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TOHTOROČNÉ PRIORITY
Nedávna rekonštrukcia verej-

ného osvetlenia v celej obci si vy-
žiadala náklady v hodnote 200-
ti síc korún. Podobnú čiastku z 
obec ného rozpočtu v prvom pol-
ro ku odčerpala aj rekonštrukcia, 
resp. prestavba poschodia kultúr-
neho domu, kde následne pokra-
čovali práce výmenou dlažby na 
prí zemí.

Istou prestavbou v tomto ob do-
bí prechádzajú aj budovy miest-
nych škôl. Kým v základnej ško-
le bola už výmena okien za plas to-
vé realizovaná, v materskej ško le 
sa v najbližšom období pri pra vu-
je. Výmenu okien reali zu je fi r ma 
PLASS-BUD. Tieto úpra vy dopl-
ní rekonštrukcia fa sád oboch bu-
dov počas letných prázd nin, tak-
že žiaci a školský per sonál začnú 
nový učebný rok 2008/2009 vo 
vy novených prie sto roch.
Činnosť miestnej samosprávy  

je už dlhodobo zameraná na och-
ra nu životného prostredia. Prio ri-
tou je pochopiteľne investič ná ak-
cia „Výstavba obecnej kanalizá-
cie“, ktorá každoročne odčerpá-
va značné prostriedky a z fi nan-
čných zdrojov len samotnej obce 

by sme ju pochopiteľne nevedeli 
utiahnuť. Najbližším cieľom sa-
mosprávy je pokračovať jej vý-
stavbou na trase Mráz – Delin-
čáková – Sídlisko. Obec v rámci 
svojich možností zabezpečuje aj 
odvoz veľkoobjemového odpa-
du. Podobne, ako vlani, aj v tom-
to roku budú v jednotlivých čas-
tiach koncom leta, resp. začiat-
kom jesene rozmiestnené veľko-
kapacitné kontajnery.

V ďalšom období čaká miestnu 
samosprávu taktiež rekonštruk-
cia verejných komunikácií (ciest 
a chodníkov) napr. v časti Dolný 
koniec a Viničná. Vzhľadom na 
roz počet obce chceme využiť aj 
fi  nancie z eurofondov. Predtým 
nás však ešte čaká príprava kvalit-
ných projektov, ktoré sú jednou z 
podmienok čerpania. Značná po-
zornosť bude naďalej venovaná 
individuálnej bytovej výstavbe v 
miestnej časti Árenda, kde treba 
okrem iného zrealizovať verejné 
osvetlenie. Spracoval: JPZ

POĎAKOVANIEPOĎAKOVANIE
Po skončení školského roka 

2007/2008 ukončila svoje pôsobenie 
vo funkcii riaditeľky Základnej školy Po-
zdišovce Gabriela Šandorová. Do Pozdi-
šoviec prišla v roku 1994 z Michaloviec 
už ako skúsená pedagogická pracovníč-
ka. To sa prejavilo aj na výsledkoch ško-
ly. Z mnohých aktivít možno spomenúť 
napr. založenie školského časopisu Po-
zdišovačik, organizovanie malých škol-
ských športových olympiád za účasti do-
mácich žiakov 1.-4. ročníka a ich ro-
vesníkov z okolitých obcí a iných súťa-
ží. Dôležitým medzníkom bola transfor-
mácia školy v roku 2002, keď kompe-
tencie prešli od štátu na obec a  zriaďo-
vateľom školy sa stala obec Pozdišovce. 
Pri príležitosti odchodu G. Šandorovej do 
dôchodku jej aj touto cestou za odvede-
nú prácu starosta obce Ing. Ján Čižmárik 
a obecné zastupiteľstvo ďakujú. (-r-)

VRÁTILA SA
Po takmer 60 rokoch sa k nám vrátila 

drevená „zvolávacia tablička“ pozdišovské-
ho hrnčiarskeho cechu z roku 1913. Tab-
ličku vrátil 82-ročný umelec-sochár Ľu-
bomír Jakubčík z Piešťan.

Menovaný navštívil v päťdesiatych ro-
koch novozaložené pozdišovské hrnčiarske 
družstvo a tu našiel pohodenú ohňom po-
škodenú tabličku. Tú uschovával dlhé roky 
u seba. Vrátená tablička bude umiestnená v 
pamätnej izbe na obecnom úrade.

Starosta obce Ing. Ján Čižmárik listom 
po ďakoval Ľ. Jakubčíkovi za uschovanie a 
vrá tenie tejto vzácnej pamiatky.

Milan Hreščo, kronikár

STRETNUTIE OBČANOV
V piatok 16. mája sa z iniciatívy 

po slancov obecného zastupiteľstva 
v miestnom kultúrnom dome uskuto-
čnilo verejné zhromaždenie obča-
nov. Na tomto stret nutí samosprávy 
a občanov boli prezentované inves-
tičné zámery na najbližšie obdo-
bie. Taktiež boli prediskutované ná-
mety občanov na skvalitnenie živo-
ta v obci. Napriek nízkej účasti oby-
va teľov (17) odznelo niekoľko pod-
netných návrhov, ktorými sa bude 
obecná samospráva na najbližšom 
stretnutí zaoberať. Ďal šie verejné 
zhro maždenie je naplánované kon-
com roka. (red)

Záber z večernej krížovej ces-
ty ulicami obce počas májových 
misií. Snímka: J. P. Zemplínsky

DEŇ MATIEK
V druhú májovú nedeľu – 12. 

mája sa v miestnom kultúrnom 
dome uskutočnili osla vy Dňa 
matiek. So zaujímavým kultúr-
nym programom sa predstavi-
li deti materskej školy a žiaci 
zá kladnej školy. Týmto spôso-
bom poďakovali svojim mam-
kám za ich lásku a starostli-
vosť. (janč)

SVÄTÉ MISIE
V dňoch 10.-18. mája sa v miest-

nom gréckokatolíckom chráme 
uskutočnili Sväté misie. Vykona-
li ich redemptoristi z michalovskej 
vi ceprovincie Kongregácie Najsvä-
tejšieho Vykupiteľa (re demptori sti) 
o. Mikuláš Tressa, CSsR, a o. Me-
tod Lukáčik, CSsR. Sú čas ťou misií 
boli aj tematické káz ne pre jednot-
livé stavy a Krížo vá cesta ulicami 
obce, ktorá trvala viac než tri hodi-
ny. Misie v našej obci sa uskutoč-
nili po dlhých 65 rokoch. (red)

Obec POZDIŠOVCE, Miestny odbor Matice slovenskej POZDIŠOVCE
a Zemplínske osvetové stredisko Michalovce

pozývajú priaznivcov folklóru

na 18. FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI,
ktoré sa uskutočnia v nedeľu 20. júla 2008

o 15. hod. na miestnom amfiteátri.
Účinkujú:

Dedinská folklórna skupina Rovina z Dlhého Klčova,
Dedinská folklórna skupina Vidumanec z Kuzmíc

Folklórny súbor Śiňava zo Sniny
a domáca Dedinská folklórna skupina Harčare
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Poslanci obecného zastupiteľstva sa v priebehu prvého polroka zišli na 
dvoch riadnych rokovaniach.

Obecné zastupiteľstvo na svojom rokovaní 8. februára:
 Zobralo na vedomie:
1. Cenové ponuky firiem na výmenu okien na prvom poschodí kultúr-

neho domu.
2. Cenové ponuky firiem na rekonštrukciu verejného osvetlenia.
3. Návrh rozpočtu na roky 2009 a 2010.
4. Predložené žiadosti.
5. Prípravu verejného zhromaždenia občanov poslancami obecného za-

stupiteľstva na mesiac apríl 2008.

 Schválilo:
1. Správu o hospodárení za rok 2007.
2. Rozpočet obce na rok 2008.
3. Odpredaj časti pozemku p. č. 355 Pavlovi Poprikovi v hodnote 10 Sk 

za 1 m2. Náklady spojené s prevodom hradí kupujúci.
4. Výmenu svietidiel v celej obci typom LV 236 od firmy Edison, s. r. o. , 

Vranov nad Topľou.
5. Finančnú výpomoc pre Gréckokatolícku cirkev – Farnosť Pozdišovce v 

hodnote 50 000 Sk po predložení rozpočtu jej využitia.
6. Elenu Šimkovú, bytom Pozdišovce 182, za opatrovateľku s nástupom 

od 15. februára 2008.
7. Ponuku firmy AGAL, s. r. o. , na výmenu okien v kultúrnom dome na 

prvom poschodí.
8. Komisiu obecného zastupiteľstva na kontrolu využitia čerpania finan-

čných prostriedkov OcŠK Pozdišovce za rok 2007, v zložení: Milica On-
do-Eštoková (predseda), Peter Lukáč (člen) a Vladimír Krištovčík (člen).

9. Poplatok za prenájom hrobového miesta 250 Sk na 10 rokov.
10. Rozšírenie okruhu fyzických osôb, ktorým sa zabezpečuje stravovanie, 

o osobu starostu obce.

 Odporučilo starostovi obce:
a) Riešiť osvetlenie miestnej časti Árenda ponukou pre možných dodáva-

teľov. Termín: 29. 2. 2008.
b) Upozorniť vedenie COOP Jednota Michalovce na nedostatky pri údrž-

be budovy miestnej predajne a dvora. Termín: 29. 2. 2008.

 Zamietlo:
1. Žiadosť Cyrila Kováča o finančnú podporu.
2. Žiadosť o prenájom priestorov E 50.

 Uložilo:
1. Predložiť správu z kontroly využitia finančných prostriedkov OcŠK Po-

zdišovce za rok 2007. Termín: 30. 4. 2008. Zodpovední: členovia ko-
misie.

Obecné zastupiteľstvo na druhom tohtoročnom rokovaní 18. apríla:
 Zobralo na vedomie:
1. Termín konania akcie „Stavanie mája 2008“ 30. 4. 2008 o 19. hod.
2. Rozpočet rekonštrukcie strechy gréckokatolíckeho chrámu.

 Schválilo:
1. Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní dotácií z rozpočtu ob-

ce č. 1/2008.
2. Zástupcu obce v Rade školy pri Základnej škole Pozdišovce Milicu On-

do-Eštokovú.
3. Ponuku od firmy Edison na výstavbu verejného osvetlenia v časti Áren-

da.
4. Nájom parcely 1900/1 k. ú. Pozdišovce.
5. Odpredaj parcely č. 2904/56 Michalovi Tóthovi, Severná 32, Michalov-

ce za cenu 200 Sk za 1 m2 za účelom využívania ako záhrady. Na par-
cele nie je možná výstavba.

6. Umiestnenie reklamnej tabule spoločnosti HEMIKO na obcou navrhnu-
té miesto.

7. Termín verejného zhromaždenia na 9. 5. 2008 o 18. 30 hod.

 Odporučilo starostovi obce:
1. Upozorniť vedenie Jednoty na odstránenie nedostatkov.
2. Zabezpečiť inventarizáciu pôdy patriacej do k. ú. Pozdišovce.

ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

OBECNÁ SAMOSPRÁVA V ČSR

V posledný aprílový večer sa uskutočnilo v centre obce tradičné 
stavanie mája. S kultúrnym programom vystúpili členovia miestnej 
DFSk Harčare. Snímka: M. Hreščo

Onedlho, 28. októbra, uplynie 90 rokov od vzniku Československej re-
publiky. Vznik nového štátneho útvaru po skončení I. svet. vojny prinie-
sol okrem mnohých zmien aj zmeny v miestnej samospráve. Kým na 
sklonku monarchie stál na čele obce „birov“, po vzniku re publiky v roku 
1918 to bola samospráva na čele s obecným richtá rom.

Prvým pozdišovským obecným 
rich tárom bol zároveň posledný birov 
Jozef Novotňák. V novej funkcii pô-
sobil iba dva roky, keď ho vystriedal 
Ján Čižmár. Na čele obce bol 12 ro-
kov, no od roku 1924 už ako starosta. 
Ten to názov bol zaužívaný do začiat-
ku 2. svet. vojny. Počas tzv. Sloven-
ského štátu stál na čele obce vládny 
ko misár, po oslobodení to boli pred-
sedovia, resp. tajomníci MNV. K sta-
ronovému názvu starosta sme sa vrá-
til i po „nežnej revolúcii”.

V nasledujúcich riadkoch si pripo-
menieme mená ľudí, ktorí riadili 
obec v medzivojnovom období. Ok-
rem spomínaných richtárov sa zo zá-
pi su o mimoriadnom zasadnutí po-
zdi šov ského zastupiteľského zbo-
ru zo 4. marca 1922 okrem richtá-
ra dozvedáme aj mená ďalších čle-
nov miest nej samosprávy. Boli to: 
Mi chal Parikrupa, Ján Rolenčík, Ján 
Ro haľ, Ján Jurko, Michal Kočišmiš-
ko, An drej Mižík, Michal Gaľa, An-
drej Jur ko, Ďuro Poľaško, Michal Re-
mák, Ďuro Čenčarik, Michal Ihnacik 
(všet ko obecní výborníci) a Vojtech 
Eg rec zký (okolný notár).

V tomto období presídlil z Moča-
rian do Pozdišoviec notariát a na čin-
nosti miestnej samosprávy sa podie-
ľal aj tunajší notár. Obecné zastupi-
teľstvo malo v roku 1930 nasledov-
né zloženie: Ján Čižmár – starosta, 
Gejza Stalter – notár, Michal Pavli-
kán, Andrej Mižík, Július Krčméry, 
Ján Čenčarik, Juraj Parikrupa, Ľu-
dovít Schwarz a Ján Rolenčík. Obec-
ná rada pracovala v zložení: Ján 
Čižmár – starosta, Ján Kočiš, Andrej 

(Pokračovanie na str. 3)

Rolenčík a Ján Kráľ. O rok neskôr v 
obecnej rade už nebol starosta. Štvr-
tým členom sa stal Ján Soták.

V roku 1932 bol starostom Mi-
chal Parikrupa. Starosta už nebol 
čle nom obecného zastupiteľstva. To
ma lo nasledovné zloženie: Gejza
Stalter – notár, Július Krčméry – 
pred se da fi nančnej komisie, Ján Čen-
čarik, Ján Kráľ Šoltýs, Andrej Jurko, 
Šte fan Si vák, Ľudovít Schwarz, Mi-
chal Fodor, Ján Kroj a Július Braun 
– členovia.

Vznik Slovenského štátu a 2. sve-
tová vojna priniesli vo vedení obce 
ďalšie zmeny. Na jej čele stál 5 ro-
kov vládny komisár Juraj Ihna-
cik. Po prechode frontu a oslobode-
ní Pozdišoviec skončilo aj jeho pô-
sobenie v tejto funkcii. Ešte predtým 
však zachránil mnohých chlapov z 
obce tým, že ich varoval pred odvle-
čením ustupujúcimi Nemcami. Sám 
sa z pochopiteľných dôvodov vybub-
novania oznamu o sústredení mužov 
nezúčastnil.

Po prechode frontu v 44-tom roku 
sa obecné samosprávy transformova-
li na národné výbory. Do zmeny re-
žimu v ČSR v roku 1948 sa v našej 
obci menili mená predsedov MNV 
(miestneho národného výboru) me-
nili až 5-krát. Vo funkcii sa postupne 
vystriedali Ján Čižmárik (1944), Mi-
chal Mižík (1945), Ján Kočiš (1946), 
Michal Mižík (1947) a Michal Iva-
nov (1948).

Ak ste pozorne čítali zloženie sa-
mosprávnych orgánov, väčšina priez-
vísk je vám známa. Okrem notárov 
sa objavujú taktiež priezviská, ktoré 
sa v našej obci už neužívajú. Niekto-
ré vymreli „po meči”, iní sa odsťaho-
vali. J. Krčméry, neskorší evanjelic-
ký biskup zmenil pôsobisko (1933), 
M. Fodor, gréckokatolícky kantor a 
učiteľ bol bezdetný (zomrel r. 1935), 
Ľ. Schwarz a J. Braun boli ako obča-
nia židovského pôvodu počas 2. svet. 
vojny deportovaní. Pripravil JPZ

ZNÁMKY PRE PSOV
V našej obci je v súčasnos-

ti evidovaných približne 170 
psov. Pre týchto štvornohých 
miláčikov budú v dohľadnom 
čase zabezpečené evidenč-
né známky. (rk)

Obec POZDIŠOVCE

ponúka na odpredaj

STAVEBNÝ POZEMOK v časti Árenda
o výmere 9,8 árov

na výstavbu rodinného domu.

Uprednostnení budú uchádzači z radov obyvateľov obce.
O odpredaji rozhodne obecné zastupiteľstvo na najbližšom zasadnutí.
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József Szirmay

O KNIHE G. SZIRMAYA
Gábor Szirmay v knihe „A szir-

mai és szirmabesenyoi Szirmay 
család torténete” opisuje históriu 
a pôvod rodiny. Jej história sia-
ha až do roku 1260, kedy sa spo-
mína obec a hrad Sirma pri rieke 
Bodva. Od nich potom uvádza aj 
svoje rodové mená. Charakteris-
tickým motívom sirmajovského 
erbu je rak.

Kniha obsahuje množstvo vy-
obrazení členov rodiny, ich majet-
ky, rôzne dokumenty i pamätníky, 
kde žili a pôsobili. Súčasťou je aj 
rozsiahla  genealógia, tzv. rodo-
strom, so 496 menami príslušní-
kov boršódskej a ugočskej vetvy 
Sirmajovcov. Sú tu uvedené sku-
točnosti, z ktorých mnohé ešte ne-
boli publikované. Sirmajovci mali 
veľké majetky nielen v Zemplín-
skej stolici, ale i v okolitých stoli-
ciach, resp. župách. V Zemplíne 
ma li okrem Pozdišoviec kaštie-
le či kúrie napr. v Ložíne, Rakov-
ci nad Ondavou, Nižnom Hrušo-
ve, v Šariši napr. v Giraltovciach, 
Okrúh lom, Šarišských Michaľa-
noch či Lipanoch.

Viacerí príslušníci rodu mali ude
le né barónske alebo grófske ti tu-
ly. Pr vým grófom bol Štefan (Is-
tván), syn Petra. Titul získal roku 
1707. Cel kove bolo v rode 34 gró-
fov a 22 grófi ek. Posledným nosi-
te ľom grófskeho titulu bol Ott Ta-
más, ktorý zomrel roku 1939. Keď-

že mal 6 dcér, jeho smrťou vymre-
la grófska vetva rodiny. Mnohí čle-
novia rodiny študovali na akadé-
miách a vysokých školách v za-
hraničí. Sirmajovci založili 18. no-
vembra 1665 Evanjelické kolé-
gium v Prešove. Finančne ho pod-
po ro vali a do jeho knižnice veno-
vali 15 tis. kníh. Ján Sirmaj (1776-

maj (†1723), jeho manželka Júlia 
(†1733), ich syn Meňhért (†1765) 
a ďal ší. Po naplnení hrobky v kos-
tole boli ďalší Sirmajovci pochová-
vaní na cintoríne pri kostole, ne-
skôr v rodinnej hrobke-krypte na 
cintoríne za obcou. Tam bol ako 
prvý pochovaný Alexander (Sán-
dor) Sirmaj (†1795), manžel Kris-
tíny Ottlík. V krypte na starom cin-
toríne ich bolo pochovaných 54, 
najviac z celej rodiny na jednom 
mieste.

Jozef Sirmaj, ktorý bol prapra de-
dom autora knihy, bol roku 1903 
pochovaný v Michalovciach, kde 
už od roku 1891 odpočívala je ho 
manželka Terézia Töröková. Ne-
skôr ich pozostatky previezli do 
pozdišovskej krypty. Svedčí o tom 
mramorová doska pred kryptou.

Sirmajovský rod mal 305 čle-
nov, z ktorých sa 83 žien vydalo a 
123 mužov oženilo, čím sa rodina 
rozrástla. Alexander Sirmaj (1884-
1958) bol posledným rodovým 
vlastníkom kaštieľa v Pozdišov-
ciach. Jeho syn Laszló (*1945) 
žije s rodinou v Nyíregyhá ze. Tri-
násti ešte žijúci potomkovia sa aj 
teraz stretávajú na spoločných 
dovolenkách a rodinných osla-
vách. Igor Hreščo

DETSKÝ SVIATOK
V druhú júnovú nedeľu oslá-

vili svoj sviatok – Deň detí – naj-
mladší Pozdišovčania. Miest na 
samospráva pre deti predškol-
ského veku a žiakov I. stupňa 
základnej školy pripravila špor-
tovo-zábavný deň, ktorý sa 
usku točnil na miestnom futba-
lovom ihrisku. Najúspešnejší 
v jed notlivých disciplínach za 
do siahnuté výsledky prevzali
oce nenia, no ukrátený nebol 
nik, pretože všetkých vyše 150 
účast níkov dostalo balíčky so 
slad kosťami. (hr)

(Dokončenie zo str. 2)

ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
3. Zverejniť ponuku odpredaja parcely č. 2904/77 v obecných novinách 

na účely výstavby RD.
4. Vyzvať P. Pochylého a M. Pochylú k úhrade nedoplatkov za nájom pre-

dajných priestorov.
5. Preveriť záujem o reklamnú plochu vedľa čakárne SAD.

 Zamietlo (neschválilo):
1. Žiadosť o prenájom ornej pôdy pre Ing. Ľ. Kovaľa.

Ing. Ján ČIŽMÁRIK, starosta obce

NOVÁ RIADITEĽKA
V závere júna sa uskutočnilo 

výberové konanie na funkciu ria-
diteľ/riaditeľka Základnej ško-
ly Pozdišovce. Novou riadi teľkou 
sa stala Mgr. Adriana Janošová. 
Prostredie školy nie je pre A. Ja-
nošovú nové, veď na našej škole 
pôsobí od roku 1998, teda rovných 
desať rokov. (red)

RADA ŠKOLY
V apríli bola zvolená nová Rada školy pri Základnej škole Pozdi-

šovce. Podľa platných predpisov boli do 5-člennej rady dvaja čle-
novia delegovaní a traja volení. Obec bude zastupovať poslanky-
ňa obecného zastupiteľstva Milica Ondo-Eštoková a spoločenské or-
ganizácie Mária Petraničová (členka Slovenského Červeného krí-
ža). Ako zástupca rodičov bol zvolený Ing. Miloš Šesták, pedagogic-
kých pracovníkov školy zastupuje vychovávateľka Mária Kobano-
vá. Meno piateho zástupcu z radov nepedagogických pracovníkov 
zatiaľ nie je známe. Bude ním nový/-á školník/-čka. (r)

MATIČNÉ STRETNUTIE
V polovici apríla sa v kultúr-

nom dome stretli členovia 
miest neho odboru Matice slo-
venskej. Na tomto stretnutí si 
vypočuli príspevky na tému 
história obce, Sirmajovci, ľudo-
vé tradície. Hosťom podujatia 
bol Dr. Martin Molnár, pracov-
ník Zemplínskeho múzea v Mi-
chalovciach. (M. Drábik)

KONFIRMÁCIA
V slávnostne vyzdobenom 

evanjelickom a.v. chráme Bo-
žom sa v nedeľu 4. mája konala 
konfirmácia mládeže. Po dvoj-
ročnej náročnej príprave takto 
verejne preukázali svoje vedo-
mosti z Písma svätého a evanje-
lií 16 mladí evanjelici.

Pred Pánovou cirkvou a cir-
kevným zborom si utvrdili svoju 
vieru v Pána Ježiša a potvrdili si 
krstnú zmluvu. Za bohatej účasti 
veriacich, rodičov a krstných ro-
dičov boli takto všetci prijatí za 
dospelých členov pozdišovské-
ho evanjelického zboru.

Konfirmandi pred oltárom po 

prvýkrát pristúpili k sviatosti Ve-
čere Pánovej, ktorú prisluhovala 
zborová farárka Lýdia Kordošová 
s manželom Ľubomírom.

Milan Hreščo,
kronikár, presbyter

1839) bol na tomto kolégiu profe-
sorom.

V pozdišovskom kostole v hrob-
ke pred oltárom bola roku 1688 
po chovaná Sára, dcéra Petra a 
man želka Andreja Sekeľa. Tu 
od počíva aj výnimočne vzdela-
ný a uznávaný muž Andrej Sir-

OPÄŤ SLÚŽIA!
Zvony vo veži miestneho e va-

njelického a.v. chrámu o päť ohla-
sujú, zvolávajú a slú žia veriacim. 
Stalo sa tak po takmer pol ročnej 
prestáv ke, keď odbor ná firma za 
pomo ci veriacich uskuto čnila re-
kon štrukciu veže, vý me nu po dla-
hy a vybudova nie novej zvo no-
vej stolice pod 3 zvon mi s celko-
vou vá hou 1,35 t. Pr vý krát takto 
obnovené zvony zvo nili 3. jú na.

M. Hreščo, presbyter

OPRAVA
V predchádzajúcom čísle 

tohto periodika (2/2007) sme 
na 3. str., 2. odstavec, v článku 
„Szir mayovci v Pozdišovciach“ 
chyb ne uviedli rok. Prvá veta 
spo mínaného odstavca správ-
ne znie: Autor knihy je potom-
kom Petra Sirmaja (1608-1659) 
v deviatom pokolení, ktorý získal 
Pozdišovce v roku 1640... Auto-
rovi článku a čitateľom sa za tú-
to chybu ospravedlňujeme! (r)

BUDÚ OBHLIADKY
V doterajšom priebehu výstavby 

kanalizácie preinvestovala obec pri-
bližne 20 mil. korún. Aj z tohto dô-
vodu by bolo vhodné, keby doteraz 
vybudované trasy využilo čo najviac 
domácností. Pravda, legálnym spô-
sobom. Vzhľadom na podozrenia, že 
niektorí občania sú na kanalizáciu 
napojení nelegálne, budú v spolu-
práci s pracovníkmi Východosloven-
skej vodárenskej spoločnosti usku-
točnené obhliadky. (ik)
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Predbehla bernolákovčinu i štúrovčinu

POZDIŠOVSKÁ SLOVENČINA
Začiatkom tohto roka uplynulo 265 rokov 

od založenia pozdišovského hrnčiarskeho ce-
chu, ktorý vznikol 8. januára 1743. Tento his-
torický okamih zachytávajú cechové predpisy 
– artikuly, zhrnuté do 18 bodov. Zapísal ich 
20. marca v tom istom roku Ján Saari, zrejme 
miestny vzdelanec. Vzácny dobový dokument 
„Punkta a Poradek Remesla Harčzarskeho, to 
gest Pozdissowskych Harčzaruv“ je uložený v 
Slovenskom národnom múzeu v Martine.

Práva a povinnosti hrnčiarov združených v 
cechu sú písané dvojjazyčne – yak uherskim, 
tak slowenskim yazikem – ak nerátame latin-
činu, ktorou sú číslované jednotlivé body (pri-
mo – dmo octavo). Zaujímavosťou je, že už 
vtedy – 100 rokov pred uzákonením spisovnej 
štúrovskej slovenčiny a 50 rokov pred zavede-
ním bernolákovčiny, sa v Pozdišovciach písalo 
po slovensky. Ako vyplýva z ďalej citovaného 
textu, napriek značnému odstupu (265 rokov) 
táto slovenčina nestavia na zemplínskom dia-
lekte, ale má oveľa širší záber s nánosmi iných 
slovanských jazykov či dialektov, napr. biblic-
kej češtiny, poľštiny a pod.

Pre zaujímavosť, na porovnanie vtedajšej 
slovenčiny s dnešnou, prípadne so súčasným 
zemplínskym dialektom uvediem texty niekto-
rých bodov cechových predpisov:

Primo (negperwo)
Be gmenu Ježiše.
Mi nyzeg podpysany Pozdisowske večne 

Zemske Panove dawame na wedomost gednim 
kasdim kterim prynalesi s timto lystem psanim 
ze w tegto slawneg stoliči Zemplinskeg w Po-
zdisowčah gmenem obivatele Podany Harčar-
skeho remesla Lidem na gih ponyzenu instan-
tiu a Prosbu nyzeg napsanj Poradek, kterim a 
vedle ktereho se mgj sprawowat a trymat, wy-
daly sme a potwerdily jako to su timto spuso-
bem napsany.

Octavo (po osmy)
Jestli zeby se stalo aneb pridalo, w česte w 

draze wozowy nekteremu polamat aneb gina 
Pryhoda se stala zeby musel stat aneb zostat 
a znim by wicwg Wozuw w towarystwe bilo, 
budu se trimat toho počekat a gemu pomahat 
pod pokutu geden zlati ie Fl. i. Uhersky.

Undicemo (jedenacty)
Kazdy den swatzečny budu powyni parop-

ci aneb tovarise do kostola hodit a Panu Bohu 
se modlit.

Decimo sexto (sesnačty)
Jestly nektery Harčarsky Parobek svogo 

remesla bude dobre Pilnovat a ztatečne robyt, 
tomu lepzia Plača bude dana, a ktery lenivo a 
pohibne bude wykonawat a robit mesa. Plača 
mu bude dana.

Dmo octavo (osemnacty)
Aby nadewsečko lepsy Poradek zahovan 

bil, kasdi Magster Harčar sveho sina do sko-
ly si posila a dava čzitat a pyzat aby znaly, to 
gest Pismo nebo napotom ktery nebude Pis-
mo znat na Harčarske remeslo nebude se pry-
gimat, aňi ne bude slobodne remeslo mu wy-
konavat, y takoweho na remesla prigymat a 
učyt. Szirmay Menyhert.

Spracoval J. P. Zemplínsky

HORELO VŠETKO
Začiatkom marca uplynulo šesťdesiat rokov od-

vtedy, čo miestnu časť Vislok zachvátil obrovský 
požiar. Za obeť mu padli domy, stodoly, chlievy, 
domáce zvieratá, náradie, vozy, ale aj ľudia.

Túto hroznú udalosť opísala v kronike vtedaj-
šia učiteľka Vilma Mikysková takto: „Dňa 4. mar-
ca 1948 vo štvrtok nadránom o 4. hodine vypukol 
z neznámych príčin požiar na ulici zvanej Vislok, v 
dome Jána Čečehovského. Oheň, podporovaný veľ-
mi silným vetrom, prehodilo z jeho domu na dom na 
druhej strane ulice a potom na ďalšie a ďalšie. Tak 
v priebehu niekoľkých minút boli plameňmi zachvá-
tené slamené strechy domov, ale i stodôl, chlievov, 
sýpok, kurínov. Horelo všetko, čo bolo vo dvoroch. 
Ľudia behali a ratovali čo sa dalo. Zhorelo takmer 
do tla 18 domov s hospodárskymi budovami, 10 ku-
sov dobytka, ošípané, množstvo hydiny, potraviny, 
nábytok, odevy, krmivo, vozy, náradie a hospodár-
ske stroje.

Osemdesiatsedem ľudí zostalo bez strechy nad 
hlavou. Mnohým zostalo len to, čo mali na sebe. 
Desať občanov utrpelo pri hasení popáleniny a boli 
odvezení do michalovskej nemocnice. Pri požiari 
uhorel 15-ročný Juraj Bruňo, keď v chlieve zachra-
ňoval dobytok a 84-ročná starenka. Chlapec bol 
ešte v ten deň popoludní pochovaný a starenka na 
druhý deň dopoludnia. Neskôr na následky popále-
nia zomrel v košickej nemocnici aj starý Kochan.“

Prvú pomoc poskytli postihnutým príbuzní a 
obyvatelia obce. Ešte v tento deň poskytol pohorel-

com vtedajší ONV (okresný národný výbor) sumu 
70-tisíc Kčs, ktorá bola rozdaná rodinám na najnut-
nejšie veci. Ďalšia pomoc prichádzala postupne vo 
forme darov a zbierok od okresných inštitúcií, Čer-
veného kríža, spolkov a škôl.

Minister poľnohospodárstva Ďuriš poskytol pos-
tihnutým podporu vo výške 200-tisíc Kčs, pove-
reníctvo poľnohospodárstva 180-tisíc a Jednotný 
zväz roľníkov 100-tisíc.

Milan Hreščo, kronikár obce

Pred 360 rokmi bol postavený kaštieľ
AKO JEDEN Z NAJKRAJŠÍCH...

Významnou kultúrnou a historickou pamiatkou Pozdišoviec je 
ka štieľ z roku 1648. Dal ho za pomoci Zemplínskej stolice postaviť 
niek dajší podžupan Peter Sirmaj a ako jeden z najkrajších kaštie-
ľov s stolici ho určil za rodinné sídlo.

Nad vstupným portálom na ro-
zoklanom frontóne je rodinný erb 
s dvoma levmi po stranách. Jad-
ro kaštieľa bolo pôvodne neskoro-
renesančné. Začiatkom 19. stor. 
bola stavba prestavaná v klasi-
cistickom slohu a v rokoch 1880-
1890 bola pseudogoticky upra-
vená. Prízemná bloková budova 
kaštieľa, ako dokazujú zvyšky re-
nesančných klenieb a konzol na 
povale, bola pôvodne poschodo-
vá. Dnes sú poschodové iba po-
stranné krídla, postavené v 19. 
stor. V miestnostiach prízemia sa 
nachádzajú pôvodné valené klen-
by s lunetami. Vstupný vestibul je 
krytý barokovými pruskými klen-
bami.

Okolo kaštieľa je kamenný múr. 
V roku 1697 bol kaštieľ počas 
vzbu ry poddaných značne poško-
dený. V medzivojnovom období, 
po odchode Sirmajovcov do Ma-
ďarska, čiastočne slúžil aj pre po-
treby armády. V dvadsiatych ro-
koch 20. stor. sa o kaštieľ zaují-

mali aj redemptoristi, avšak jeho 
prestavba pre potreby rehole by si 
bola vyžiadala vysoké náklady.

Po skončení 2. svet. vojny sa tu 
uvažovalo o zriadení meštianskej 
školy, nakoniec stavbu získalo Vý-
robné hrnčiarske a predaj né druž-
stvo Pozdišovce, po jeho transfor-
mácii Združená výroba VD, resp. 

Novex Michalovce a kaštieľ bol 
účelovo prebudovaný. Stavba ne-
bola dlhodobo dostatočne udržia-
vaná a aj po rekonštrukcii stre-
chy v deväťdesiatych rokoch si jej 
oprava vyžaduje značné množ-
stvo fi nančných prostriedkov. Ku 
ka štieľu patril v minulosti prekrás-
ny park so vzácnymi drevinami. 
Prvýkrát bol likvidovaný po 2. sve-
tovej vojne kvôli preložke hlavnej 
cesty. Neskôr bol rozparcelovaný 
na výstavbu rodinných domov.

V súčasnosti je kaštieľ v sú-
kromnom vlastníctve. Nový maji-
teľ ho odkúpil po likvidácii micha-
lovského Novex-u. (pz)

Kaštieľ bol takmer tri storočia rodinným sídlom Sirmajovcov.
Snímka: archív autora

Pohľad na miesto, odkiaľ sa ničivý požiar rozšíril. 
Snímka: archív JPZ

Z dobovej tlače v r. 1948.
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Spoločenské okienko

VIETE, ŽE...
... pred 670 rokmi (1338) sa spomí-
na osada Betlen, ktorá patrila k po-
zdišovskému panstvu?
... pred 605 rokmi (1403) uhorský 
kráľ Žigmund Luxemburský daroval 
časť obce štyrom zemanom – L. Če-
bimu, M. Kelečénimu, T. Németfálvi-
mu a B. Liskajovi?
... pred 360 rokmi (1648) pomohla 
Zemplínska stolica postaviť svojmu 
podžupanovi Petrovi Sirmajovi kaš-
tieľ v Pozdišovciach?
... pred 310 rokmi (1698) kúpila 
grófka Anna Sirmajová-Kecerová 
svojmu vnukovi Meňhertovi vynika-
júceho hrnčiara Rigulu?
... pred 285 rokmi (1723) zomrel 
krajinský a vojenský hodnostár, ma-
jiteľ Pozdišoviec a ďalších obcí An-
drej Sirmaj?
... pred 265 rokmi (1743) bol na 
žiadosť hrnčiarov zemepánom Meň-
hertom Sirmajom v Pozdišovciach 
založený hrnčiarsky cech?
... pred 265 rokmi (1743) zriadili v 
Pozdišovciach „vyššiu“ školu pre de-
ti zemplínskych šľachticov, na čele 
ktorej stál rektor?

... pred 225 rokmi (1783) bol v 
miestnom evanjelickom kostole po-
stavený barokový oltár?
... pred 125 rokmi (1883) sa narodil 
cechmajster Michal Poľaško-Gar-
bar, majster ľudovej umeleckej výro-
by?
... pred 110 rokmi (1898) pracovalo 
v našej obci 41 hrnčiarov?
... pred 85 rokmi (1923) začal v 
miestnom evanjelickom zbore účin-
kovanie farár Štefan Krčméry, ne-
skorší biskup Východného dištriktu 
ECAV na Slovensku?
... pred 60 rokmi (1948) postihol 
miestnu časť Vislok veľký požiar, kto-
rý spôsobil veľké materiálne škody a 
obete na životoch?
... pred 40 rokmi (1968) zomrela v 
Prahe prof. Júlia Horová-Kováčiko-
vá, autorka svetoznámeho dekoru 
„po zdišovská karička“?
... pred 25 rokmi (1983) zomrel po-
predný pozdišovský hrnčiar a orga-
nizačný pracovník Pavol Andrejko?
... pred 5 rokmi (2003) zomrel v To-
ronte prvý biskup slovenských gréc-
kokatolíkov v Kanade vladyka Mi-
chal Rusnak (Rusnačok), ktorý istý 
čas vyrastal v Pozdišovciach?

(red)

Uzreli svetlo sveta
Emma DANKOVÁ, Laura ELIÁŠOVÁ, Ondrej ČIŽMÁRIK, Alžbeta 
KOVÁČOVÁ, Filip HREŠČO.

Uzavreli manželstvo
Ing. Vladimír PARIKRUPA a Ing. Tatiana MRÁŽIKOVÁ, Štefan SZA-
BO a Zuzana MARGOVÁ, Ing. Jozef KROJ a Ing. Ivana ČOKINO-
VÁ, Tibor KOVÁČ a Renáta DADUČOVÁ.

Oslávili životné výročia
50 rokov – Peter HORNÝ, Milan KOČIŠ, Jiří LUKEŠ, Jaroslav 
ČENČARIK, Jozef NEMET, Stanislav LEŠŇANSKÝ, Zdenka PA-
RIKRUPOVÁ, Vlasta MAGUROVÁ, Anna MAGUROVÁ, Mária 
VROBĽOVÁ, Mária LUKEŠOVÁ, Ing. Marianna DRÁBIKOVÁ, 
Anna OPOVÁ, Mária KUNČOVÁ, Emília KORIBANIČOVÁ.

60 rokov – Emil ČAČKO, Ján KOMENSKÝ, Ján TOKÁR, Ladi-
slav PASTIRÍK, Ján SABOL, Miroslav JOZEF, Anna ČAČKOVÁ.

70 rokov – Ing. Michal HREŠČO, Ján PAVLÍK, Verona ČIŽMÁRI-
KOVÁ.

75 rokov – Andrej ČIŽMÁRIK, Juraj BELEJ, Oľga KRIŠTOVČÍ-
KOVÁ, Barbora ĎURAŠKOVÁ, Barbora PANCÁKOVÁ, Mária AN-
DREJKOVÁ, Mária ČIŽMÁROVÁ a Anna ŠIPOŠOVÁ.

80 rokov – Michal MEŇKY, Zuzana ČENČARIKOVÁ, Zuzana 
IVAN ČINOVÁ, Mária GOJDOVÁ, Anna LEŠŇANSKÁ.

85 rokov – Barbora TOKÁROVÁ, Alžbeta KISELOVIČOVÁ.

86 rokov – Mária IVANČINOVÁ, Zuzana ČENČARIKOVÁ.

87 rokov – Ján POPRIK, Alžbeta POĽAŠKOVÁ, Mária MADERI-
ČOVÁ.

94 rokov – Mária MAGUROVÁ.

Opustili naše rady
1.1. – Andrej ANTAL (nar. 1929), 8.1. – Barbora CIBÁKOVÁ (1913), 
9.2. – Marcel ĎURAN (1974), 15.4. – Mária LUKOVÁ (1937), 28.4. 
– Štefan DELINČÁK (1940).

K 30. júnu 2008 bolo k trvalému pobytu v obci prihlásených 1255  
obyvateľov.

70 roko
KOVÁ.

75 roko
KOVÁ, 
DREJK

GALÉRIA OSOBNOSTÍGALÉRIA OSOBNOSTÍ
Július KRČMÉRY (1889–1968)

Narodil sa vo Zvolene 4. februára 1889 v rodine Karola Krčméryho 
a Eleny, rodenej Antolíkovej. Po štvorročnej návšteve ľudovej školy v 
rodisku (1895-1899) študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici (1899-
1907). Po ukončení teologických štúdií v Bratislave (1907-1911) sa stal 
kňazom. Oženil sa s Ruženou Schutzeovou.

V rokoch 1911-1923 účinkoval v Roštári, Kukovej a Novom Klenov-
ci. V rokoch 1923-1932/3 pôsobil v Pozdišovciach ako evanjelický farár. 
Okrem toho bol aj poslancom miestnej samosprávy, kde pracoval vo fi -
nančnej komisii. Po odchode z Pozdišoviec účinkoval v Očovej (1933-
1945) a Zvolene (1945-1953). Na týchto miestach pôsobil ako zemplín-
sky, resp. zvolenský konsenior a senior. V rokoch 1953-1958 účinkoval 
v Košiciach ako biskup Východného dištriktu ev. a.v. cirkvi na Sloven-
sku. Bol autorom článov v Evanjelickom posle spod Tatier. Taktiež bol aj 
funkcionárom mierového hnutia evanjelického duchovenstva.

Július Krčméry bol od roku 1958 na odpočinku v Lovinobani, kde 9. 
februára 1968 zomrel. J. P. Zemplínsky

V posledných rokoch sme v regióne zaznamenali zvýšený výskyt 
bocianov. Jeden z párov má „bydlisko“ v našej obci pri križovatke 
hlavná cesta – Laškovce. Vďaka starostlivosti bocianích rodičov vy-
letí z pozdišovského hniezda ďalšia generácia bocianov. Snímka: jpm

Július Krčméry pôsobil v Pozdišovciach nielen ako farár miestne-
ho evanjelického zboru, ale aj ako poslanec tunajšej samosprávy.

Snímka: archív JPZ
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ŠPORT V SKRATKE ŠPORT V SKRATKE
II.B trieda ObFZ Michalovce – dospelí
14. kolo (23.3.2008)
Pozdišovce – Beša 0:0
ŽK: Leško – Eszterhay. Pred 50 divákmi 
roz hodoval Mazár.
15. kolo (30.3.2008)
Slavkovce – Pozdišovce 0:3 (0:1)
Góly: Leško, D. Furčák, Kuták. Pred 30 
di vákmi rozhodoval Sabo.
16. kolo (6.4.2008)
Pozdišovce – Veľ. Slemence 3:0 (2:0)
Góly: Ľ. Kráľ 3 (1 z 11 m). Pred 50 di-
vákmi rozhodoval Tušek.
17. kolo (13.4.2008)
Žbince – Pozdišovce 5:0 (1:0)
Góly: Guzej 2, Peterčík, Gajdoš, Eštok. 
ŽK: Hajdu – Činčar, Frenák, Varmeďa, 
Kuták. Pred 80 divákmi rozhodoval Pi-
varník.
18. kolo (20.4.2008)
Pozdišovce – Kap. Kľačany 6:0 (3:0)
Góly: Ľ. Kráľ a Figľar po 2, J. Kornuc, 
Činčar. ŽK: Hornyak (h). Pred 80 divák-
mi rozhodoval Štugner.
19. kolo (27.4.2008)
Pus. Čemerné – Pozdišovce 4:2 (2:1)
Góly: Dančišin, Franko, Šuhajda, Holej 
– Menda, M. Varmeďa. ŽK: Kolesár (d). 
Pred 50 divákmi rozhodoval Olajos.
20. kolo (4.5.2008)
Pozdišovce – Bánovce n/O 2:1 (0:0)
Góly: Menda, Kuták – Stropkovič. ŽK: 
M. Varmeďa, Kuták, Činčár – Čižmárik, 
Stropkovič, Janinda. ČK: Janinda. Pred 
50 divákmi rozhodoval Čaga.
21. kolo (11.5.2008)
Moravany – Pozdišovce 5:0 (2:0)
Góly: Roka 3, Rusinkovič, Veseliny. ŽK: 
M. Varmeďa, Mihalčin (h). Pred 60 di-
vákmi rozhodoval Šipoš.
22. kolo (18.5.2008)
Pozdišovce – Zbudza 6:1 (2:0)
Góly: D. Furčák 2, M. Varmeďa (z 11 
m), Menda, Činčár, J. Kornuc – Andre-
jov (z 11 m). ŽK: Macko (d). Pred 100 di-
vákmi rozhodovala Skoupilová.
23. kolo (25.5.2008)
Ložín – Pozdišovce 5:2 (3:2)
Góly: Borko 2, Jurčo, Špatz, Bodnár – 
Figľar, Leško. Pred 50 divákmi rozhodo-
val Štugner.
24. kolo (1.6.2008)
Pozdišovce – Horovce 3:3 (0:2)
Góly: D. Furčák 2, Macko (11 m) – Va-
ňo, Kopča (11 m), Bodnár. ŽK: D. Fur-
čák, Leško – Mihaľov. Pred 100 divákmi 
rozhodoval Tušek.
25. kolo (8.6.2008)
Trhovište – Pozdišovce 2:2 (2:0)
Góly: Lešňanský, Koba – Frenák 2. ŽK: 
Gaj doš – D. Furčák. Pred 100 divákmi 
roz hodoval Pivarník.
26. kolo (15.6.2008)
Pozdišovce – Močarianska 5:1 (2:0)
Góly: D. Furčák 2, M. Varmeďa, Fre-
nák, Menda – Počatko. ŽK: Počatko, 
Chvostaľ (h). Pred 150 divákmi rozho-
doval Šipoš.

Konečná tabuľka 2007/2008
 1. Horovce 26 17 5 4 65 : 28 56
 2. Trhovište 26 14 4 8 75 : 46 46
 3. Moravany 26 14 4 8 72 : 46 46
 4. Žbince 26 13 6 7 53 : 29 45
 5. P. Čemerné 26 14 2 10 57 : 37 44
 6. Pozdišovce 26 13 5 8 60 : 45 44
 7. Kap. Kľačany 26 14 1 11 59 : 63 43
 8. Močarianska 26 12 5 9 51 : 38 41
 9. Beša 26 12 2 12 49 : 58 38
 10. Bánovce n/O 26 10 3 13 46 : 46 33

 11. V. Slemence 26 9 2 15 53 : 73 29
 12. Zbudza 26 7 2 17 39 : 62 23
 13. Slavkovce 26 5 3 18 27 : 83 18
 14. Ložín 26 6 0 20 34 : 86 15
ŠTK odrátala Ložínu 3 body.
Doma
 1. Trhovište 13 12 1 0 53 : 15 37
 2. K. Kľačany 13 12 1 0 46 : 18 37
 3. Moravany 13 11 2 0 48 : 8 35
 4. Horovce 13 11 2 0 44 : 10 35
 5. Močarianska 13 11 1 1 39 : 7 34
 6. P. Čemerné 13 11 1 1 39 : 9 34
 7. Žbince 13 10 3 0 40 : 8 33
 8. Pozdišovce 13 10 3 0 43 : 13 33
 9. Bánovce n/O 13 9 2 2 35 : 10 29
 10. Beša 13 9 2 2 35 : 16 29
 11. V. Slemence 13 9 1 3 42 : 18 28
 12. Zbudza 13 7 1 5 26 : 18 22
 13. Ložín 13 5 0 8 20 : 34 15
 14. Slavkovce 13 4 2 7 16 : 30 14
Vonku
 1. Horovce 13 6 3 4 21 : 18 21
 2. Žbince 13 3 3 7 13 : 21 12
 3. Moravany 13 3 2 8 24 : 38 11
 4. Pozdišovce 13 3 2 8 17 : 32 11
 5. P. Čemerné 13 3 1 9 18 : 28 10
 6. Trhovište 13 2 3 8 22 : 31 9
 7. Beša 13 3 0 10 14 : 42 9
 8. Močarianska 13 1 4 8 12 : 31 7
 9. Kap. Kľačany 13 2 0 11 13 : 45 6
 10. Bánovce n/O 13 1 1 11 11 : 36 4
 11. Slavkovce 13 1 1 11 11 : 53 4
 12. Ložín 13 1 0 12 14 : 52 3
 13. Zbudza 13 0 1 12 13 : 44 1
 14. V. Slemence 13 0 1 12 11 : 55 1

II.B trieda ObFZ Michalovce – dorast
14. kolo: Pozdišovce – Budkovce 2:3 
(2:3), D. Furčák, Baranek. Pred 20 di-
vákmi rozhodoval Andrejov. 15. kolo: 
Pozdišovce mali voľno. 16. kolo: Po-
zdišovce – Veľké Slemence 0:5 (0:2). 
Pred 20 divákmi rozhodoval Eštok. 17. 
kolo: Kriš. Liesková – Pozdišovce 4:0 
(2:0), Leczo 2, Horňák, Tóth. Pred 30 di-
vákmi rozhodoval Majoros. 18. kolo: Po-
zdišovce – Drahňov 5:0 (1:0), Jendže-
ľovský, Engel, R. Poľaško (z 11 m), Rep-
ka, J. Kornuc. ŽK: Bodor, Gyure (h). 
Pred 20 divákmi rozhodoval Komenda. 
19. kolo: Pusté Čemerné – Pozdišov-
ce 6:0 (2:0), Natafaluši a Mikloš po 2, 
De li man, Vadel. Pred 30 divákmi roz-
hodo val Olajos. 20. kolo: Pozdišovce 
– Lesné 0:13 (0:4). 21. kolo: Morava-
ny – Pozdišovce 11:0 (5:0), Nurko 3, 
Sciranka a Fejko po 2, Hlavatý, Paľov-
čík, Hamza (11 m), Franta (11 m). ŽK: 
Engel (h). Pred 30 divákmi rozhodoval 
Šipoš. 22. kolo: Pozdišovce – Ptrukša 
1:1 (0:0), D. Furčák – Cap. Pred 20 di-
vákmi rozhodoval Ihnacik. 23. kolo: Lo-
žín – Pozdišovce 3:3 (1:2), Hajduk (11 
m), Dupaľ, Lukáč – vl. Kostrej, Krišo, Ve-
reščák (11 m). ŽK: Šmíd – R. Poľaško. 
ČK: Šmíd (d). Pred 30 divákmi rozhodo-
val Štugner. 24. kolo: Pozdišovce – 
Horovce 1:2 (1:2), Kunč – L. Lukáč vl., 
Točený. Pred 30 divákmi rozhodoval Tu-
šek. 25. kolo: Trhovište – Pozdišovce 
0:2 (0:0), Krišo, Vrobľa. ŽK: Kaša, Eš-
tok, Semjan (d). Pred 30 divákmi roz-
hodoval Pivarník. 26. kolo: Pozdišovce 
mali voľno.

Konečná tabuľka dorastencov
 1. Moravany 22 19 1 2 148 : 14 58
 2. Ptrukša 22 14 2 6 67 : 45 44
 3. Budkovce 22 13 1 8 80 : 55 40
 4. Kr. Liesková 22 12 3 7 70 : 48 39
 5. V. Slemence 22 12 2 8 83 : 44 38
 6. P. Čemerné 22 12 0 10 67 : 58 36
 7. Lesné 22 11 0 11 85 : 70 33
 8. Horovce 22 9 4 9 75 : 75 31
 9. Pozdišovce 22 5 4 13 30 : 86 19
 10. Drahňov 22 5 3 14 54 : 97 18
 11. Trhovište 22 5 3 14 39 : 82 18
 12. Ložín 22 3 1 18 26 : 150 10
Močarianska a Slavkovce vystúpili zo súťa-
že a ich výsledky boli anulované!
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STRELCOV PRIBUDLO
V nedávno skončenom ročníku 

II.B triedy ObFZ dospelých skóro-
valo dovedna 178 hráčov (v jese-
ni ich bolo 121). Najlepším bol P. 
Lešňanský (Trhovište), ktorý na jar 
zaťažil konto brankárov 21 gólmi a 
celkove ich nastrieľal 30. Činili sa aj 
P. Franko (P. Čemerné) s J. Gargu-
lákom (Močarianska), ktorí aj v od-
vete mali rovnakú streleckú mušku 
(13) a po skončení súťaže figurujú 
spoločne na 2. mieste s 23 presný-
mi zásahmi. Najlepším strelcom 
OcŠK Pozdišovce sa opätovne stal 
štyridsiatnik Ľ. Kráľ s 13 gólmi (cel-
kovo skončil na 10. mieste). Jeho 
spo luhráčom sa darilo nasledovne: 
24.-27. D. Furčák (7), 28.-37. M. 
Varmeďa, J. Menda a C. Figľár (po 
6), 38.-44. A. Frenák (5), 45.-55. 
J. Leško (4), 56.-78. J. Kornuc (3), 
79.-112. M. Činčár (2), 113.-178. 
R. Urban a A. Macko (po 1). Po-
čas súťaže z kádra OcŠK skórova-
lo 11 hráčov (v jeseni 8). K celko-
vej streleckej bilancii nášho mužstva 
(57) prispel 1 vlastným gólom Ďur-
čák z Ložína.  (red)

Zo zápasu o 3. miesto Pozdišovce – Vinné (2:1). Snímka: JPm

PRVENSTVÁ ZEMPLÍNU A LASTOMÍRU
V nedeľu 13. júla sa na miestnom futbalovom ihrisku uskutočni-

li tradičné futbalové turnaje. Predpoludním si zmerali sily dorasten-
ci na 28. ročníku Memoriálu Mikuláša Benetina, popoludní bojova-
li dospelí už po 44-krát na najstaršom futbalovom turnaji o putovnú 
Pozdišovskú vázu.

Výsledky dorasteneckého turna-
ja: OcŠK Pozdišovce – Zemplín 
Michalovce B 1:3 (0:1), Baránek – 
Mesároš, Kiovský, Batovský. Zem-
plín Michalovce A – Výber ObFZ 
Michalovce 2:0 (2:0), Chachaľák 
2. O 3. miesto: Výber ObFZ – Po-
zdišovce 2:0 (0:0), Pešta, Bega-
nič. Finále: Zemplín A – Zemplín 
B 2:0 (2:0), Chachaľák 2. Jednotli-

vé stretnutia rozhodovali Šimková, 
Eštok, Tomovčík a Komenda.

Výsledky 44. ročníka turnaja do-
spelých: OFK Lastomír – OcŠK 
Pozdišovce 4:0 (1:0), Serdy 2, 
Dzurjo, R. Čižmár. OŠK Vinné – 
Slavoj Sečovce 1:1 (0:0), Tomečko 
– Hazucha, na pokutové kopy 2:4. 
O 3. miesto: Pozdišovce – Vinné 
2:1 (1:1), Topor (z 11 m), Hromý 
– Halász. Finále: Sečovce – Lasto-
mír 0:4 (0:1), Ketcem, Dzurjo, R. 
Čižmár, Sabol. Zápasy rozhodova-
li Ondič, Stretavský, Bašista a Ši-
poš. Lastomír obhájil minuloročné 
prvenstvo a celkove sa stal po tretí-
krát víťazom tohto podujatia.

Ceny účastníkom turnaja odo-
vzdal bývalý hráč OcŠK Dušan 
Kornuc. Zároveň odovzdal Ľ. Krá-
ľovi cenu pre najlepšieho strelca 
nášho mužstva v uplynulom roční-
ku II.B triedy. (red)

KTO REPREZENTOVAL?
Futbalisti OcŠK Pozdišovce skončili v sú-

ťažnom ročníku 2007/2008 na konečnom 
6. mieste, keď v jesennej časti i v jarnej od-
vete obsadili zhodne 5. miesto. Počas sezó-
ny sa v mužstve vystriedalo síce až 23 hrá-
čov, no jarná odveta spočívala na pleciach 
15 hráčov – Erik Anguš, Milan Činčár, Cy-
ril Figľár, Dušan Kornuc, Ľubomír Kráľ, Zol-
tán Kuták, Ján Leško, Peter Macko, Juraj 
Menda, Stanislav Mihalčin, Lukáš Pilipčinec, 
Matúš Poľaško, Martin Varmeďa, Alexan-
der Frenák a Dávid Furčák. Jesennú časť s 
mužstvom absolvovali aj Miroslav Čižmár, 
Ján Čižmárik, Milan Fecák, Martin Ivančin, 
Ondrej Kašaj, Marcel Mižík, Dušan Német 
a Radoslav Urban. Vekový súčet hráčov na 
začiatku jesennej časti bol 665 rokov, čo 
predstavuje priemer 28,91 roka na hráča. 
Najstaršími boli Miroslav Čižmár, Stanislav 
Mihalčin (obaja 44) a Ľubomír Kráľ (40), 
najmladšími Dušan Német, Dávid Furčák 
(obaja 18), Dušan Kornuc, Matúš Poľaško 
a Milan Fecák (všetci 19). Hrajúcim tréne-
rom bol Stanislav Mihalčin a vedúcim muž-
stva Ing. Ján Čižmárik. (red)


