája pri Pamät ní-
ku národným dejateľom. Kul túr-
ny program bol tentoraz zabez pe-
čený výlučne „z domácich zdro-
jov”. Okrem dedinskej folk lór nej 
skupiny Harčare vystú pil aj no-
vozaložený detský folk lór ny sú-
bor Harčarik pod vedením man-
že lov Ondreja a Zuzany Nováko-
vých. (red.)

PROJEKT V ZŠ
Na našej základnej škole sme 

v nedávno skončenom školskom 
roku okrem tradičných akcií (Kar-
neval, MŠŠO, rôzne vystúpenia) 
uskutočňovali projekt „S kamarát-
mi to dokážeš”. Projekt bol podpo-
rovaný z grantového programu Ho-
dina deťom. Akcie prebiehali po-
čas celého školského roka. Začali 
sme opekaním v lese, zdravou vý-
živou, hygienou nášho tela, prípr-
tavou vianočných dobrôt, súťaža-
mi Miss bábika, Missák a pod. Celý 
projekt bol zakončený výletom do 
Košíc, spojený s návštevou bota-
nickej záhrady.

Na konci školského roka čakalo 
žiakov malé prekvapenie vo forme 
malého darčeka. (G.Š.)

ZÁPIS DETÍ
V dňoch 1. až 31. marca sa 

uskutočnil zápis detí do materskej 
školy na školský rok 2007/2008. 
Zapísaných bolo 8 detí. Z uvede-
ného počtu je 5 dievčat a 3 chlap-
ci. Štyri deti sú vo veku do 3 ro-
kov a 4 do 5 rokov. Jedno dieťa 
pochádza z rómskej rodiny. (zb)

VÝSTAVBA POKRAČUJE
Po niekoľkomesačnej prestávke 

pokračuje výstavba miestnej kana-
lizácie ďalšou etapou. V najbližších 
dňoch začne michalovská firma 
ZEPO so zemnými prácami na tra-
se Suško – Jednota – Viničná.

Na realizáciu tejto etapy dosta-
la obec z Envirofondu 3,4 mil. Sk. 
Ďalších 2,9 mil. Sk z rozpočtu obce 
je vyčlenených na úhradu záväzkov 
za práce realizované v predošlom 
období. Po ukončení prác na tejto 
trase bude odkanalizovaná viac, 
než polovica obce. (jk)

HARČARE V KAPURE
Naša DFSk Harčare sa stále 

viac dostáva do povedomia priaz-
nivcov folklóru. V prvom polroku 
sa prezentovala v ľudovej hitpa-
ráde nazvanej „Kapura” vysiela-
nej v Slovenskej televízii. O úspe-
chu našich spevákov svedčí sku-
točnosť, že prežili 3 kolá hitpará-
dy, čo je podľa kritérií maximálny 
počet odspievaných kôl jedným 
umeleckým telesom. Počas jed-
ného z vysielaní sa prezentoval 
aj keramikársky majster Ján Pari-
krupa, ktorý hovoril o takmer 300-
ročnej hrnčiarskej tradícii v rodi-
ne. (red.)

Obec Pozdišovce, Zemplínske osvetové stredisko Michalovce a 
MO Matice slovenskej Pozdišovce

pozývajú všetkých priaznivcov folklóru na

17. folklórne slávnosti,
ktoré budú v nedeľu 22. júla 2007 o 15. hod.

na miestnom amfiteátri.

V programe sa predstavia: DFSk Úbrežanka z Úbreža (okr. 
Sobrance), DFSk Lučane z Lúčok a domáca DFSk Harčare. 
Vyvrcholením programu bude vystúpenie FS Hornád z Košíc.

Z tohtoročnej odpustovej slávnosti. Snímka: JPM

ODPUST SPOLOČNE
Tohtoročná odpustová slávnosť v gréckokatolíckej cerkvi mala 

podobne ako v uplynulých rokoch bohatý duchovný program. 
Ten začal vo štvrtok 14. júna duchovnou obnovou, ktorú vykonal 
o. Michal Stanko a vyvrcholil nedeľnou sv. liturgiou.

V piatok zavítal medzi pozdi-
šovských veriacich pražský eme-
ritný biskup a pozdišovský rodák 
vladyka Eugen Ján Kočiš. Vo ve-
černých hodinách odslúžil sv. li-
turgiu a moleben k Najsvätejšie-
mu Srdcu Spasiteľa. V sobotu ve-
čer pokračoval program Večerad-
lom a rímskokatolíckou sv. om-
šou. Slúžil ju don František Chu-
dý, SDB z rímskokatolíckej far-
nosti Michalovce II (saleziáni).

Nedeľný program začal už v 
ranných hodinách. Po rímsko-
katolíckej sv. omši, ktorú slúžil 
farár don Jozef Ragula, SDB, z 
Michaloviec, nasledovala utie-
reň a modlitba sv. ruženca. Pred 
poljedenástou hodinou sa miest-
ny Chrám Najsvätejšieho Srdca 
Spasiteľa postupne zapĺňal ďal-
šími veriacimi z obce a pútnikmi 
z blízkeho i vzdialenejšieho oko-
lia, ktorí prišli na tohtoročnú od-
pustovú slávnosť.

Hlavným celebrantom nedeľ-
nej sv. liturgie bol o. dekan Mi-
chal Moskaľ z Michaloviec, ho-
míliu kázal o. Jozef Maretta z 
Prešova. Ďalej spoluslúžili oo. 
Ivan Čejpeš, výpomocný du-
chovný z užhorodskej katedrály, 
Juraj Guľa a Jozef Ragula z Mi-
chaloviec a domáci farár-proto-
jerej Ján Lemeš. Prítomní boli 
aj kňazi iných cirkví z Pozdišo-
viec so svojimi veriacimi - jerej 
Sergej Barilík, pravoslávny fa-
rár a Lýdia Kordošová, evanje-
lická farárka a manželom Ľubo-
mírom Kordošom, evanjelickým 
kaplánom.

Odpustovú slávnosť ukonči-
li sprievodom okolo chrámu a 
mnoholitstvijem. (JPZ)SV. PRIJÍMANIE

V nedeľu 27. mája na sviatok 
Zoslania Svätého Ducha pristú-
pili 4 deti k prvému svätému pri-
jímaniu v pravoslávnom Chrá-
me Premenenia Isusa Christa. 
Sviatosť vysluhoval jerej Ser-
gej Barilík, domáci správca far-
nosti. Zuzana Nováková

POZDIŠOVCE
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Poslanci obecného zastupiteľstva sa v priebehu prvého polroka zišli na 
troch riadnych rokovaniach. Obecné zastupiteľstvo na svojom rokovaní:

2. februára:

 zobralo na vedomie vzdanie sa poslaneckého mandátu Zuzany 
Bruňovej a Jána Suška.

 zobralo na vedomie žiadosť Evanjelickej cirkvi augsburského vyzna-
nia (ECAV) o poskytnutie finančného príspevku na rekonštrukciu 
veže kostola.

 schválilo Správu o hospodárení za rok 2006.
 schválilo rozpočet obce pre rok 2007.
 schválilo rozdelenie poslaneckých obvodov.
 schválilo zloženie komisie pre ochranu verejného záujmu v zložení: 

Milica Ondo-Eštoková (predsedníčka), Milan Hreščo, Ján Furčák, Du-
šan Čižmárik (členovia).

 zvolilo Ľudmilu Tomášovú do funkcie hlavnej kontrolórky obce.
 konštatovalo, že náhradníci na poslancov Vladimír Krištovčík a Dušan 
Čižmárik zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastu-
piteľstva. (pokračovanie na str. 3)

ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2007
O ZNEŠKODŇOVANÍ ODPADOVÝCH VÔD NA ÚZEMÍ 

OBCE POZDIŠOVCE

§ 1
Úvodné ustanovenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie ustanovuje povinnosť likvidácie 
a čistenia odpadových vôd, ktoré vznikajú na území obce Pozdišovce za 
účelom vytvorenia podmienok pre zdravší život v obci. Ďalej ustanovuje 
spôsob likvidácie, náhradu za likvidáciu a sankcie v prípade nedodržania 
tohto všeobecne záväzného nariadenia.

§ 2
Základné pojmy

1. Odpadové vody: za odpadové vody splaškové sa považujú vody po-
užité v domoch, predovšetkým z ľudského metabolizmu a činností v do-
mácnostiach, z kúpeľní, kuchýň a iných podobných zariadení, závodoch, 
a v iných objektoch a zariadeniach, pokiaľ po použití majú zmenenú 
akosť (zloženie), ako aj iné vody z nich odtekajúce, pokiaľ môžu ohroziť 
kvalitu povrchových alebo podzemných vôd.

2. Nebezpečné látky sú látky, ohrozujúce stokovú sieť a prevádzku 
prečerpávacích staníc odpadových vôd.

§ 3
Práva a povinnosti

1. Občan má právo používať stokovú kanalizačnú sieť pre čistenie od-
padových vôd z domácností.

2. Pôvodcovia odpadových vôd musia dodržiavať podmienky tohto 
VZN a dbať o to, aby odpadové vody, ktoré vznikajú ich činnosťou obsa-
hovali iba prirodzené látky a sú povinní zabrániť vniknutiu do odpadových 
vôd takým látkam, ktoré nie sú určené ako odpadové vody.

3. Odpadové vody z obce Pozdišovce sú čistené na spoločnej ČOV 
v meste Michalovce.

§ 4
Likvidácia odpadových vôd

1. Užívateľ nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú odpadové vody, je povin-
ný pripojiť nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu a tak likvidovať odpado-
vé splaškové vody alebo ich sústreďovať do vodotesných žúmp. Vlastníci 
žúmp resp. ich užívatelia sú povinní ich udržiavať v prevádzkyschopnom 
stave a na vlastné náklady zabezpečovať ich pravidelné vyprázdňovanie 
odbornou organizáciou s oprávnením na likvidáciu odpadových vôd. 

2. Pri likvidácii odpadových vôd mimo obecné kanalizácie je pôvodca 
odpadových vôd povinný uchovávať (minimálne 3 roky) doklad o  likvidá-
cii a na požiadanie OcÚ Pozdišovce, úradu životného prostredia, či iného 
kontrolného úradu na takúto kontrolu oprávneného, sa týmto dokladom 
o likvidácii preukázať.

3. Pri postupnom budovaní kanalizačných rozvodov v obci, obec pre 
každý rodinný dom, stavby organizácií, či objekty inej vybavenosti umož-
ní napojenie na stokovú sieť a odvod odpadových vôd.

4. Odmietnutie likvidácie odpadovej vody cez kanalizačné rozvody 
v prípade, že kanalizačné rozvody a prípojkové časti napojenia odpado-
vých vôd z daných objektov toto umožňujú, vytvára podmienku pre san-
kcionovanie pôvodcu odpadu, v prípade, že pôvodca neodvádza odpa-
dové vody ani do vodotesnej žumpy.

5. Pôvodcovia odpadových vôd zodpovedajú za nakladanie s týmto 
druhom odpadu a sú povinní vznik odpadových vôd čo najviac obmedzo-
vať.

6. Pri nakladaní s odpadovými vodami je každý povinný chrániť zdra-

vie obyvateľstva a životné prostredie, pritom je povinný vytvárať predpo-
klady pre likvidáciu odpadových vôd spôsobom, ktorý je v súlade s pod-
mienkami a možnosťami v obci na to vytvorenými.

§ 5
Zakazuje sa

1. Zakazuje sa vypúšťať do domových odpadov nebezpečné látky:
a) koncentráty chemikálií a iných škodlivých látok podobného druhu 

(napr. aj liekov),
b) motorové oleje a podobné olejové a mazivové roztoky,
farby rôzneho zloženia,
c) hygienické vložky, igelitové fólie a ostré tvrdé predmety,
d) odpady vznikajúce pri chove hospodárskych zvierat – močovinu,
látky takého druhu, ktoré nie sú určené ako odpadové vody. 
2. Likvidovať odpadovú vodu vylievaním, či vypúšťaním cez akékoľvek 

zariadenie na všetky druhy pozemkov bez rozdielu vlastníckeho vzťahu 
k týmto pozemkom a bez rozdielu ich zaradenia.

3. Ďalej sa zakazuje vypúšťať odpadové vody do miestneho potoka Li-
povec, prípadne do odvodňovacích priekop popri komunikáciách.

4. Umývať motorové vozidlá a prevádzkové mechanizmy na miestnych 
komunikáciách, z ktorých by mohli znečisťujúce látky (pohonné hmoty, 
mazivá) vzniknúť do kanalizačných rozvodov a tak ohroziť prevádzku 
a proces čistenia na ČOV Michalovce. 

§ 6
Sankcie

1. Pri nedodržaní ustanovení tohto VZN je starosta obce Pozdišovce 
oprávnený uložiť pokutu tomu, kto úmyselne alebo nedbalostne spôso-
bí škodu na zariadení čerpacích staníc, stokovej siete alebo majetku iné-
ho:

a) porušením § 5 odst. 1 
úhradu vzniknutej škody + pokutu v nasledovnej výške:
♦ pre fyzické osoby vo výške do 10 000,- Sk 
♦ pre právnické osoby a podnikateľov vo výške do 200 000,- Sk
b) pri porušení § 4, odst. 2 a odst. 4 a § 5 odst. 2 a 3 tohto VZN poku-

tu vo výške: 
♦ pre fyzické osoby do 1 000,- Sk, 
♦ pri opakovanom porušení do 2 000,- Sk, 
♦ pre právnické osoby a podnikateľov do výšky 200 000,- Sk,
c) pri porušení § 5, odst. 4 tohto VZN pokutou vo výške: 
♦ pre fyzické osoby do 2 000 Sk, 
♦ pre právnické osoby a podnikateľov do 200 000,- Sk.

§ 7
Nariadenie

1. Nariaďuje sa každému pôvodcovi odpadovej splaškovej vody riadiť 
sa týmto VZN a likvidovať odpadové vody v súlade s týmto VZN.

§ 8
Záverečné ustanovenia 

1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Pozdišovce sa 
uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Pozdišovciach dňa 13.4.2007, číslo 
uznesenia 02/2007 

2. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje 
Obecné zastupiteľstvo v Pozdišovciach.

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom 
zverejnenia.

V Pozdišovciach dňa 13. 4. 2007
Zverejnené dňa: 16. 4. 2007
Právoplatné dňa: 30. 4. 2007

Ing. Ján Čižmárik
starosta obce Pozdišovce

DFSk Harčare už má „mladšieho brata”. Je ním detský folklórny sú-
bor Harčarik, ktorý vznikol tohto roku. Vedú ho manželia Novákovci. 

Snímka: Milan Hreščo
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ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
(dokončenie zo str. 2)

 neschválilo poskytnutie finančnej podpory pre Bohuša Kováča na 
dokončenie rodinného domu (nákup strešnej krytiny).

 odvolalo Jána Furčáka z Rady Materskej školy ako zástupcu zriaďova-
teľa.

 delegovalo do Rady MŠ delegáta Ing. Milana Vereščáka ako zástup-
cu. Milan Hreščo zostáva naďalej členom Rady Základnej školy.

 odporučilo starostovi obce písomne upozorniť prevádzkovateľku 
baru E 50 na nevyhovujúci stav sociálnych zariadení a na odstráne-
ní tohto stavu.

13. apríla:

 zobralo na vedomie Informáciu o príprave projektov pre ROP.
 zobralo na vedomie informáciu o pripravovaných akciách Stavanie 

mája (30. 4. 2007 o 19. hod.) a Deň detí (10. 6. 2007 o 15. hod.).
 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie o zneškodňovaní odpado-

vých vôd.
 schválilo prevádzkový poriadok pohrebiska.
 schválilo členov komisie pre stavbu kanalizácie Pozdišovce (Ing. Ján 
Čižmárik, Milan Hreščo, Dušan Čižmárik, Ing. Ján Mráz.

 schválilo žiadosť o odkúpenie pozemku Františka Koribaniča, parcely 
č. 235/2 k.ú. Pozdišovce v cene 100 Sk/m2.

 odporučilo zriadiť webovú stránku obce.
 odporučilo obyvateľom obce, kde je urobená obecná kanalizácia, 

doručiť VZN k odpadovým vodám (termín do 1. 5. 2007).
 odporučilo starostovi obce urgovať opravu Laškovskej cesty.
 odporučilo starostovi obce písomne vyzvať nájomcu k odstráneniu 

závad v bare E 50.

15. júna:

 schválilo Správu o hospodárení za I. štvrťrok 2007.
 schválilo ukončenie nájmu v kultúrnom dome pre E 50.
 zamietlo žiadosť Jána Kachniča o vyloženie potoka za jeho domom 

betónovými kockami.
 zamietlo žiadosť firmy Eurolux o odkúpenie ďalšieho pozemku za kul-

túrnym domom.
 zaoberalo sa rozmiestnením veľkoobjemových kontajnerov na jed-

notlivé ulice v mesiacoch august a september,
 zaoberalo sa vývozom TKO z miestnej časti Kút,
 zaoberalo sa žiadosťou Michala Ščerbáka o úpravu komunikácie pred 

jeho záhradou. Ing. Ján Čižmárik, starosta obce

MATIČIARI HODNOTILI
V piatok 10. mája sa v pries-

toroch kultúrneho domu usku-
točnilo riadne valné zhromaž-
denie miestneho odboru Matice 
slovenskej v Pozdišovciach. Ro-
kovanie viedol podľa schvále-
ného programu predseda Michal 
Drabik.

Ten zároveň predniesol aj sprá-
vu o činnosti tejto miestnej orga-
nizácie za obdobie 2004-2006. 
Vyzdvihol v nej viaceré úspešné 
podujatia, akými boli napr. be-
sedy o histórii obce, pietne sláv-
nosti pri pamätníku kultúrnych 
dejateľov. Pochvalne sa vyjadril 
o spolupráci s obecným úradom, 
základnou a materskou školou. 
Správu o hospodárení miestneho 
matičného odboru prečítal Ľubo-
mír Matina, o zámeroch a cieľoch 
do roku 2010 hovorila tajomníč-
ka Kvetoslava Vereščáková.

V závere rokovania predsed-
níčka volebnej komisie Zuzana 
Bruňová vyhlásila výsledky vo-
lieb. Staronovým predsedom sa 
stal M. Drabik, ktorý je zároveň 
delegátom na valné zhromažde-

UTVRDILI VIERU
V krásne vyzdobenom evanjelic-

kom a.v. chráme Božom sa v nede-
ľu 20. mája konala konfirmácia mlá-
deže. Po dvojročnej príprave takto 
verejne preukázali svoje vedomos-
ti štyria mladí evanjelici. Pred Páno-
vou cirkvou a zborom si utvrdili svo-
ju vieru a potvrdili krstnú zmluvu.

Za bohatej účasti veriacich, rodi-
čov, krstných rodičov, príbuzných a 
hostí boli všetci prijatí za dospelých 
členov pozdišovského cirkevného 
zboru. Pred oltárom pristúpili po pr-
výkrát k sviatosti Večere Pánovej, 
ktorú prisluhovala domáca pani fa-
rárka Lýdia Kordošová s manže-
lom, kaplánom Ľubomírom Kordo-
šom. Milan Hreščo,

kronikár, presbyter

nie Matice slovenskej. Členo-
via zvolili aj 5-členný výbor a 
kontrolóra miestneho odboru. V 
uznesení boli schválené predlo-
žené správy a povinnosť výboru 
prerokovať pripomienky z rozp-

ravy na tomto valnom zhromaž-
dení.

Po pracovnej časti účastní-
kov rokovania pozdravili členo-
via dedinskej folklórnej skupiny 
Harčare. Vo svojom krátkom vy-
stúpení zaspievali „pozdišouski 
śpivanočki”. Michal Drabik

Prvoprijímajúce deti s jer. S. Barilikom v pravoslávnom chráme. 
Snímka: Z. Nováková

Snímka M. Hrešča zachytáva predsedu MO MS Michala Drábika pri 
čítaní hodnotiacej správy na riadnom valnom zhromaždení.

GAŠTANY DOŽÍVAJÚ
Už viac ako 150 rokov zdobia okolie evanjelického chrámu obrov-

ské gaštany. Kedysi ich bolo 28. Stromy sú krásne najmä v čase kvit-
nutia. V horúcich letných dňoch zase poskytujú príjemný chládok a 
vjeseni pod nimi pobehujú deti a zbierajú ich plody.

V starozákonnej knihe Kazateľ 3, 1 je napísané „Všetko má svoj 
čas...“, a tak aj gaštany dožívajú. V januári strhol počas búrky obrov-
ský konár elektrickú prípojku ku kostolu. Množstvo menších koná-
rov je potrebné odpratávať po každom vetre.Sú na zemi v areáli kos-
tola, ale aj na ceste. Vekom sú už takmer všetky kmene bútľavé, koná-
re oslabené a krehké. Ohrozujú chodcov, autá, okolité budovy, elek-
trické a telefónne vedenie a aj samotný chrám. Presbyterstvo cirkev-
ného zboru preto rozhodlo, aby z terajších 23 gaštanov boli spílené 4 
zo západnej strany.

Po predchádzajúcom súhlase obecného úradu sa koncom marca aj 
tak stalo. Na ich miesta budú vysadené iné okrasné stromy. Z ďalších 
gaštanov budú odstránené a upravené vetvy, ktoré prekážajú.

Milan Hreščo, kronikár

ŠKOLENIE KRONIKÁROV
Zemplínske osvetové stredis-

ko Michalovce pripravilo školenie 
kronikárov. Jeho cieľom bolo zjed-
notiť postup pri vedení obecných 
kroník. Lektorkou bola PhDr. Vie-
ra Čurmová. Medzi približne šies-
timi desiatkami kronikármi z Mi-
chalovského okresu bol aj náš zá-
stupca Milan Hreščo. (pz)
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Podoby pozdišovskej karičky na výrobkoch hrnčiarskych majstrov. 
Snímka: JPM

KARIČKA ŠESŤDESIATROČNÁ
Takmer v každej našej domácnosti sa nájde aspoň jeden exem-

plár pozdišovskej keramiky. Sú na nich rôzne motívy. Snáď naj-
častejším je zemplínska karička, bez ktorej si už výrobky zruč-
ných majstrov ani nevieme predstaviť. Práve pred šesťdesiatimi 
rokmi výrobky s týmto dekorom prvýkrát opustili pozdišovskú 
hrnčiarsku dielňu a začali ešte viac šíriť jej slávu. Ako sa „karič-
ka” zrodila?

Dva roky po skončení 2. sveto-
vej vojny, 17. marca 1947, prišla 
do Pozdišoviec popredná česko-
slovenská výtvarníčka, sochárka-
keramikárka prof. Júlia Horová-
Kováčiková, ktorá z poverenia 
Ústredia ľudových umeleckých 
výrob mala pozdvihnúť hrnčiar-
sku výrobu v našej obci na vyš-
šiu kvalitatívnu úroveň. Po prí-
chode do našej obce pripravila 
pre miestnych hrnčiarov 10-dňo-
vý kurz. Do kurzu sa prihlásili 
títo majstri: Pavol Andrejko (nar. 
1900), Andrej Antal (1929), Juraj 
Bruňo (1908), Andrej Čižmárik 
(1919), Ján Čižmárik (1911), Mi-
chal Čižmárik (1908), Ján Čuško 
(1908), Andrej Danko (1919), Ju-
raj Danko (1923), Andrej Furčák 
(1919), Michal Furčák (1929), 
Pavol Ivančin (1926), Juraj Jurko 
(1903), Ján Kalvinčin (1901), Ján 
Kiselovič (1885), Juraj Kočišmiš-
ko (1901), Andrej Kráľ (1922), 
Michal Kráľ (1927), Pavol Kráľ 
(1898), Ján Lacko (1907), An-
drej Lešňanský (1895), Ján Leš-
ňanský (1904), Andrej Magura 
(1899), Ján Magura (1907), Juraj 

Magura (1925), Michal Magu-
ra (1904), Ján Malčický (1911), 
Andrej Mihalčin (1909), Ján 
Mihalčin (1922), Juraj Mihal-
čin (1914), Michal Paľo (1925), 
Michal Pancák (1922), Andrej 
Poľaško (1908), Ján Poľaško 
(1880), Ján Poľaško (1912), Mi-
chal Poľaško (1920), Michal Po-
ľaško-Garbar (1883), Ján Pop-
rik (1889), Pavol Poprik (1906) 
a Andrej Žinčák (1928).

Hrnčiari okrem teoretickej 
časti vytáčali a vypaľovali no-
vonavrhované vzory. J. Horová-
Kováčiková o nich píše: „Účast-

níci kurzu boli usilovní, chápaví 
a sľubne sa rozvíjala ich inven-
cia. Bola som s nimi veľmi spo-
kojná. Sľúbila som im ďalšiu po-
moc...” Jednou z foriem pomo-
ci bolo aj založenie spoločného 
družstva pod názvom Hrnčiar-
ske výrobné a predajné družstvo 
s.r.o. Pozdišovce. Ustanovujúce 
valné zhromaždenie bolo 20. ap-
ríla 1947 a vstúpilo doň 41 hrn-
čiarov. Prvým predsedom (sprá-
vy družstva) sa stal Pavol An-
drejko. Predsedom dozornej rady 
bol Michal Magura.

Dekor „Pozdišovská karička” 
na čiernom podklade zdobil stá-
le viac a viac výrobkov hrnčiar-
skych majstrov (taniere, vázy), 
až sa stal známym takmer na ce-
lom svete. Ešte viac ho rozvinu-
li Parikrupovci, ktorí na svojich 
monumentálnych výrobkoch pre-
zentovali v bohatom zastúpení.

J. P. Zemplínsky

NAŠI BÝVALÍ SUSEDIA
Z histórie Zemplínskej župy sa 

okrem iného dozvedáme, že v 
roku 1000 bolo na jej historickom 
území približne 150 sídiel, v roku 
1300 už 375, o tristo rokov neskôr 
486 a v roku 1715 len 413. Obce 
počas uplynulých storočí nielen 
vznikali, ale aj zanikali, prípadne 
splývali s inými. Pre zaujímavosť 
ešte uvediem odhadovaný počet 
obyvateľstva župy v spomínaných 
rokoch – 6 300-9 000, 32 750, 55 
200 a 33 600.

V súčasnosti sa v susedstve 
Pozdišoviec nachádza osem obcí 
– Michalovce, Krásnovce, Ša-
mudovce, Laškovce, Trhovište, 
Moravany, Rakovec nad Onda-
vou a Suché. Možno povedať, že 
v minulosti tomu presne tak nebo-
lo, pretože naši susedia sa me-
nili. Bolo to spôsbené buď záni-
kom alebo splynutím niektorých 
sídlisk. Ešte nedávno boli našimi 
susedmi obce Topoľany a Moča-
rany, ktoré pričlenili k Michalov-
ciam, predtým aj Šankovce, kto-
ré splynuli s Trhovišťom. Ak zalis-
tujeme v dávnejšej minulosti zis-
tíme, že v našom susedstve boli 
dediny Nová Ves (Újfalu) a Rus-
ká Ves (Oroszfalva), ktoré zanik-
li v 15. storočí. (pop)

KRÁĽ ČARDÁŠOV
V tomto roku sa Pozdišovčania a ďalší priaznivci folklóru po se-

demnástykrát zídu na miestnych folklórnych slávnostiach. V uplynu-
lých 16 rokoch tu prezentovali svoje majstrovstvo desiatky súborov či 
dedinských folklórnych skupín.

Ozdobou i vyvrcholením tohto tradičného podujatia boli zvyčajne 
čardáše. Zemplínsky región má niekoľko významných stredísk nielen 
spomínaného, ale aj iných druhov tancov. Napr. pre okolie Vranova 
nad Topľou sú charakteristické Parchovanská karička a čardáš, Šaf-
fov tanec z Dlhého Klčova (cifrovaný a čerkaný) alebo Fľaškový tanec 
zo Zamutova. Správna prezentácia týchto tancov dokáže riadne pote-
šiť srdcia fanúšikov folklóru.

V centre Zemplína vznikol Pozdišovský čardáš. Ten sa napr. od Par-
chovanského čardáša líši v bohatosti chlapčenských  a párových ta-
nečných motívov. Hovorí sa o ňom, že je „kráľom čardášov” a to kvô-
li svojej dynamike a temperamentu. (pop-in)

O POMENOVANÍ OBCE
Denne sa stretávame s mno-

hými vecami, ktoré nám akosi zo-
všedneli, preto sa nimi možno ani 
podrobnejšie nezaoberáme. Nap-
ríklad nad názvom obce, v kto-
rej žijeme. Ako vznikla, prípadne 
ako vzniklo jej pomenovanie. Jed-
no z vysvetlení ponúka univerzit-
ný prof. Rudolf Krajčovič v knihe 
“Živé kroniky slovenských dejín 
skryté v názvoch miest a obcí”:

Názov v znení Pozdica je do-
ložený záznamami Pazdics v r. 
1315, Pazdych v r. 1335, dnešné 
znenie Pozdišovce je doložené 
v r. 1773 ako Pozdissowce. His-
torický názov Pozdica sa zacho-
val v maď. názve obce Pazdycz. 
Domáce historické znenie Pozdi-
ca možno vyložiť z psl. Pozdica 
od slovesa pozditi (od zeď=stena) 
ohradiť stenou z ubitej hliny, prí-
ponou miesta –ica. Historický ná-
zov Pozdica bol teda motivova-
ný priestorom ohradeným asi mú-
rikom z hliny zmiešanej so ska-
lami. Výklad potvrdzuje zistenie 
historikov, že usadlosť Pozdica, 
dnes Pozdišovce, v ranom stre-
doveku mala charakter pevnos-
ti (Vlast. Slov. obcí II., 435). Toto 

zariadenie iste súviselo s ochra-
nou hrnčiarskych dielní a pecí na 
vypaľovanie hrnčiarskych a kach-
liarskych výrobkov. Hrnčiarstvo a 
kachliarstvo bolo dlhodobým za-
mestnaním obyvateľov obce. Nie-
kedy pred 14. stor. pri usadlosti 
vznikol hrad s cieľom, okrem iné-
ho, zrejme chrániť aj majetok hrn-
čiarskych majstrov vo dvoroch i v 
teréne.

Ako základ vysvetlenia pome-

novania našej obce slúžilo histori-
kom obranné zariadenie (v tomto 
prípade odvodené od slova zeď). 
V tejto súvislosti si ešte pripomeň-
me, že v chotári obce existuje aj 
časť pomenovaná Hradišče. Na-
chádza sa pri riečke Duša a pod-
ľa tradície tu stál kláštor, ktorý bol 
chránený valom. Jeho zvyšky re-
gistroval archeológ Karol Andel 
ešte v 50-tych rokoch 20. stor. po-
čas rozsiahleho archeologického 
prieskumu a možno ich tam vidieť 
dodnes. (JPZ)

JEDEN Z PRVÝCH
V roku 1923 si Pozdišovčania za-

ložili Dobrovoľný hasičský zbor, je-
den z prvých v Michalovskom okrese. 
Mal 46 členov a jeho veliteľom bol no-
tár Otto Šteflíček. Pozdišovský hasičs-
ký zbor bol jedným zo zakladajúcich čle-
nov Okresnej hasičskej Jednoty so síd-
lom v Michalovciach, ktorá vznikla o 
dva roky neskôr.

V 57 obciach vtedajšieho Michalov-
ského okresu pôsobilo 44 DHZ s 954 
členmi. Z nich bolo 802 činných, 133 sa-
maritánov, 18 čestných a 1 prispievajú-
ci. V celom okrese mali hasiči k dispozí-
cii 3 dvojkolesové striekačky, 34 štvor-
kolesových a 26 dvojkolesových ruč-
ných striekačiek, 1 rebrík, 1 704 met-
rov hadíc, 183 metrov savíc, 1 voz na 
vodu a 2 hasičské zástavy.

Pozdišovský DHZ vyvíjal aktívnu 
činnosť aj v ďalšom období. Jeho aktív-
nym veliteľom bol Ján Žiak (na snímke), 
ktorý prišiel do našej obce v roku 1927 
a túto činnosť vykonával popri svojom 
kantor-učiteľskom povolaní. (P.Z.)
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Spoločenské okienko
Uzreli svetlo sveta

Karolína ŠČERBÁKOVÁ, Martin TALAPKA, Sofia ROZÍNOVÁ.

Uzavreli manželstvo
Ing. Zoltán SZABÓ – Ing. Radka TOKÁROVÁ, Maroš HOLUB – Ľu-
bica DADUČOVÁ, Viliam HOĽAN – Klára ONDOVÁ.

Oslávili životné výročia
50 rokov – Dušan ČENČARIK, Vladimír TOPOR, Ing. Dušan DRÁ-
BIK, Jozef KUNČ, Jaroslav BANOM, Július KOČIŠ, Ing. Miroslav 
ŠIMKO, Ing. Stanislav ĽUTERÁN, Viera MENDOVÁ, Anna ČIŽMÁ-
ROVÁ, Margita ŠIMKOVÁ, Dušan SOTÁK.
60 rokov – Milan POĽAŠKO, Ján KICOŠ.
70 rokov – Ján ŠIMKO, Anna STANKOVÁ, Anna BELEJOVÁ, Má-
ria VARMEĎOVÁ.
75 rokov – Ján LACKO, Anna KROJOVÁ, Anna LEŠOVÁ, Zuzana 
VARGOVÁ, Helena ŠAMUDOVSKÁ.
80 rokov – Ján KACHNIČ, Anna ČENČARIKOVÁ, Zuzana KEN-
DZIOROVÁ. 
85 rokov – Juraj PARIKRUPA, Mária IVANČINOVÁ, Zuzana ČEN-
ČARIKOVÁ. 
86 rokov – Ján POPRIK, Alžbeta POĽAŠKOVÁ, Mária MADERI-
ČOVÁ.
88 rokov – Mária KOČIŠKOVÁ.
89 rokov – Zuzana MALČICKÁ.
93 rokov – Mária MAGUROVÁ.

Opustili naše rady
16. 1. – Milan CIBÁK (nar. 1940), 21. 2. – Juraj TOKÁR (1927), 24. 2. 
– Jolana SUŠKOVÁ (1933), 12. 3. – Mária POPRIKOVÁ (1930), 21. 3.  
– Ján JOZEF (1919), 4. 6. – Mária KOČIŠKOVÁ (1919), 7. 6. – Bar-
bora ŠIMKOVÁ (1915), 21. 6. – Milan MENDA (1976), 26. 6. – Zuzana 
POĽAŠKOVÁ (1921).

Tvorbu hrnčiarskeho majstra Andreja Danka charakterizovali jedno-
duché tvary. Snímka: archív

93 roko

16. 1. – 
Jolana

GALÉRIA OSOBNOSTÍGALÉRIA OSOBNOSTÍ
Andrej DANKO (1919-1972)

V pozdišovskej hrnčiarskej dielni pracovali počas niekoľkých storočí 
desiatky, ba stovky vynikajúcich majstrov. Snáď najviac vynikla generá-
cia hrnčiarov z konca prvej a takmer celej druhej polovice 20. storočia. 
Bolo to nielen zásluhou ich nesporného talentu, ale i modernej techniky, 
ktorou svoje nadanie rozvíjať. K popredným predstaviteľom tejto skupi-
ny aj Andrej Danko. 

Narodil sa 15. februára 1919 v Pozdišovciach. V rokoch 1935-1949 
pracoval ako samostatný hrnčiar. V roku 1947 sa zúčastnil kurzu pre 
pozdišovských hrnčiarov, o dva roky neskôr vstúpil do spoločného Hrn-
čiarskeho výrobného a predajného družstva, ktoré od roku 1947 sídlilo 
v sirmajovskom kaštieli. A. Danko sa postupne vypracoval medzi pop-
redných umelcov. Využíval vzory pozdišovského hrnčiarstva, jednodu-
ché tvary a dekor so zachovaním úžitkovej hodnoty výrobkov. Zväčša 
používal iba tri farby – bielu a modrú na čiernom podklade alebo pria-
mo na črepe. Jeho doménou bol najmä prepis keramiky do miniatúr, re-
alizovaný ručne a na vysokej technickej úrovni. Vyrábal aj drobné úžit-
kové predmety figurálneho charakteru. Vystavoval na mnohých domá-
cich a zahraničných podujatiach.

Získal titul „Majster ľudovej umeleckej výroby“. Zomrel 18. apríla 
1972 v Košiciach. Spracoval: J. P. Zemplínsky

Keramikár Ján Parikrupa, majster ľudovej umeleckej výroby, oslávil 
nedávno 65. narodeniny. Ako vidno, aj za hrnčiarskym kruhom. Do ďal-
ších rokov mu želáme pevné zdravie a veľa ešte tvorivých nápadov. 

Snímka: JPZ

VIETE, ŽE...
... pred 570 rokmi (1437) je zmienka 
o zemepisnej polohe dediny Orosz-
falva, ktorá sa nachádzala v sused-
stve dedín Rakovec, Moravany, Luč-
kovce, Pozdišovce a Suché?
... pred 310 rokmi (1697) bola v Po-
zdišovciach vzbúra, počas ktorej 
poddaní vyplienili a podpálili sirma-
jovský kaštieľ?
... pred 300 rokmi (1707) udelil cisár 
a kráľ Jozef I. grófsky titul pozdišov-
skému rodákovi Štefanovi Sirmajo-
vi a jeho adoptívnemu synovi Tomá-
šovi?
... pred 195 rokmi (1812) sa v Sabi-
nove narodil národovec K. S. B. Se-
redaj, ktorý v rokoch 1835-1839 a 

1855-1876 pôsobil v pozdišovskom 
ev. a.v. zbore ako kantor-učiteľ?
... pred 195 rokmi (1812) sa v Zá-
borí narodil popredný slovenský spi-
sovateľ Jonáš Záborský, ktorý v ro-
koch 1835-1839 pôsobil v našej obci 
ako evanjelický kaplán?
... pred 60 rokmi (1947) akademic-
ká sochárka Júlia Kováčiková-Horo-
vá organizovala kurz pre pozdišov-
ských hrnčiarov?
... pred 45 rokmi (1962) zomrel v 
Humennom gréckokatolícky kňaz, 
generálny vikár Anton Tink, ktorý dal 
v roku 1927 v Pozdišovciach posta-
viť gréckokatolícky chrám?
... pred 30 rokmi (1977) pri svojom 
premiérovom vystúpení v I. triede 
Majstrovstiev Východoslovenské-
ho kraja obsadili futbalisti Benzino-
lu Pozdišovce 3. miesto? (red.)

Z tohtoročných osláv MDD. Snímka: N. Čižmáriková
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ŠPORT V SKRATKE ŠPORT V SKRATKE
II.B trieda ObFZ Michalovce – dospelí
14. kolo (25.3.2007)
Pozdišovce – Beša 5:0 (2:0)
Góly: Ľ. Kráľ 3, Kuták, Menda. ŽK: Ja-
kab (h). Pred 110 divákmi rozhodoval 
Stretavský.
15. kolo (1.4.2007)
Bánovce n/O – Pozdišovce 0:2 (0:0)
Góly: Leško, Menda. ŽK: Bak – Menda. 
Pred 70 divákmi rozhodoval Štugner.
16. kolo (8.4.2007)
Pozdišovce – Kap. Kľačany 3:0 kont.
Hostia neprišli.
17. kolo (15.4.2007)
Žbince – Pozdišovce 4:2 (0:1)
Góly: Romančák 2, Jakim, Jurčo – Leš-
ko, Ľ. Kráľ. ŽK: Leško, Varmeďa (h). 
ČK: Leško, Varmeďa. Pred 80 divákmi 
rozhodoval Drotár.
18. kolo (22.4.2007)
Pozdišovce – Ložín 3:0 (1:0)
Góly: Mihalčin 2 (1 z 11 m), Mitník. ŽK: 
Kuták – Špaz, Ďurčák. Pred 90 divákmi 
rozhodoval Geci.
19. kolo (29.4.2007)
Pus. Čemerné – Pozdišovce 2:1 (1:0)
Góly: Holej 2 – Horňák vl. ŽK: Leško 
(h). ČK: Leško (h). Pred 50 divákmi roz-
hodoval Topoľančin.
20. kolo (6.5.2007)
Pozdišovce – Moravany 3:1 (0:0)
Góly: Ľ. Kráľ 2, Varmeďa - Rusinkovič. 
ŽK: Varmeďa – Hreha, Veselíny, Miňov-
ský. ČK: Hreha (h). Pred 70 divákmi 
rozhodoval Štugner.
21. kolo (13.5.2007)
Horovce – Pozdišovce 6:1 (2:0)
Góly: Tomáš 3, Dzetkulič, Jendžeľov-
ský, Béreš – Dzurovčin. ŽK: P. Horný 
(h). Pred 60 divákmi rozhodoval Pavlík.
22. kolo (20.5.2007)
Pozdišovce – Slavkovce 4:2 (3:1)
Góly: Kráľ 2 (1 z 11 m), Anguš, Kašaj – 
Pavlík, Hromý. ŽK: Leško – Hreha. Pred 
100 divákmi rozhodoval Dankanin.
23. kolo (27.5.2007)
Vojany – Pozdišovce 0:1 (0:0)
Gól: Ľ. Kráľ. Pred 40 divákmi rozhodo-
val Pivarník.
24. kolo (3.6.2007)
Pozdišovce – Močarany 1:0 (1:0)
Gól: Leško. ŽK: Leško – Koščo, 
Chvostaľ. Pred 100 divákmi rozhodo-
val Dudáš.
25. kolo (10.6.2007)
Zbudza – Pozdišovce 1:0 (0:0)
Gól: Minkanič. ŽK: Varmeďa (h). Pred 
50 divákmi rozhodoval Štugner.
26. kolo (17.6.2007)
Pozdišovce – Kriš. Liesková 4:2 (2:1)
Góly: Ľ. Kráľ 2 (1 z 11m), Dzurovčin, 
M. Varmeďa. ŽK: Kuták (d). ČK: Čin-
čár – Balog. Pred 100 divákmi rozho-
doval Mazár.

Konečná tabuľka 2006/2007
 1. Kr. Liesková 26 18 2 6 84 : 41 56
 2. Horovce 26 16 4 6 67 : 25 52
 3. Žbince 26 16 3 7 65 : 42 48
 4. Beša 26 12 1 13 47 : 58 37
 5. Ložín 26 12 1 13 48 : 62 37
 6. Zbudza 26 10 6 10 43 : 49 36
 7. Močarianska 26 10 5 11 55 : 49 35
 8. P. Čemerné 26 10 5 11 58 : 59 35

 9. Pozdišovce 26 12 2 12 45 : 47 35
 10. Kap. Kľačany 26 11 2 13 60 : 62 35
 11. Moravany 26 10 4 12 55 : 56 34
 12. Bánovce n/O 26 9 3 14 42 : 69 30
 13. Slavkovce 26 8 3 15 61 : 68 27
 14. Vojany 26 5 5 16 35 : 78 14

ŠTK odrátala Vojanom 6, Pozdišov-
ciam a Žbinciam po 3 body!

Jarná časť
 1. Horovce 13 10 0 3 45 : 9 30
 2. Kr. Liesková 13 10 0 3 41 : 20 30
 3. Pozdišovce 13 9 0 4 30 : 18 27
 4. Žbince 13 7 1 5 32 : 25 22
 5. Moravany 13 6 1 6 35 : 32 19
 6. Močarianska 13 6 1 6 28 : 25 19 
 7. Kap. Kľačany 13 6 1 6 29 : 29 19
 8. Beša 13 6 0 7 17 : 28 18
 9. Bánovce n/O 13 6 0 7 23 : 35 18
 10. P. Čemerné 13 5 2 6 33 : 26 17
 11. Slavkovce 13 5 1 7 30 : 33 16
 12. Zbudza 13 3 4 6 15 : 28 13
 13. Vojany 13 3 1 9 18 : 41 10
 14. Ložín 13 3 0 10 13 : 40 9
II.B trieda ObFZ Michalovce – dorast
14. kolo:
Pozdišovce – Beša 1:3 (0:2)
P. Horný – E. Čóka, Haraszti, Š. Čóka. 
ŽK: R. Repka, Baránek (d). D: 30, R: 
Stretavský.
15. kolo:
Bánovce n/O – Pozdišovce 3:2 (2:1)
Mitera, Šoltés, Čurma – Drábik, Koriba-
nič. D: 30, R: laik dom. Groško.
16. kolo:
Pozdišovce – Kap. Kľačany 3:0 kont.
Hostia neprišli.
17. kolo:
Pozdišovce mali voľno.
18. kolo:
Pozdišovce – Ložín 4:1 (1:0)
J. Kornuc a R. Poľaško 2 - Kostrej. D: 
50, R: Geci.
19. kolo:
Pus. Čemerné – Pozdišovce 8:1 (2:0)
Megela 4, Horňák 2, Bajus, Legdan – 
K. Vereščák. ŽK: Legdan – Link. D: 20, 
R: Topoľančin.
20. kolo:
Pozdišovce – Moravany 1:12 (0:7)
Baranek – Paľovčík 5, Hlavatý 2, Kuž-
ma, Frantál, Ďurčák, Žofčák, T. Horný 
(vl.). D: 20, R: Štugner.
21. kolo:
Horovce - Pozdišovce 8:1
22. kolo:
Pozdišovce – Slavkovce 2:9 (2:3)
Baranek 2 – Horváth 3, M. Sopko 2, T. 
Sopko. D: 20, R: Dankanin.
23. kolo:
Vojany – Pozdišovce 14:1 (8:0)
Balog 5, Batta 3, Kaszonyi, Čenčarik 
(vlastný), Teru (z 11 m). D: 15, R: Pi-
varník.
24. kolo:
Pozdišovce – Močarany 2:7 (2:4)
Čenčarik, Ďuraško – Cigler 4, Pekara, 
Balog, Baňas. D: 20, R: Dudáš.
25. kolo:
Pozdišovce mali voľno.
26. kolo:
Pozdišovce – Kriš. Liesková 3:3 (0:1)
Jendželovský 2, Repka – Tóth 2, Braun. 
ČK: Baránek (d). D: 20, R: Mazár.

Konečná tabuľka dorastencov
 1. Beša 22 18 2 2 140 : 24 56
 2. Vojany 22 15 3 4 114 : 37 48
 3. Moravany 22 12 4 6 84 : 49 40
 4. P. Čemerné 22 12 2 8 93 : 69 38
 5. Močarianska 22 12 0 10 90 : 50 36
 6. Horovce 22 11 1 10 66 : 99 34
 7. Bánovce n/O 22 10 2 10 67 : 56 32
 8. Kr. Liesková 22 7 5 10 58 : 93 26
 9. Slavkovce 22 8 1 13 52 : 94 25
 10. Pozdišovce 22 7 1 14 49 : 89 22
 11. Kap. Kľačany 22 6 2 14 65 : 120 20
 12. Ložín 22 2 1 19 29 : 127 7

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 Čiž-
márik a Erik Anguš – členovia. Zodpovedný redaktor: 
J. P. Zemplínsky. Registrované OÚ v Michalovciach 
pod reg. čís. 20/2000. Tlač: Adrian Buraľ, Jovsa.

V 25. kole II.B triedy sa Pozdišovčania predstavili v Zbudzi. Keďže 
obe mužstvá už mali záchranu istú, zápas sa hral v pokojnej atmosfére 
a príležitosť dostali aj viacerí hráči z lavičky. Úspešnejší boli domáci, 
ktorí vyhrali 1:0. Snímka: JPM

DO TRETICE
Mládežnícky futbalový turnaj 

Memoriál Mikuláša Benetina na-
píše 15. júla svoju 27. kapitolu. 
Dvadsaťštyri krát bojovali o pr-
venstvo žiaci, tentoraz, tretíkrát po 
sebe to budú dorastenci. Počas ne-
deľného predpoludnia od 9. hod. 
sa divákom predstavia družstvá 
MFK Zemplín Michalovce, Výber 
ObFZ Michalovce, Slavoj Trebi-
šov a domáci OcŠK Pozdišovce. 
Prvenstvo z minulého roka obha-
juje michalovský Zemplín. (jpk)

PRÍDU LIGISTI
V nedeľu 15. júla sa uskutoční 43. ročník futbalového turnaja do-

spelých o Putovnú pozdišovskú vázu. Turnaja sa nezúčastní posled-
ný víťaz Turbína Hlinné a prvenstvo z minulého ročníka tak neobhá-
ji. Účastníkmi tohtoročného podujatia budú OFK Lastomír (IV. liga 
Juh), ktorý si pripísal celkové víťazstvo v turnaji roku 1996, FKO Ko-
chanovce (Obl. liga ObFZ Humenné), nováčik turnaja a OŠK Vin-
né (víťaz I. triedy a nováčik V. ligy Juhovýchod). Kvarteto účastní-
kov doplní domáci OcŠK Pozdišovce (II.B trieda), ktorý má na kon-
te už 6 prvenstiev.

Turnaj začína o 13. hod. na futbalovom ihrisku OcŠK. Organizáto-
ri pozývajú na toto tradičné podujatie všetkých futbalových priazniv-
cov. (red)

STRELCI
V uplynulom ročníku II.B trie-

dy sa do streleckej listiny zapísa-
lo 205 hráčov. Najlepšími boli Cs. 
Šipoš (Krišovská Liesková) s 26 
gólmi, V. Juraško (Močarianska) s 
23 gólmi a M. Balog (Žbince) s 18 
presnými zásahmi. Hráčom náš-
ho OcŠK sa darilo nasledovne: 
5.-8. Ľ. Kráľ (15), 43.-57. J. Leško 
a J. Dzurovčin (po 4), 58.-80. M. 
Varmeďa a J. Menda (po 3), 81.-
123. S. Mihalčin a M. Hujdič (po 
2), 124.-205. O. Kašaj, R. Mitnik, 
E. Anguš, R. Urban, D. Kornuc, Z. 
Kuták a M. Gavlík (po 1). red.

NOVÝ ROČNÍK
Onedlho odštartuje nový ročník futbalo-

vých súťaží ObFZ Michalovce. V novej se-
zóne 2007/2008 má OcŠK Pozdišovce v je-
sennej časti tento žreb:

1. kolo - 5. 8.: Beša - Pozdišovce, 2. 
kolo - 12. 8.: Pozdišovce - Slavkovce, 3. 
kolo - 19. 8.: Veľké Slemence - Pozdišov-
ce, 4. kolo - 26. 8.: Pozdišovce - Žbince, 5. 
kolo - 2. 9.: Kap. Kľačany - Pozdišovce, 6. 
kolo - 9. 9.: Pozdišovce - Pusté Čemerné, 
7. kolo - 16. 9.: Bánovce n/O - Pozdišov-
ce, 8. kolo - 23. 9.: Pozdišovce - Moravany, 
9. kolo - 30. 9.: Zbudza - Pozdišovce, 10. 
kolo - 7. 10.: Pozdišovce - Ložín, 11. kolo 
- 14. 10.: Horovce - Pozdišovce, 12. kolo - 
21. 10.: Pozdišovce - Trhovište, 13. kolo - 
28. 10.: Močarianska - Pozdišovce. red.

ZAUJÍMAVOSTI
Z JARNEJ ČASTI II.B TRIEDY
● V odvetnej časti II.B triedy 
padlo dovedna 390 gólov, čo je 
v priemere 30 gólov na zápas.
● Najviac sa strelci činili v 14. 
kole, keď zaznamenali 39 gó-
lov.
● V 17. a 21. kole získali všetky 
body domáce mužstvá.
● Najviac gólov padlo v zápa-
soch Horovce - Moravany 8:1, 
Kriš. Liesková - Moravany 8:1 
a Ložín - Horovce 0:9.
● V 21. kole vsietili hosťujúce 
mužstvá iba 1 gól.
● Hostia boli najúspešnejší v 
17. kole, keď získali 9 bodov.
● Z 91 jarných zápasov iba 6 
skončilo remízou. (jp)


