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Z vystúpenia na 17. folklórnych slávnostiach. Snímka: JPm

POSVIACKA CHRÁMU
Tretia októbrová nedeľa bola 

pre mladú pozdišovskú gréckoka-
tolícku farnosť významným dňom. 
Medzi veriacich totiž zavítal košic-
ký apoštolský exarcha vladyka Mi-
lan Chautur, CSsR., aby vykonal 
posviacku 80-ročného Chrámu 
Najsvätejšieho Srdca Spasiteľa, 
ktorý si nedávno miestni veriaci 
na čele s duchovným otcom Já-
nom Lemešom obnovili.

Slávnostný program začal 
utierňou a pokračoval privítaním 
vladyku, posviackou zrekonštru-
ovaného prestola a interiéru 
chrámu. Vyvrcholením nedeľnej 
slávnosti bola archijerejská sv. 
liturgia s myrovaním, na ktorej sa 
zúčastnili aj rímskokatolícki, pra-
voslávni a evanjelickí a.v. veriaci 
so svojími duchovnými. Vladyka 
Milan vo svojej homílii rozvinul 
myšlienky z evanjeliového podo-
benstva o rozsievačovi. Zdôraznil, 
že všetci máme byť rozsievačmi 
Božieho Slova, t.j. misionármi či 
už v rodinách, na pracoviskách 
alebo na inom mieste.

V závere slávnostnej sv. liturgie 
odovzdali miestni veriaci otcovi 
biskupovi ako spomienku na tento 

pamätný deň vázu z pozdišovskej 
hliny. Pri obradoch účinkoval Zbor 
sv. Jozefa z Michaloviec, ktorý 
pôsobí pri kláštore o. redempto-
ristov.

J. P. Zemplínsky

VYDARENÝ FOLKLÓR
V nedeľu 22. júla 2007 sa v na-

šej obci uskutočnili v poradí už 
17. folklórne slávnosti. Pekné po-
časie i očakávaný umelecký zá-
žitok opäť prilákali do miestneho 
amfi teátra niekoľko stoviek zve-
davcov.

Na úvod sa k prítomným divá-
kom i folkloristom prihovoril sta-
rosta obce Ing. Ján Čižmárik. V 
programe sa postupne v niekoľ-
kých vstupoch predstavili Dedin-
ská folklórna skupina Úbrežanka 
z Úbreža (okr. Sobrance), DFSk 
Lučane z Lúčok a domáca DFSk 
Harčare. Vyvrcholením progra-
mu bolo vystúpenie Folklórne-
ho sú boru Hornád z Košíc. Kon-
ferenciérkou nedeľného popolud-
nia bola Elena Kuncová zo Zem-
plínskeho osvetového strediska v 
Michalovciach. V závere progra-
mu prevzali zástupcovia jednotli-
vých DFSk a FS ďakovné listy z 
rúk starostu obce.

Návštevníci 17. ročníka folklór-

nych sláv nosti si mohli znovu pre-
zrieť his to rickú a hrnčiarsku ex-
pozíciu v priestoroch obecného 
úradu. Zá ro veň tam boli vysta ve-
né šty ri návrhy pohľadníc. Pr vá 
verzia prezentovala takmer 600-
ročnú históriu pozdišovského hrn-
čiarstva, druhá kultúrne a sa král-
ne pa miat ky, tretia folklórne a 
špor tové tra dície a štvrtá prírodné 
zau jíma vos ti. (jpz)

VYSTÚPILA EFATA
V prvý septembrový deň sa v evanjelic-

kom chráme uskutočnil koncert 30-člennej 
mlá dežníckej skupiny EFATA z Hanušoviec 
nad Topľou. V doprovode hudobnej skupiny 
sa v gospelovom štýle predstavila mládež 
s du chovnými piesňami v slovenskom a 
ang lickom jazyku. Božím slovom koncert 
spre vádzala Mgr. Eva Kolesárová, zborová 
fa rárka z Hanušoviec nad Topľou. (mh)

VATRA SNP
V nedeľu 26. augusta sa v ob-

ci konala spomienková slávnosť 
na počesť 63. výročia vypuknu-
tia Slovenského národného po-
vstania. Tohtoročnú slávnosť 
obohatili svojou účasťou aj 
za hraniční hostia – odbojári z 
Čes ka a Ukrajiny. Účastníkov 
od bo ja privítal predseda poz-
di šov skej ZO KSS Michal Ščer-
bák. Súčasťou osláv bolo tak-
tiež zapálenie tradičnej vatry.

Igor Hreščo

DRAHÝ ODPAD
V snahe zabrániť ďalšiemu zne-

čisťovaniu chotára rozhodlo obecné 
zastupiteľstvo o rozmiestnení kon-
tajnerov v jednotlivých častiach ob-
ce. Obyvateľom poslúžili na prelo-
me leta a jesene hlavne na umiest-
nenie veľkoobjemového odpadu a 
stavebného odpadu. Táto akcia  si 
vyžiadala náklady z obecnej po klad-
nice v sume 30 tisíc korún. Ove-
ľa drahšia bude likvidácia divo-
kej sklád ky v miestnej časti Hura. 
Aj z tohoto dôvodu bol vypracova-
ný a podaný projekt na jej likvidá-
ciu s cieľom získať potrebné finan-
čné prostriedky. (rik)

ZA 4 MILIÓNY
Po krátkej prestávke v lete opäť 

pokračovali práce na vý stavbe 
obec nej kanalizácie. Michalov-
ská firma ZEPO realizovala v let-
ných a jesenných mesiacoch zem-
né práce a osadenie kanalizačné-
ho potrubia v miestnej časti Dol-
ný koniec (od Pastovnika) v dĺž-
ke približne jedného kilometra. Tá-
to investícia si vyžiadala nákla-
dy asi 4 mil. korún. Okrem toho 
obec použila 3 mil. korún na úhra-
du záväzkov z minulého roka. Po 
ko laudácii tejto novej vetvy bude 
obec odkanalizovaná približne na 
50 percent. Doterajšie náklady na 
vý stavbu kanalizácie predstavujú 
čiast ku 21 mil. korún. (red)

Archijerejskú sv. liturgiu v gréckokatolíckom chráme slúžil košic-
ký apoštolský exarcha Milan Chautur, CSsR. Snímka: JPm
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Poslanci obecného zastupiteľstva sa v priebehu druhého polroka zišli na 
dvoch riadnych rokovaniach.

Obecné zastupiteľstvo na svojom rokovaní 14. septembra:
 Zobralo na vedomie:
1. Žiadosť riaditeľky materskej školy Zuzany Bruňovej o navýšenie úväzku 

nepedagogického pracovníka o 2 hodiny denne a navýšenie rozpočtu 
za účelom obnovy inventára (nábytok).

2. Žiadosť firmy Nubium o umiestnenie reklamných tabúľ.
3. Informáciu starostu obce – o stave výstavby kanalizácie, upozornenie 

obvodného úradu ŽP ohľadom divokej skládky „Hura”, o návrhu obec-
nej pohľadnice.

4. Informáciu o problémoch v bare E 50.
 Schválilo:
1. Správu o hospodárení za prvý polrok 2007.
2. Navýšenie pracovného úväzku Anny Andrejkovej o 2 hodiny denne.
3. Výšku školného vo výške 100 Sk/mesiac a dieťa MŠ na školský rok 

2007/2008.
4. Pracovnú komisiu za účelom posúdenia stavu v materskej škole v zlo-

žení: Ing. M. Vereščák, M. Ondo-Eštoková, Ing. J. Čižmárik, D. Čižmá-
rik, P. Lukáč, E. Anguš.

5. Návrh na osadenie lavičiek na obecný cintorín.
6. Odstránenie autobusovej čakárne pri pošte.
7. Umiestnenie kontajnerov na jednotlivých uliciach do 15. októbra.
 Odporučilo starostovi obce:
a) Riešiť problémy v bare E 50 právnou cestou.
b) Zabezpečiť doplnenie cestovného poriadku.
c) Zabezpečiť opravu obecného rozhlasu v lokalite Pavlík.
 Zamietlo:
1. Žiadosť firmy Nubium.

Obecné zastupiteľstvo na druhom tohtoročnom rokovaní 30. novembra:
 Zobralo na vedomie:
1. Termín konania kultúrnej akcie Mikuláš 2007 – 9. december 2007 o 

15. hod.
2. Termín konania akcie Vianočné posedenie – 15. december 2007 o 

17. hod.
 Schválilo:
1. Správu o hospodárení za tretí štvrťrok 2007.
2. Zmluvu o nájme poľnohospodárskych nehnuteľností za účelom výko-

ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

NA ZAMYSLENIE
Pozdišovský cintorín patrí medzi naj-

lepšie udržiavané objekty svojho druhu 
v širokom okolí. Myslím, že tak to vníma 
aj drvivá väčšina obyvateľov našej obce, a 
tak sa k nemu aj správa. Žiaľ, nájdu sa i 
takí spoluobčania, ktorí prácu iných devas-
tujú. Po predošlých krádežiach v podobe 
odcudzenia kovových krížov či iných pred-
metov bolo možné v priebehu roka vidieť 
skupinku detí z neďalekej osady “loziť” po 
streche domu smútku. Podobný obrázok sa 
často naskytal (žiaľ) aj pri Pamätníku ná-
rodným dejateľom v centre obce. Žeby pre 
istú skupinu obyvateľstva neplatili žiadne 
pravidlá? (jak)

ROZPAČITÝ NÁVRAT
Mládežnícky zbor EFATA z Hanušoviec n/T. Snímka: M. Hreščo

DETI DEŤOM
Aj v končiacom sa roku 

2007 zavítali do našich do-
mácností koledníci Dobrej 
noviny. Osem skupín koled-
níkov (spolu 55 osôb), zlože-
ných z detí z Detského do-
mova i miestnych rodín, v 
sprievode dospelých prinie-
slo do našich rodín v Pozdi-
šovciach, Močaranoch a Laš-
kovciach radosť vianočného 
posolstva formou vinšov i 
ko lied.

Ich cieľom bola taktiež po-
moc mentálne postihnutým 
deťom v Afrike. Vďaka šted-
rosti obyvateľov týchto obcí 
sa vyzbieralo vyše 23 tisíc 
korún (Pozdišovce 12 500, 
Močarany 7 500, Laškov-
ce 3 150), z ktorých budú fi-
nan cované projekty pre spo-
mínané deti. Úprimná vďa-
ka všetkým darcom! (red)

Určite každý dospelý človek sa 
ob čas vracia do detstva. Zväčša to 
bý vajú dobré spomienky, ktoré mu 
na vždy utkveli v pamäti. Priznám 
sa, že aj ja mám svoje spomienky, 
i svoje miesta. Jeden môj nedávny 
návrat však bol rozpačitý.

Ako malý chlapec som s roves-
níkmi trávil veľa času pri lužnom 
lesíku To vik. Bolo to zväčša zja-
ri, niekedy me dzi hokejom na sta-
rej Duši a futbalom na Pastovniku. 
Začínalo to spra vidla po roztope-
ní snehu vyhrabávaním „trombu-
liek” vo Verešovej záhrade, ktoré 
sme si umývali v studničke v spo-
mínanom Toviku. Neskôr sme uro-
bili „prehrešok” proti prírode odre-
zaním konára z jelše, z ktorého sme 
olúpali kôru a koniec vsunuli do 
mraveniska. Tá kyselina mravčia 
na konci palice mala chuť podobnú 
„kvaśňiňe”, rastúcej obďaleč.

Poďme však k môjmu návratu. 
V krovisku vo Verešovej záhrade 
si kto si urobil smetisko, moderne 
nazý vané divoká skládka. Ani stav 
lesíka ma neočaril, skôr naopak. 
Naša obľúbená studnička akoby sa 
bola stra tila, ojedinelé súkvetia zá-
ružlia už neprípomínali ten kedy-
si súvislý žl tý koberec, o stromoch 

ani nehovo riac. Mnohé akoby „do-
stali nohy” a tie čerstvo zrúbané 
naznačovali, že tu bol zrejme nie-
kto vyrušený. Moja domnienka sa 
potvrdila – pri hľadaní fi aliek som 
našiel dve sekery.

Bol to smutný pohľad. Kúsok 
mo jej rodnej obce, ktorý by v tej-
to uponáhľanej dobe nielen mohol, 
ale aj mal slúžiť na relax, sa stal 
sme tiskom i rúbaniskom zároveň!

(red)

PRIBUDLI MAPY
Pred dvoma rokmi bola v prie-

sto roch obecného úradu zriade-
ná historická expozícia s desiat-
kami fotografií a miniatúrou hrn-
čiarskej pece s výrobkami pozdi-
šovských hrnčiarov. V uplynulých 
dňoch tu pribudli nie menej zau-
jímavé dokumenty vo forme kópií 
starých máp.

Pozornosť zaiste vzbudzuje 
najstaršia z nich – mapa Pozdi-
šoviec, ktorá pochádza z tzv. joze-
fínskeho vojenského mapovania. 
Je stará 235 rokov a dokazuje, že 
už v tom čase patrila naša obec 
k väčším sídlam v Zemplínskej 
stolici. Po roku 1715, keď v obci 
bolo obývaných len osem sedliac-
kych usadlostí, tu roku 1749 žilo 
552 obyvateľov, v roku 1787 ich 

bolo už 1 087. Na základe toh-
to demografického vývoja mož-
no predpokladať, že počas mapo-
vania v roku 1772 mali Pozdišov-
ce 800-900 obyvateľov. Je to re-
álne, pretože na spomí nanej mape 
je zakreslených rovných 100 bu-
dov. Aj keď od tohto čísla odráta-
me kostol, školu či niekoľko hos-
podárskych budov, treba vedieť, 
že na jednom dvore žilo v minu-
losti aj viac rodín.

Nie menej zaujímavá je mapa 
Zemplínskej stolice zo začiat-
ku 19. stor. (okolo r. 1805), mapa 
zem plín skych gréckokatolíckych 
far nos tí a filiálok z roku 1806 či 
ma pa Zemplínskej župy z roku 
1910. Veríme, že časom pribudnú 
aj ďalšie. J. P. Zemplínsky

BUDÚ POHĽADNICE
V posledných dvoch desaťro-

čiach badať v našich mestách a de-
dinách značný posun v oblasti  pro-
pagácie či prezentácie miestnych 
atrakcií a iných zaujímavostí. Vý-
nimkou nie je ani naša obec, veď 
len po roku 1990 sme vydali niekoľ-
ko brožuriek zameraných na vše-
obecnú históriu obce, hrnčiar stvo a 
školstvo a skladačku na zvanú Po-
zdišovce – turistický sprievodca. 
Okrem toho obec vydala doteraz 
8 ročníkov novín pod názvom Po-
zdišovské čriepky a v priestoroch 
obecného úradu bola zriadená stá-
la historická expozícia.

Najaktuálnejšou novinkou sú 
dve verzie pohľadníc, ktoré boli pre-
zentované na posledných folklór-
nych slávnostiach. Prvá prezen-
tuje stáročnú hrnčiarsku históriu a 
zachytáva známych hrnčiarskych 
majstrov Michala Poľaška-Garba-
ra a Michala Parikrupu-Šipara. Ne-
chýba na nej ani pohľad na sta-
ré Pozdišovce, detail cechovej lis-
tiny z roku 1743 a jedna z cecho-
vých insignií – zvolávacia tablič-
ka. Na druhej verzii sú zobraze-
né sakrálne stavby a kultúrne pa-
miatky – evanjelický kostol s gotic-
kým presbytériom, gréckokatolíc-
ky chrám z roku 1927, pravoslávny 
chrám z roku 1994, kaštieľ z roku 
1648, kaštieľ (budova OcÚ) z ro-
kov 1698-1701 a pamätník národ-
ným dejateľom z roku 1996. Cie-
ľom ich vydania je nielen predsta-
viť Pozdišovce okolitému svetu, ale 
tiež motivovať obyvateľov, aby sa 
v maximálnej miere uchránilo toto 
kultúrne dedičstvo aj pre ďalšie ge-
nerácie. Veď napr. len v hrnčiarstve 

sme „jednička” – máme najstaršiu 
písomnú zmienku a najdlhšiu ne-
pretržitú históriu tohto krásneho re-
mesla na Slovensku!

Na záver treba dodať, že nejde 
celkom o prvé pohľadnice z našej 
obce. Z posledných desaťročí poz-
náme napr. amatérsky pokus o po-
hľadnicu Pozdišoviec zo začiat-
ku sedemdesiatych rokov 20. sto-
ročia, ktorá zachytáva gréckokato-
lícku cerkev. Je čiernobiela. Ďalšia 
pohľadnica z osemdesiatych rokov 
je viacobrázková a farebná a pre-
zentuje pozdišovskú keramiku.

J. P. Zemplínsky

(Pokračovanie na str. 3)
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Pán Gábor Szirmay s manželkou Sárou a kronikárom Milanom Hreš-
čom pred evanjelickým kostolom. Snímka: saMH

SZIRMAYOVCI V POZDIŠOVCIACH
V polovici augusta navštívil 

našu obec potomok pozdišovskej 
vetvy Sirmajovcov Gábor Szir-
may s manželkou Sárou. Návšte-
vu tohto potomka, žijúceho v Bu-
dapešti, dohodol Mgr. Martin Suš-
ko, ktorý prostredníctvom inter-
netu zistil, že G. Szirmay vydal o 
svojom rode v roku 2005 knižnú 
publikáciu.

Autor knihy je potomkom Petra 
Sirmaja (1608-1659) v deviatom 
pokolení, ktorý získal Pozdišovce 
roku 1940 a o 8 rokov neskôr tu 
postavil jeden z najkrajších kaš-
tieľov, ktorý určil za rodinné síd-
lo. Rodina tu žila takmer tristo ro-
kov, až do znárodnenia majetku. 
Sirmajovci sa zaslúžili o rozvoj 
duchovného a kultúrneho života, 
školstva i hrnčiarstva v obci. Pre-
stavali tu kostol, postavili farské 
budovy, školy, kúriu a pod. Mnohí 
členovia rodu zastávali významné 
funkcie v stoličných a župných or-
gánoch, najvyššie nevynímajúc.

V doprovode kronikára Milana 
Hrešča, Mgr. Martina Suška a tl-
močníčky navštívili hostia obec-
ný cintorín, rodinnú kaplnku-kryp-
tu a hrob Izabely Sirmajovej na 
Laškovskej ulici. S veľkým záuj-

mom si prezreli evanjelický kos-
tol, jeho skvosty – oltár, organ, ob-
razy apoštolov, epitafy, náhrob-
né dosky a rodové erby. Na fare 
ich milo privítala zborová farárka 
Mgr. Lýdia Kordošová. Tu ich zau-
jali bohoslužobné predmety, ktoré 

zboru darovali ich predkovia. Za-
stavili sa aj v kaštieli, kde sa stret-
li s terajším vlastníkom.

Záver návštevy prebiehal v pa-
mätnej izbe na obecnom úrade, 
kde ich prijal starosta obce Ing. 
Ján Čižmárik. V priateľskom roz-
hovore sa hostia zaujímali o sú-
časný život a dianie v obci. (ih)

MIKULÁŠ 2007
Tohtoročné mikulášske osla-

vy sa uskutočnili v nedeľu 9. de-
cembra v kultúrnom dome. Po 
príhovore starostu obce Ing. Já-
na Čižmárika sa prítomným rodi-
čom i starým rodičom predstavili 
zaujímavým kultúrnym progra-
mom žiaci miestnej základnej a 
materskej školy. Za predvedené 
umelecké výkony si od Mikuláša 
vyslúžili sladké odmeny. Súčas-
ťou tejto obecnej akcie bolo aj 
tradičné rozsvietenie vianočného 
stromčeka v centre obce. (pz)

ZVONY STÍCHLI
Od jesene 2007 začali opra-

vy vnútornej časti veže na evan-
jelickom a.v. kostole. Bolo zis-
tené, že drevená zvonová sto-
lica pod 3 zvonami o celkovej 
váhe 1,35 t je zubom času po-
škodená a narušená.

Pamiatkári a odborníci roz-
hodli, že treba vybudovať novú 
zvonovú stolicu, vyspraviť ka-
menné murivo zvnútra, spev-
niť a opraviť schodisko a reb-
ríky a po obvode veže urobiť 
železobetónový veniec a posta-
viť na ňom novú podlahu, to 
všetko ako pôvodne – z dre-
va. Dňa 17. novembra odbor-
ná firma z Českej republiky 
spu stila všetky zvony o jedno 
po dla žie nižšie. Z tohto dôvo-
du zvo ny od roku 1923 presta-
li po pr výkrát zvoniť. Celkové 
ná kla dy na opravu predstavu-
jú čiastku 750 tisíc korún.

Keďže sa jedná o kultúrnu  
pamiatku, určitou čiastkou na 
opravu prispelo aj Minister-
stvo kultúry Slovenskej re pu-
bliky a obecný úrad, no naj-
viac veriaci svojími milodar-
mi. Aby sa zmiernili náklady 
na opravu, veriaci svojpo moc-
ne opravili vežové murivo, ro-
zobrali podlahu pod hodina-
mi, zvonovú stolicu a ďalšiu 
po dlahu. Všetky trámy a ďalší 
ma teriál ručne spustili, resp. 
znie sli z veže. Nakoniec zhoto-
vili aj železobetónový veniec.

Práce na rekonštrukcii po-
kračujú ďalej. Odborná firma 
má do konca februára 2008 
znovú postaviť zvonovú stoli-
cu, zavesiť zvony a namonto-
vať automatiku zvonenia.

Milan Hreščo,
kronikár obce, presbyter

ÚSPECH V USA
O tom, že aj v našej obci žijú šikovní mladí ľudia, svedčí nedáv-

ny úspech ôsmaka Daniela Ihnacika. O čo ide? Podrobnejšie nám 
o tom napísal Daniel sám.

(Dokončenie zo str. 2)

ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
nu práva poľovníctva medzi obcou a PZ Srnec.

3. Doplnok  č. 1 k VZN č. 1/2005 o miestnych daniach a miestnom po-
platku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a to v zne-
ní: v § 8 – “oslobodenie od dane ruší oslobodenie pozemkov a stavieb 
slúžiacich na vzdelávanie, na vykonávanie náboženských obradov vo 
vlastníctve cirkví registrovaných štátom, ďalej pozemky a stavby slúžia-
ce školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC a 
KŠÚ. Zostávajúce body ostávajú nezmenené.

4. Odpredaj pozemku v časti Arenda za cenu 270 Sk/m2. Po zaevidovaní 
na Správe katastra v Michalovciach pre Jozefa Baloga.

5. Finančnú pomoc pre Evanjelickú cirkev augsburského vyznania vo výš-
ke 50 000 Sk.

6. Za ďalších členov inventarizačnej komisie Milana Hrešča a Jána Fur-
čáka.

7. Odmeny: 
  poslancom a kontrolórke v čiastke 4 500 Sk + akcie,
  za činnosť pri výstavbe kanalizácie pre D. Čižmárika v čiastke 15 000 Sk, 

pre Ing. Jána Mráza 10 000 Sk,
  odmeny pre občanov Jána Pavlikána 4 000 Sk, Milana Hrešča 2 000 

Sk, Jaroslava Čenčarika 2 000 Sk, Irenu Mackovú 2 000 Sk a Annu Pop-
rikovú 1 500 Sk,

  odmeny pre folklórnu skupinu podľa akcií.
 Odporučilo starostovi obce:
  osloviť Pavla Poprika o odkúpenie obecného pozemku obecnej nehnu-

teľnosti, ktorý nateraz užíval,
  získať cenové ponuky na rekonštrukciu verejného osvetlenia z titulu 

energetických úspor. Ing. Ján ČIŽMÁRIK, starosta obce
Jedna z verzií pozdišovských pohľadníc - „Kultúrne pamiatky a sa-

králne stavby“.

„Navštevujem VIII.C triedu 
na VI. ZŠ v Michalovciach. V 
roku 2006 som sa spoločne so 
spolužiakmi zúčastnil projektu 
„Občan”. Uspeli sme nielen vo 
východoslovenskom regionál-
nom kole v Prešove, ale aj v ce-
loslovenskom kole v Bratislave. 
Potom nám e-mailom prišla po-
zvánka na účasť v celosvetovom 
kole. Preto od 13. do 19. júla 

2007 som spolu so 6 spolužiakmi 
v sprievode 2 učiteliek súťažil v 
hlavnom meste USA vo Washing-
tone. V konkurencii účastníkov 
z 36 štátov sme získali pekné 3. 
miesto. Domov sme sa vrátili s 
diplomom (certifi kátom), trofejou 
a krásnymi spomienkami.”

Úspešnému školákovi Danie-
lovi Ihnacikovi aj touto cestou 
blahoželáme. Dodávame, že ten-
to projekt sa zaoberal problema-
tikou predaja cigariet a tabako-
vých výrobkov deťom a mladým 
ľuďom, ktorí ešte nedovŕšili 18 
rokov. (red)



 4 Pozdišovské èriepky 2/2007

O NÁZVE OBCE
Denne sa stretávame s mnohými veca-

mi, ktoré nám akosi zovšedneli, preto sa 
nimi možno ani podrobnejšie nezaoberá-
me. Napríklad nad názvom obce, v ktorej 
žijeme. Ako vznikla, prípadne ako vzniklo 
jej pomenovanie. Jedno z vysvetlení ponú-
ka univerzitný prof. Rudolf Krajčovič v kni-
he „Živé kroniky slovenských dejín skryté v 
názvoch miest a obcí”:

Názov v znení Pozdica je doložený zá-
znamami Pazdics v r. 1315, Pazdych v r. 
1335, dnešné znenie Pozdišovce je dolo-
žené v r. 1773 ako Pozdissowce. Historic-
ký názov Pozdica sa zachoval v maď. názve 
obce Pazdycz. Domáce historické znenie Po-
zdica možno vyložiť z praslovanského “po-
zdica” od slovesa pozditi (od zeď=stena) 
ohradiť stenou z ubitej hliny, príponou 
miesta –ica. Historický názov Pozdica bol 
teda motivovaný priestorom ohradeným asi 
múrikom z hliny zmiešanej so skalami. Vý-
klad potvrdzuje zistenie historikov, že usad-
losť Pozdica, dnes Pozdišovce, v ranom stre-
doveku mala charakter pevnosti (Vlastived-
ný slovník obcí II., 435). Toto zariadenie 
iste súviselo s ochranou hrnčiarskych dielní 
a pecí na vypaľovanie hrnčiarskych a kach-
liarskych výrobkov. Hrnčiarstvo a kachliar-
stvo bolo dlhodobým zamestnaním oby-
vateľov obce. Niekedy pred 14. stor. pri 
usadlosti vznikol hrad s cieľom, okrem iné-
ho, zrejme chrániť aj majetok hrnčiarskych 
majstrov vo dvoroch i v teréne.

Ako základ vysvetlenia pomenovania 
našej obce slúžilo historikom obranné zaria-
denie (v tomto prípade odvodené od slova 
zeď). V tejto súvislosti si ešte pripomeňme, 
že v chotári obce existuje aj časť pomenova-
ná Hradiśče. Nachádza sa pri riečke Duša a 
podľa tradície tu stál kláštor, ktorý bol chrá -
ne ný valom. Jeho zvyšky registroval arche -
ológ Karol Andel v 50-tych rokoch 20. stor. 
počas rozsiahleho archeologického priesku-
mu a možno ich tam vidieť dodnes. (JPZ)

CINTORÍNSKE VÝROČIA
Nedávno uplynulo desať rokov od chvíle, keď 

niek dajšie obecné zastupiteľstvo rozhodlo o tzv. 
„ame rickom“ spôsobe pochovávania zomrelých, 
t.j. rov no s terénom, bez navýšenia hrobu. Od roku 
1997 je takto pochovaných 57 občanov z celkového 
počtu 162 zomrelých za uvedené obdobie. Ako pr-
vý bol týmto spôsobom pochovaný Ladislav Dob-
rovolský.

Táto najnovšia časť cintorína v blízkosti domu 
smútku sa nachádza na mieste, kde bol pred 235 
rokmi zriadený a posvätený cintorín ležiaci mimo 
obce. Dôkazom toho sú aj vykopávky – pozostat-
ky a črepy keramiky objavené pri kopaní nových 
hrobov. Na tomto mieste sa pochovávalo od roku 
1772 až do roku 1863. Tu sa nachádzali hroby po-
zdišovských zemepánov, kňazov i učiteľov a tak-
tiež pohrebná kaplnka Sirmajovcov s kryptou, kto-
rá stojí dodnes.

Je známe, že až do zákazu panovníčky Márie Te-
rézie sa zomrelí aj v Pozdišovciach pochovávali pri 
evanjelickom kostole. Svedčia o tom aj tri náhrob-
né kamene v blízkosti kostola a pohrebisko z 9. až 

11. stor. objavené v roku 2000 počas zemných prác 
pri dome B. Pavlikána. Od roku 1863 do roku 1954 
boli mŕtvi pochovávaní na „starom cintoríne“ po-
vyše kaplnky. Aj tu sa nachádzajú hroby význam-
ných osobností.

Nad rómskou osadou, severne od kaplnky, sa na-
chádzal veľký židovský cintorín s peknými pom-
níkmi. Tu sa pochovávalo až do 2. svetovej vojny. 
Ro ku 1976 bol tento cintorín zlikvidovaný.

Pred 55 rokmi (1952) bol posvätený nový cinto-
rín, o čom svedčí drevený kríž uprostred, no pocho-
vávať sa začalo až roku 1954. Prvou pochovanou 
na tomto mieste bola Anna Kiselovičová. Do roku 
1967 viedla cesta k cintorínom cez rómsku osadu. 
Tadiaľ chodil pohrebný sprievod a rakvy s nebož-
tíkmi nosili na kolíkoch zo všetkých častí obce za 
každého počasia. V rokoch 1969-1980 bol pre tento 
účel zakúpený pohrebný koč, ťahaný koňmi. Ďal-
ších 13 rokov, až do postavenia domu smútku, slú-
žili na tento účel vozidlá michalovskej pohrebnej 
služby.

Pred 45 rokmi bola k cintorínu od štátnej cesty E 
50 urobená nová prístupová cesta a most.

Milan Hreščo, kronikár obce

ZMENY PO REFORMÁCII
Na sklonku roka 2007 uplynulo 490 rokov od začiatku Lutherovej refor-

mácie, ktorá mala po “východnej schizme” v roku 1054 ďalší významný 
vplyv na zmenu pomerov v Cirkvi. Stalo sa to koncom októbra 1517, kedy 
bývalý nemecký augustiniánsky mních a profesor biblika Martin Luther 
zostavil a v predvečer sviatku Všetkých svätých vo Wittenbergu zverejnil 
95 téz „O objasnení moci odpustkov“, ktoré sa stali podnetom na refor-
máciu v Nemecku.

Následná reformácia mala vplyv na 
vznik troch nových početnejších kon-
fesií – luteránskej (1517), kalvínskej 
(1536) a anglikánskej (1533), i keď v 
poslednom prípade nešlo o vierouč-
nú problematiku. Prvé dva smery sa 
rozšírili aj na územie dnešného Slo-
venska. Prvý z Nemecka od severu, 
druhý zo Švajčiarska cez Maďarsko z 
juhu. Podľa Dejepisu Cirkvi od Lampe-
ho reformácia na Zemplíne začala už 
roku 1522 a postupne sa so zmenou 
náboženských pomerov stretávame i 
v okolí Pozdišoviec. Kalvínovo učenie 
tu našlo prívržencov napr. v Nižnom 
Hrušove (1560), Trhovišti (1563), Hu-
mennom (1579), Strážskom (1582), 
Michalovciach (1584) a inde.

V samotných Pozdišovciach tak-
tiež dochádza k zmenám. Vieme, že 
už v roku 1598 patril miestny kostol 
kalvínom. Prvým kalvínskym kazate-
ľom tu bol Menyhért Mossóci (1598). 
Zo schématizmu reformovanej cirkvi 
v Uhorsku z konca 19. stor. sa do-
zvedáme aj mená ďalších kazateľov 
– János Selecenus (1606-1609), 
Gyorgy Guttai (1620-1622), János 
Arcius Fekésházi (1624-1626), Me-
nyhért P. Selecenus (1629), Jakab 
Intybus Árvai (1633), Ádám Schosno-
wsky Silesius (1652-1653) a Márton 
Caulidis (1655).

M. Caulidis (Martin Caulides) je 
uvádzaný nielen ako posledný kal-
vínsky, ale aj ako prvý luteránsky 
kňaz v Pozdišovciach (1654-1665). 
Je tiež pravdepodobné, že v tom 
čase (1655/1656) sa stal luteránskym 
kňazom, keďže Sirmajovci krátko po 
svojom usadení v Pozdišovciach za-
ložili evanjelický cirkevný zbor augs-
burského vierovyznania. Od tohto ob-
dobia až do druhej polovice 18. stor. 
miestny kostol spoločne užívali obe 
cirkvi, evanjelická i reformovaná.

Evanjelická cirkev mala v tomto 
období na Zemplíne 49 matkocirkev-
ných zborov (okrem kalvínskych). Po-
zdišovská evanjelická farnosť patrila 
k slovenským ev. a. v. farnostiam v 
strednom Zemplíne. Podľa šarišsko-
zemplínskej kroniky z roku 1653 v 
Pozdišovciach existoval matkocirkev-
ný zbor. V roku 1654 tu pôsobil Martin 
Caulidesz a podľa Hornyanského bol 
v roku 1653 pozdišovským protes-
tantským kňazom Juraj Petroselinus 
Eliades, predtým chmeľovský rektor. 
Obaja zrejme boli helvétskeho vyzna-
nia, pretože boli povinní vykonávať 
Služby Božie aj v Lastomíre, kde boli 
kalvíni. Keďže kalvínsky kňaz nemo-
hol v zbore vyžiť, v roku 1643 odtiaľ 
ušiel. Významné zmeny nastali po 
príchode Sirmajovcov do obce (r. 
1640), ktorí boli prívržencami Luthe-
rovho učenia. V polovici storočia dali 
opraviť rozpadávajúci sa kostol pat-
riaci kalvínom, zorganizovali evan-
jelický zbor augsburského vyznania, 

udržiavali ho a chránili.
V rokoch 1670 až 1690 v období 

protireformácie bol údajne pozdišov-
ským evanjelickým kňazom (tajným) 
Adam Dunaj, v rokoch 1712 až 1716 
tu už ofi ciálne pôsobil superintendent 
(biskup) Ján Felicides. V roku 1742, 
keď evanjelikom na Zemplíne odo-
brali 112 kostolov, pozdišovský chrám 
bol ponechaný ako artikulárny. Slúžil 
evanjelikom (luteránom) i kalvínom. 
Únia s kalvínmi trvala vyše 100 rokov. 
Do tohto spoločného nažívania rušivo 
zasiahli momenty vyriešené po veľ-
kom požiari, ktorý zničil všetky cirkev-
né budovy. Bolo to v roku 1762, keď 
si evanjelici postavili budovy, obnovili 
kostol a zbor sa stal samostatným. 
K Pozdišovciam patrili fi liálne zbory 
v Užhorode, Sečovciach, Kochanov-
ciach, Malčiciach a Mukačeve.

Od polovice 17. storočia až dote-
raz účinkovalo v pozdišovskom evan-
jelickom a.v. zbore vyše 50 kňazov. 
Z nich bolo 22 farárov (bez Adama 
Dunaja, ktorý tu pôsobil tajne), resp. 
administrátorov a 30 pôsobili ako ka-
pláni. Z mnohých možno spomenúť 
Jána Felicidesa (1712-1716), farára 
a superintendenta, Dávida Fabriciho 
(1746-1772), náboženského spisova-
teľa, prvého rektora tunajšej “vyššej 
školy” a neskoršieho farára, Jonáša 
Záborského (1835-1839), dramatika 
a kaplána, Júliusa Krčméryho (1923-
1933), farára a neskoršieho biskupa 
Východného dištriktu ECAV, Júliusa 
Barča-Ivana (1935-1942), dramatika 
a administrátora ThDr. Jána Michalka 
(1942-1947), farára a neskoršieho 
generálneho biskupa ECAV na Slo-
vensku.

Z mnohých udalostí v našej obci 
tre ba spomenúť založenie protestant-
skej školy (1646/7), ktorá vyvíjala svo-
ju činnosť až do zoštátnenia cirkev-
ných škôl koncom prvej polovice 20. 
stor., návštevu učiteľa národov a 
bi skupa Jednoty českobratskej Jana 
Amo sa Komenského (okolo roku 
1650), zriadenie „vyššej školy” pre 

de ti zemplínskych šľachticov 
(1743), narodenie kňaza a 
po predného evanjelického cir-
kevného spisovateľa Andreja 
Fabriciho (1751) či návštevu, 
resp. pôsobenie niektorých 
slovenských národovcov (Pa-
vol Jozef Šafárik, Bohuš No-
sák-Nezabudov, Karol Samuel 
Be njamín Seredaj a pod.).

Pri poslednom sčítaní oby-
vateľstva žilo v Pozdišovciach 
1 221 obyvateľov. Z nich 398 
bolo evanjelikov a.v. a 22 re-
formovaných. Okrem to ho tu 
žilo 447 rímskokatolíkov, 187 
pravoslávnych, 117 gréc ko ka-
tolíkov, 26 svedkov Je ho vo-
vých, 2 boli iného vyznania, 19 
bez vyznania a v 3 prípadoch 
náboženská príslušnosť nebo-
la zistená. J. P. Zemplínsky
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Spoločenské okienko

VIETE, ŽE...
... pred 560 rokmi (1447) sa v oko-
lí Pozdišoviec zdržiavali bratríci a 
miestny šľachtic Michal sa musel 
vykúpiť 60 fl orenami?
... pred 310 rokmi (1697) bol pozdi-
šovský zemepán Andrej Sirmaj me-
novaný hornouhorským komorským 
pokladníkom?
... pred 260 rokmi (1747) 30. júla 
postavil pozdišovský hrnčiar Michal 
Krištovčík v humenskom kaštieli 6 
kachľových pecí?
... pred 220 rokmi (1787) mali Po-
zdišovce 136 domov a 1011 obyva-
teľov?
... pred 100 rokmi Ján Smaržík za-
kúpil pre pozdišovský evanjelický 
zbor 220 kg vážiaci zvon, ktorý je 
najstarším a zároveň najľahším zo 
súčasných siedmich pozdišovských 
zvonov?
... pred 85 rokmi (20. septembra 
1922) sa v našej obci narodil pop-
redný hrnčiar Andrej Kráľ (zomrel 
roku 1980), známy výrobca kerami-
ky s tenkým črepom?
... pred 80 rokmi (20. novembra 
1927) bol posvätený novopostave-
ný gréckokatolícky chrám?
... pred 80 rokmi zomrel židovský ra-
bín Mojžiš Feldmann, ktorý sa naro-
dil v Pozdišovciach?

... pred 75 rokmi (1932) sa staros-
tom Pozdišoviec stal Michal Pari-
krupa, ktorý v tejto funkcii vystriedal 
Jána Čižmára?
... pred 60 rokmi (12. júla 1947) bola 
v našej obci ako prvá v Michalov-
skom okrese založená strojno–trak-
torová stanica?
... pred 60 rokmi (23. novembra 
1947) bola posviacka obnoveného 
vojnou zničeného  ev. chrámu?
... pred 25 rokmi (11. novembra 
1982) zomrel popredný pozdišov-
ský hrnčiar Andrej Mihalčin?
... pred 10 rokmi bola v obci rekon-
štruovaná budova požiarnej zbrojni-
ce na zdravotné stredisko s celko-
vým nákladom 2,7 mil. Sk? (red)

Uzreli svetlo sveta
Samuel KUTÁŠ, Sandra MENDOVÁ, Viktória KOMENSKÁ, Tomáš 
ELIÁŠ, Liana BAKAJSOVÁ, Vanesa MAGUROVÁ.

Uzavreli manželstvo
Ing. Štefan TOKÁR a Lívia SIMČÁKOVÁ, Ján KENDZIOR a Domi-
nika STANISLAVOVÁ, Richard KUNCA a Gabriela GALAMBOVÁ, 
Ing. Ivan BALOG a Dana SCIRANKOVÁ.

Oslávili životné výročia
50 rokov – Andrej HORNÝ, Miloslav MIŽÍK, Ľubomír MADERIČ, 
Sabína HOĽANOVÁ, Albína MAGUROVÁ, Zlata SIMČÁKOVÁ, 
Jana ĎURAŠKOVÁ, Milan KULICH.

60 rokov – Mikuláš LACKO, Emília MICHALKOVÁ, Anna PAVLI-
ČOVÁ, Mária IHNACIKOVÁ, Elena MIHALEČKOVÁ.

70 rokov – Michal ANDREJKO, Andrej VALI, Mária MAGURO-
VÁ, Anna ŽINČÁKOVÁ, Anna MRÁZOVÁ, Zlatica HREŠČOVÁ, 
Alžbeta RUSNAČKOVÁ, Mária POPRIKOVÁ, Mária LUKOVÁ, 
Helena SOTÁKOVÁ.

75 rokov – Michal HOĽAN, Albert DELIMAN, Mária BAKAJSO-
VÁ, Anna VOLOŠOVÁ, Mária ČIŽMÁROVÁ.

80 rokov – Michal KRÁĽ, Ján HOLUBKO, Michal ĎURAŠKO. 

85 rokov – Elemír ELIÁŠ. 

86 rokov – Anna ČAČKOVÁ.

89 rokov – Zuzana MALČICKÁ.

93 rokov – Barbora CIBÁKOVÁ.

Opustili naše rady
15.7. – Ľudmila LEŠŇANSKÁ (1933 ), 4.8. – Ján LACKO (1932 ), 7.8. 
–  Michal MAGURA (1932 ), 5.10. – Zuzana PAVLIKÁNOVÁ (1924 ), 
10.11. – Juraj ŽINČÁK (1938 ), 3.12. – Anna ŠTEPANSKÁ (1934), 
26.12. – Šárka MENDOVÁ (1968 ), 27.12. – Michal KRÁĽ (1927).

K 31. decembru 2007 bolo k trvalému pobytu v obci prihlásených 
1258  obyvateľov, z toho 628 mužov a 630 žien.

Helena

75 roko
VÁ, Ann

80 roko

GALÉRIA OSOBNOSTÍGALÉRIA OSOBNOSTÍ
Andrej MIHALČIN (1909-1982)

K plejáde popredných hrnčiarskych majstrov pozdišovskej dielne 
patrí aj Andrej Mihalčin. Narodil sa 2. júla 1909 v Pozdišovciach. Po-
dobne ako väčšina majstrov pochádzal z hrnčiarskej rodiny.

Za hrnčiara sa vyučil tak, ako jeho bratia Ján, Michal a Juraj pri svojom 
otcovi Jánovi. Rodina bývala a tvorila v miestnej časti Kút. Tam využí-
vala spoločnú pec na vypaľovanie stojacu v záhrade rodiny Poprikovej. 
A. Mihalčin vyrábal hlavne mliečniky, misky, kvetináče, koršovy a tanie-

re. Pri práci  
mu pomáha-
la aj man-
želka Mária.  
Výrobky pre-
dávali na tr-
hoch v Mi-
chalovciach, 
Humennom,  
Sečovciach, 
no čas to ich 
vo zi li aj do 
ne ďa lekých 
Bra co viec.

V roku 
1947 ab sol-
vo val spolo-
čne s ďalší-
mi hrnčiar-
mi kurz, kto-
rý pre nich 
p r i p r a v i l a  
prof. Júlia 
Ho rová-Ko-
vá či ková a v 
tom istom ro-
ku vstúpil do 
no vozalo že-
né ho výrob-

né ho družstva. Okrem vytáčania kvetináčov sa venoval aj zhotovo va-
niu drobných úžitkových a ozdobných predmetov – vázičiek, popolní-
kov ako aj známych „valaškových“ súprav. Za hrnčiarskym kruhom pra-
coval do odchodu do dôchodku na prelome šesťdesiatych a sedemde-
siatych rokov. Podobne ako mnohí jeho spolupracovníci bol rekvalifi ko-
vaný a získal osvedčenie „Majster ľudovej umeleckej výroby“.

Andrej Mihalčin, ktorý v päťdesiatych rokoch 20. stor. postavil pre mú-
zeum v Michalovciach hrnčiarsku pec, zomrel 11. novembra 1982 v Po-
zdišovciach. J. P. Zemplínsky

BOHATÁ ÚRODA
Máme kus lesa, ktorý nám 

môže kde-kto závidieť! O tom, 
že je to pravda, mohli sa mnohí 
Pozdišovčania i návštevníci pre-
svedčiť aj počas nedávno skon-
čenej hubárskej sezóny. Bohatá 
úroda dubákov, kozákov, podp-
ňoviek a iných jedlých húb pote-
šila nejedného hubára či domác-
nosť. Treba len veriť, že aj my 
sa patrične odvďačíme lesu tým, 
že ho budeme patrične chrániť – 
teda nielen brať, ale i dávať! (r)

Ďalšia z verzií pozdišovských pohľadníc je venovaná hrnčiarskej 
tra dícii.

Majster Andrej Mihalčin pri maľovaní „śiňaka“.
Snímka: archív
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ŠPORT V SKRATKE ŠPORT V SKRATKE
II.B trieda ObFZ Michalovce – dospelí
1. kolo (5.8.2007)
Beša – Pozdišovce 1:2 (0:1)
Góly: Eszterhay – Menda, Ľ. Kráľ. ŽK: 
Titka (d). Pred 50 divákmi rozhodoval 
Kaffan.
2. kolo (12.8.2007)
Pozdišovce – Slavkovce 4:1 (1:0)
Góly: Figľár, Ľ. Kráľ (z pok. kopu), M. 
Varmeďa Leško - Hreha. ŽK: Roman-
čák (h). Pred 60 divákmi rozhodoval 
Štugner.
3. kolo (19.8.2007)
Veľ. Slemence – Pozdišovce 2:2 (0:1)
Góly: Molnár 2 – M. Varmeďa, Frenák. 
ŽK: M. Varmeďa, Kuták (h). Pred 80 di-
vákmi rozhodoval Olajos.
4. kolo (26.8.2007)
Pozdišovce – Žbince 1:0 (0:0)
Gól: Ľ. Kráľ (z pok. kopu). ŽK: Ľ. Kráľ 
– Gajdoš. Pred 50 divákmi rozhodoval 
Čaga.
5. kolo (2.9.2007)
Kap. Kľačany – Pozdišovce 3:0 (3:0)
Góly: Štefan 3 (1 z pok. kopu). ŽK: Bod-
nár, Morvai – Figľar, Kuták. Pred 50 di-
vákmi rozhodoval Adam.
6. kolo (9.9.2007)
Pozdišovce – Pus. Čemerné 3:1 (2:1)
Góly: Ľ. Kráľ, Urban, Menda - Hricík. 
ŽK: Sabol, Franko (h). Pred 50 divákmi 
rozhodoval Makeľ.
7. kolo (16.9.2007)
Bánovce n/O – Pozdišovce 1:0 (1:0)
Gól: Leško vl. ŽK: Janinda – M. Varme-
ďa, Urban. Pred 60 divákmi rozhodo-
val Čaga.
8. kolo (23.9.2007)
Pozdišovce – Moravany 1:1 (1:0)
Góly: J. Kornuc – Mihalčin vlastný. ŽK: 
J. Kornuc, Macko (d). Pred 50 divákmi 
rozhodoval Šipoš.
9. kolo (30.9.2007)
Zbudza – Pozdišovce 0:3 (0:1)
Góly: Figľar 2, M. Varmeďa. ŽK: Činčár, 
Mihalčin, Frenák (h). Pred 30 divákmi 
rozhodoval Topoľančin.
10. kolo (7.10.2007)
Pozdišovce – Ložín 4:2 (3:0)
Góly: Ľ. Kráľ 2, Leško, Ďurčák vl. – 
Spatz, Jurčo. Pred 50 divákmi rozhodo-
val Štugner.
11. kolo (14.10.2007)
Horovce – Pozdišovce 2:1 (1:0)
Góly: Béreš, Ľoch – Frenák. ŽK: An-
drejčín, Marjov – J. Kornuc, M. Varme-
ďa, Mihalčin. Pred 40 divákmi rozhodo-
val Adam.
12. kolo (21.10.2007)
Pozdišovce – Trhovište 2:2 (0:0)
Góly: Ľ. Kráľ 2 – Bodnár 2. ŽK: Frenák, 
Mihalčin – Koba. Pred 40 divákmi roz-
hodoval Pivarník.
13. kolo (28.6.2007)
Močarianska – Pozdišovce 2:0 (1:0)
Góly: Gargulák 2. ŽK: Sabo, Čižmár – 
Ľ. Kráľ, M. Varmeďa. Pred 80  divákmi 
rozhodoval Mazár.
Jesenná tabuľka ročníka 2007/2008

 1. Horovce 13 9 2 2 33 : 17 29
 2. Moravany 13 8 1 4 37 : 27 25
 3. Močarianska 13 7 2 4 26 : 14 23
 4. Trhovište 13 7 2 4 31 : 21 23
 5. Pozdišovce 13 6 3 4 23 : 18 21
 6. Bánovce n/O 13 6 3 4 24 : 20 21
 7. Kap. Kľačany 13 7 0 6 26 : 28 21

 8. P. Čemerné 13 6 2 5 24 : 15 20
 9. Žbince 13 4 4 5 21 : 17 16
 10. Slavkovce 13 5 1 7 23 : 25 16
 11. V. Slemence 13 5 1 7 23 : 33 16
 12. Beša 13 5 1 7 21 : 31 16
 13. Zbudza 13 3 0 10 14 : 30 9
 14. Ložín 13 2 0 11 12 : 44 6
Doma
 1. Močarianska 7 7 0 0 24 : 0 21
 2. Kap. Kľačany 7 7 0 0 24 : 6 21
 3. Moravany 6 6 0 0 26 : 4 18
 4. Trhovište 6 6 0 0 20 : 6 18
 5. Horovce 7 5 2 0 20 : 5 17
 6. Bánovce n/O 7 5 2 0 18 : 5 17
 7. P. Čemerné 6 5 1 0 16 : 3 16
 8. V. Slemence 7 5 1 1 19 : 10 16
 9. Žbince 6 4 2 0 15 : 3 14
 10. Pozdišovce 6 4 2 0 15 : 8 14
 11. Beša 7 4 1 2 15 : 7 13
 12. Slavkovce 6 4 0 2 14 : 8 12
 13. Zbudza 7 3 0 4 9 : 12 9
 14. Ložín 6 2 0 4 8 : 15 6
Vonku
 1. Horovce 6 4 0 2 9 : 6 12
 2. Pozdišovce 7 2 1 4 8 : 11 7
 3. Moravany 7 2 1 4 11 : 23 7
 4. Trhovište 7 1 2 4 11 : 15 5
 5. P. Čemerné 7 1 1 5 8 : 12 4
 6. Slavkovce 7 1 1 5 9 : 17 4
 7. Bánovce n/O 6 1 1 4 6 : 15 4
 8. Beša 6 1 0 5 6 : 24 3
 9. Žbince 7 0 2 5 6 : 14 2
 10. Močarianska 6 0 2 4 2 : 14 2
 11. Zbudza 6 0 0 6 5 : 18 0
 12. V. Slemence 6 0 0 6 4 : 23 0
 13. Kap. Kľačany 6 0 0 6 2 : 22 0
 14. Ložín 7 0 0 7 4 : 29 0

II.B trieda ObFZ Michalovce – dorast
1. kolo: Budkovce – Pozdišovce 1:3 
(0:1), Kovaľ (z pok. kopu) – Vaľkoc 2, 
Francúz. Pred 20 divákmi rozhodoval 
Andrejov. 2. kolo: Pozdišovce – Slav-
kovce 3:0 kont. Hostia nenastúpili. 3. 
kolo: Veľké Slemence – Pozdišovce 
8:1. 4. kolo: Pozdišovce – Krišovská 
Lies ková 1:3 (1:0), J. Kornuc – Reňo, 
Braun, Horňák. Pred 20 divákmi roz-
hodovala Skoupilová. 5. kolo: Drah-
ňov – Pozdišovce 3:3 (1:1), E. Bo-
dor, Š. Bodor, Jasovský – Link 2, Vaľ-
koc. Pred 30 divákmi rozhodoval Pav-
lík. 6. kolo: Pozdi šovce – Pusté Če-
merné 0:5 (0:1), Horňák a Semanco po 
2, Melega. Pred 20 divákmi rozhodo-
val Makeľ. 7. kolo: Lesné – Pozdišov-
ce 3:2 (1:1), Lukáč 3 – Baránek, R. Ve-
reščák (z pok. kopu). Pred 20 divákmi 
rozhodoval Čaga. 8. kolo: Pozdišovce 
– Moravany 0:8 (0:1), Ďurčák, Frantál, 
Paľovčík a Vajda po 2. Pred 20 divák-
mi rozhodoval Šipoš. 9. kolo: Ptrukša 
– Pozdi šovce 4:1 (2:0), Tirpák 2, Gál, 
Cap – P. Horný. Pred 40 divákmi rozho-
doval laik dom. Pandy. 10. kolo: Pozdi-
šovce - Ložín 3:1 (2:1), Link 2, Repka 
– Dupaľ. ŽK: Dupaľ (h). Pred 20 divák-
mi rozhodoval Štugner. 11. kolo: Horov-
ce – Pozdišovce 0:0. Pred 10 divákmi 
rozhodoval Adam. 12. kolo: Pozdišov-
ce – Trhovište 1:0 (0:0), Baránek. Pred 
15 divákmi rozhodoval Pivarník.

Jesenná tabuľka dorastencov
 1. Moravany 12 11 1 0 107 : 4 34
 2. V. Slemence 12 8 0 4 56 : 26 24
 3. Kr. Liesková 12 7 2 3 39 : 24 23
 4. Ptrukša 12 7 1 4 32 : 23 22
 5. Budkovce 12 7 0 5 37 : 37 21
 6. P. Čemerné 12 6 0 6 32 : 35 18
 7. Trhovište 12 4 2 6 34 : 34 14
 8. Horovce 12 4 2 6 35 : 45 14
 9. Pozdišovce 12 4 2 6 18 : 38 14
 10. Drahňov  12 4 2 6 39 : 60 14
 11. Lesné 12 4 0 8 44 : 52 12
 12. Slavkovce 12 4 0 8 23 : 59 12
 13. Ložín 12 2 0 10 17 : 66 6
Močarianska vystúpila zo súťaže!

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.

VÁZA LASTOMÍRU
V nedeľu 15. júla sa uskutočnil 43. 

ročník futbalového turnaja dospelých 
o putovnú „Pozdišovskú vá zu“. Tur-
naja sa nezúčastnil  víťaz pre došlého 
ročníka Turbína Hlinné, na opak pre-
miéru na tomto podujatí absolvoval 
nováčik V. ligy OŠK Vin né. 

Výsledky vyraďovacích zápasov:  
OcŠK Pozdišovce – OŠK Vin-
né 2:0 (0:0), M. Varmeďa, Frenák, 
FK Kochanovce – OFK Lastomír 
0:4 (0:2), Dzurjo 2, Pado, Lešňan-
ský. O 3. miesto: Vinné – Kocha-
novce 4:0 (3:0), Tomečko 2, Ba-
láž, Sninský. Finále: Lastomír – 
Pozdišovce 4:0 (2:0). Lastomír-
čania, ktorí sú stabilným účastníkom 
IV. ligy (predtým I.A triedy), zvíťazi-
li na tomto podujatí po druhýkrát. 
Prvý primát získali v roku 1996, teda 
na 32. ročníku. (red)

Z finálového súboja Pozdišovce – Lastomír. Snímka: JPm

Hodnotíme jesennú časť II.B triedy ObFZ dospelých

CENNÉ GÓLY KRÁĽA
Jesenná časť II.B triedy dospelých mala na programe 91 stretnutí. 

Možno povedať, že to bola jeseň domácich mužstiev, pretože s výnim-
kou piateho a jedenásteho kola hostia nikdy nezískali viac ako 5 bo-
dov, ba dokonca v siedmom kole vyšli bodovo naprázdno.

Zo spomínaných 91 zápasov do-
máci vyhrali 67, v 11 prípadoch sa 
zrodila remíza a iba v 13 dueloch 
zvíťazili hostia. Dovedna padlo 334 
gólov (243:91 v prospech domá-
cich), čo predstavuje priemer 25,69 
gólu na jedno kolo a 3,67 na zápas. 
Najlepšie to strelcom sypalo v de-
viatom (34), šiestom (30) a jedenás-
tom kole (29). Naopak, najchudob-
nejšie na góly bolo druhé kolo (18). 
Najviac gólov padlo v zápasoch Bá-
novce n/O – Moravany (8:1) a Slav-
kovce – Veľké Slemence (5:3). Zro-
dilo sa aj niekoľko poltuctových vý-
sledkov.

Na rozdiel od predošlých sezón 
mal výborný vstup do sezóny náš 
OcŠK, ktorý istý čas viedol aj prie-
bežnú tabuľku. Záver jesene už ne-

bol taký úspešný, keď v posledných 
troch kolách získal iba jeden bod z 
deviatich možných. K lepšej bilan-
cii chýbal taktiež kúsok šťastia, keď 
mužstvo prišlo vlastnými gólmi o 3 
body.

Najlepším strelcom OcŠK bol Ľ. 
Kráľ, ktorého góly mali cenu niekoľ-
kých bodov. Ak sa k nemu v odve-
te pridajú ďalší strelci, môže byť ko-
nečná bilancia oveľa radostnejšia.

 (red)

VYHRAL ZEMPLÍN
Dopoludňajší program pred tra-

dičným turnajom dospelých vy plnil 
27. ročník mládežníckeho  futbalové-
ho turnaja Memoriál Mi kuláša Bene-
tina. O prvenstvo bo jovali aj v tomto 
roku štyri druž stvá, ibaže Humenča-
nov nahra dil tentoraz výber ObFZ 
Michalovce.

Výsledky vylučovacích zápasov: 
OcŠK Pozdišovce – Zemplín Micha-
lovce 0:5 (0:3), Staroškovič 2, Kude-
lás, Varjassy, Sabo. Slavoj Trebišov 
– Výber  ObFZ Mi chalovce 0:0 (na 
pok. kopy 2:0). O 3. miesto: Pozdi-
šovce – Vý ber ObFZ Michalovce 0:6 
(0:3), Varjassy 2, Seko 2, Kopčan ský, 
Hreško. Finále: Zemplín Mi chalovce 
– Trebišov 2:2 (1:1), na pok. kopy 
5:4. Góly: Kudelás, Var jas sy – Po-
ľak, Kováč. Mladí Mi chalovčania ob-
há jili prvenstvo z minulého roka.

Jednotlivé zápasy rozhodovali Ši-
poš, Vaľo a Ondrášek. (jpk)

STRELCI PO JESENI
V jesennej časti nového ročníka II.B trie-

dy ObFZ dospelých sa do streleckej listiny 
za písalo 121 hráčov. Najlepšími boli P. Bod-
nár (Trhovište) s 12 gólmi, P. Franko (P. 
Čemerné), J. Gargulák (Močarianska), Ľ. 
Treščo (Moravany), všetci s 10 presnými 
zá sahmi, P. Lešňanský (Trhovište) s 9 a Ľ. 
Kráľ (Pozdišovce) s 8 gólmi. Ďalším našim 
hráčom sa darilo nasledovne: 29.-46. M. 
Var meďa a C. Figľár (po 3), 47.-70. J. Leš-
ko, A. Frenák a J. Menda (po 2), 71.-121. 
R. Urban a J. Kornuc (po 1). K celkovej stre-
leckej bilancii nášho mužstva (23) pri spel 1 
vlastným gólom Ďurčák z Ložína. (red)


