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Pevné zdravie a pokoj v rodine

Začnem investičnými akciami, 
ktoré boli zapracované aj do roz-
počtu obce. Hneď prvou rozsiah-
lejšou bola výmena starých ulič-
ných svietidiel za úspornejšie s 
väčšou intenzitou svietenia, pre-
tože vysoká energetická nároč-
nosť a poruchovosť starých si vy-
žadovali ich obmenu. Stavebný-
mi úpravami prešla aj spodná 
časť kultúrneho domu, kde dopo-
siaľ bolo zrealizované poklada-
nie dlažby (okrem malej sály), re-
konštrukcia stien a stropu vo veľ-
kej sále a vstupnej chodbe. Išlo 
o investície v sume 400 000 Sk. 
Nasledovať by mala obnova in-
ventára kultúrneho domu v roku 
2009, dokončenie malej sály a 
taktiež kompletná rekonštrukcia 

poschodia bývalého baru E-50. 
Ďalšími investičnými akciami 

bola výmena časti okien na bu-
dove materskej školy, vymaľova-
nie vnútorných priestorov škôl-
ky a výmena detských postieľok a 
časti detského inventára.

Ani budova základnej školy ne-
ostala bez povšimnutia a počas 
jarných mesiacov bola dokonče-
ná výmena pôvodných okien za 
plastové. Po tomto kroku nasle-
dovalo počas veľkých prázdnin 
zateplenie budovy a nová fasáda. 
Pred začiatkom školského roka 
bola taktiež vymenená podlaho-
vá krytina vo všetkých triedach, 
vymaľované triedy a spoločná 
šatňa. To všetko bol realizované 
v objeme asi 500 tis. Sk.

 V jesenných mesiacoch po-
kračovali práce na budovaní ka-
nalizácie na Ul. viničnej až po 
dom Márie Delinčákovej. Práce 
boli v polovici decembra ukonče-
né. Výstavba bude pokračovať v 
jarných mesiacoch 2009. Na rad 
príde odkanalizovanie družstev-
ných bytoviek až po  bytové domy 
bývalého Benzinolu a taktiež od-
kanalizovanie rodinných domov 
od Štefana Sotáka až po Jozefa 
Mašľonku. Náklady na túto časť 

zberača B od Jána Kenziora až 
po M. Delinčákovú vrátane by-
toviek predstavujú sumu cca 3,5 
mil. Sk, ktorá bola uvoľnená z 
rozpočtu na túto akciu.

Po skolaudovaní tejto časti tiež 
obec vyzýva všetkých občanov, 
ktorým bola zriadená kanalizač-
ná odbočka na pripojenie, aby sa 
čo v najkratšom čase pripojili na 
verejnú kanalizáciu, čím si uľah-
čia fungovanie domácnosti.

Jednou z menších investícií na 
miestnom cintoríne bolo osade-
nie lavičiek, ktoré boli využité 
hlavne počas teplých dní a počas
Pamiatky zosnulých. Toľko nie-
kto ré investície, ktoré sa zrealizo-
vali v minulom roku.

Z pripravovaných je to už spo-
mínaná rekonštrukcia poscho-
dia kultúrneho domu, výstavba
detského asfaltového ihriska, vý-
stavba verejného osvetlenia v čas-
ti Árenda, budovanie ďalších ve-
tiev kanalizácie a rekonštrukcia 
chodníkov v miestnej časti Dol-
 ný koniec popri hlavnej cesty.

Na záver chcem poďakovať 
všetkým občanom, ktorí v uply-
nulom roku prispeli svojou prá-
cou či umom k rozvoju obce, 
zvlášť členom FS Harčare, det-
ského súboru Harčarik, členom 
záujmových združení a spolkov 
a zaželať všetkým vám a vašim 
blízkym a rodinám ešte raz pevné 
zdravie a pokoj v rodine.

Ing. Ján Čižmárik
starosta obce

AKTÍVNI HARČARE
Dedinská folklórna skupina rozdáva 

svojim spevom radosť už viac ako dve de-
saťročia. V roku 2008 absolvovala doved-
na 15 vystúpení v obciach Michalovského a 
Trebišovského okresu. Päťkrát sa predstavi-
la domácemu publiku. Bolo to pri príležitos-
ti stavania mája, na 18. folklórnych sláv-
nostiach, dvakrát na stretnutí pri príležitos-
ti Mesiaca úcty k starším a pri rozsvecovaní 
vianočného stromčeka.

Vedúcim skupiny a harmonikárom v jed-
nej osobe je Ondrej Novák. Pod jeho vede-
ním sa milovníkom folklóru predstavili ná-
dejní mladí speváci Dominika Moskaľová a 
Patrik Novák, zo skúsenejších to boli Zuza-
na Jurková, Michal Drábik, Ján Furčák, Ing. 
Michal Hreščo, Július Ihnacik, Ján Malčický, 
Pavel Paľo a Ján Pavlík. (on)

Deň folklóru
Obec Pozdišovce, Miestny odbor 

Matice slovenskej Pozdišovce a Zem-
plínske osvetové stredisko Michalovce 
pripravili v lete v poradí už osemnás-
te folklórne slávnosti. Tie sa uskutočni-
li v nedeľu 20. júla 2008 popoludní na 
miestnom amfiteátri. Niekoľkým stov-
kám prítomných divákov sa postupne 
predstavili Dedinská folklórna skupina 
Rovina z Dlhého Klčova (okr. Vranov 
nad Topľou), Dedinská folklórna skupi-
na Vidumanec z Kuzmíc (okr. Trebišov) 
a domáca Dedinská folklórna skupina 
Harčare. Vyvrcholením vydareného od-
poludnia bolo vystúpenie mladých ta-
nečníkov spoza Vihorlatu –  Folklórne-
ho súboru Śiňava zo Sniny. (r)

POSVÄTILI ZVONY
Pri príležitosti 358. výročia pa-

miatky posvätenia evanjelického
a.v. chrámu sa 21. septembra usku-
točnila aj slávnosť posvätenia obno-
vených zvonov vo veži, ktoré si ve-
riaci zakúpili v roku 1923. Božím slo-
vom posvätil zvony a zariadenie vo 
veži Mgr. Ján Bakalár, senior šariš-
sko-zemplínskeho senio rátu z Pre-
šova. Milej slávnosti sa zúčastnili
a k veriacim prihovorili o. Ján Le-
meš, gréckokatolícky farár, o. Ser-
gej Barilík, pravoslávny farár a Ing. 
Ján Čižmárik, starosta obce. (mh)

REKONŠTRUKCIA KD
Po letnej pokládke dlaž-

by pokračovali rekonštrukčné 
práce v miestnom kultúrnom 
dome aj v závere roka. Po re-
alizácii omietky vo vstupnej 
chodbe boli realizované sad-
rokartónové podhľady. Tieto 
práce, vrátane dlažby, si vyžia-
dali náklady v hodnote pol mi-
lióna korún. (r)

POMOC CIRKVÁM
Obecné zastupiteľstvo schvá-

lilo cirkvám v priebehu roka na 
základe žiadostí z obecného roz-
počtu čiastku 150-tisíc korún na 
opravy kostolov. Finančnú po-
moc vo výške 50 000 Sk použi-
li evanjelici na obnovu zvonov vo 
veži, gréckokatolíci na nový ná-
ter strechy a pravoslávni na vý-
menu chrámových okien. (mh)

DOSTALI PLAKETY
V priebehu roka 2008 dostali Ján-

skeho plakety za bezpríspevkové dar -
covstvo krvi štyria naši spoluobčania.
ÚS SČK udelil bronzovú plaketu Pet-
rovi Adamovi, strieborné Igorovi Hreš-
čovi a Marekovi Malčickému a zla-
tú Milošovi Mižíkovi. Plakety sa ude-
ľujú za 10-, 20- a 40-násobné daro-
vanie tejto vzácnej teku tiny. Menova-
ným blahoželáme a úprimne za tento 
humánny čin ďakujeme! (red)

želám vám, vážení spoluobčania, v začínajúcom sa roku 2009. V 
roku plného očakávaní z mnohých zmien, ktoré nastali okolo nás a 
hlavne v celej našej spoločnosti. Treba sa však obzrieť aj za končia-
cim sa rokom a zhodnotiť ho.

NOVÁ MENA – EURO
Od 1. januára 2009 dochádza k zmene meny na území Sloven-

ska. Korunu, ktorá tu platila 116 rokov, strieda nová me na – EURO. Táto mena 
bola v niektorých štátoch Európskej únie zavedená v roku 1999. Prvým januáro-
vým dňom roka 2009 sa Slovenská republika stáva 16. členom „eurozóny“. Ešte
v júli 2008 bol stanovený konverzný kurz, ktorým sa bude výmena týchto dvoch 
platidiel riadiť. Za jedno euro zaplatíme 30,1260 Sk. Do 16. januára môžu obča-
nia platiť eurami i korunami, kým príjmy (výplaty, podpory, výdavky v obchodoch 
a pod.) budú dostávať len v eurách. Viac podrobností o starých i nových pla-
tidlách sa dozviete na strane 4 v článku „Koruna u nás končí“. (r)

€

 ÚSPEŠNÝÚSPEŠNÝ ROK 2009

 Vám prajú
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Poslanci obecného zastupiteľstva sa v priebehu druhého polroka zišli na šty-
roch riadnych rokovaniach.

Obecné zastupiteľstvo na svojom rokovaní 30. júla:

 Zobralo na vedomie:
 • Vystúpenie Mgr. Jána Frenu ohľadom spoločného projektu obcí MAS 

Duša.

 Schválilo:
 • Správu o hospodárení za prvý polrok 2008.
 • Žiadosť Pravoslávnej cirkvi o finančnú výpomoc po predložení rozpoč-

tu na práce, prípadne materiálu v sume 50 000 Sk.
 • Odpredaj pozemku v časti Árenda č.p. 2904/77 o výmere 987 m2 pre 

Mariána Sotáka za cenu 300 Sk za 1 m2.
 • Prenájom budovy na par. čís. 370/1 pre Mariannu Pochylú. Cena ná-

jomného je 1 800 Sk mesačne.
 • Začlenenie katastrálneho územia obce do územia verejno-súkromné-

ho partnerstva pod názvom MAS Duša.
 • Výpoveď nájmu Petrovi Pochylému podľa čl. 4 odst. 4.6 Zmluvy o náj-

me nebytových priestorov zo dňa 11.8.2005.

 Odporučilo starostovi obce:
 • Uzatvoriť novú zmluvu o prenájme budovy na par. č. 370/1 s Marian-

nou Pochylou do 31.8.2008.
 • Prejednať cenové relácie k výstavbe asfaltovej plochy na miestnom ih-

risku do 31.8.2008.

Obecné zastupiteľstvo na svojom rokovaní 11. októbra:

 Zobralo na vedomie:
 • Informáciu o súčasnom stave napojenia na verejnú kanalizáciu a roz-

počet na dostavbu kanalizácie na Ul. viničnej.
 • Žiadosť Jána Kachniča.

 Schválilo:
 • VZN o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach č. 

02/2008.
 • Odpredaj pozemkov par. č. 2907/107, 2907/108 a 2907/109 pre Má-

riu Andrejcovú, Pozdišovce 359, za cenu 1 Sk. Správne poplatky na 
prevod nehnuteľností hradí kupujúci.

 • Stravovanie zamestnancov obce Pozdišovce v školskej jedálni MŠ od 
1.11.2008.

 • Zakúpenie novej rozhlasovej ústredne pre obecný rozhlas do 
31.10.2008.

 Odporučilo:
 • Prerokovať s Petrom Pochylým vyrovnanie nedoplatkov za prenájom 

miestnosti na Hvizde. Pri neuhradení poplatkov do 31.10.2008 obec 
zruší doterajšiu zmluvu o prenájme priestorov.

 • Prerokovať s firmou ZEPO ďalšiu výstavbu kanalizácie na Ul. viničnej
v celom komplexe do 1.11.2008. Vyčlenená suma predstavuje čiast-
ku 3,5 mil. Sk.

 • Pripraviť ďalší postup dokončenia obnovy kultúrneho domu, príze-
mia aj poschodia, podľa finančných možností, približne 500-tis. Sk do 
30.11.2008.

 • Informovať Jána Lacka o sťažnosti Jána Kachniča do 31.10.2008.
 • Rozšíriť ponuku na výstavbu detského ihriska (asfaltovú plochu) do 

1.12.2008.
 • Zabezpečiť verejné osvetlenie na Ul. Árenda do 20.10.2008.

Obecné zastupiteľstvo na svojom rokovaní 31. októbra:

 Zobralo na vedomie:
 • Cenové ponuky na rekonštrukciu kultúrneho domu – stien a podhľadu 

zo sadrokartónu.

 Schválilo:
 • Správu o hospodárení za tretí štvrťrok 2008.

ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Členstvo v MAS Duša
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 30. júla 2008 schválilo začle-

nenie obce do občianskeho združenia MAS (miestna akčná skupina) Duša. 
Hlavným cieľom tohto združenia je riešenie kvality životného prostredia, 
rast kvality života občanov a ekonomického a sociálneho potenciálu mik-
roregiónu.

Na čele OZ MAS Duša je správ-
na rada, ďalšími orgánmi sú monito-
rovací a kontrolný výbor a výberová 
komisia. Poslaním tejto akčnej sku-
piny je rozvíjanie spolupráce orgá-
nov verejného sektora, podnikateľ-
ských subjektov, spolkov, združení a 
občanov na princípe partnerstva rie-
šiť spoločné problémy, hľadať opti-
málnu cestu rozvoja, pripraviť a re-
alizovať integrovanú stratégiu roz-
voja územia mikroregiónu s cieľom 
zvýšenia kvality života na vyčlene-
nom území.

Miestna akčná skupina je viac sek-
torové partnerstvo – samosprávy, in-
štitúcií, podnikateľov, spolkov, zdru-
žení a jednotlivcov, ktorým záleží na 
rozvoji vlastného územia a sú ochot-
ní spojiť sily a skoordinovať svoje 
ľudské, materiálne, fi nančné a práv-
ne zdroje v prospech rozvoja celku. 
V súlade s normami Európskej únie 
sú orgány miestnej akčnej skupiny 

(Pokračovanie na str. 3)

tvorené tak, že zástupcovia verejné-
ho sektora nemajú viac než 50%-né 
zastúpenie, kým ďalší predstavitelia 
majú väčšinové zastúpenie.

Miestna akčná skupina má pod-
ľa pravidiel Slovenskej republiky za-
stupovať viac ako 10 000 a menej 
ako 150 000 obyvateľov (mestá nad 
20 000 obyvateľov sa do počtu ne-
započítavajú). Mikroregión Duša je 
vytvorený z chotárov mesta Stráž-
ske, kde je aj sídlo MAS Duša a de-
dín Brekov, Krásnovce, Laškovce, 
Lesné, Nacina Ves, Oreské, Petrov-
ce nad Laborcom, Pozdišovce, Pus-
té Čemerné, Staré, Suché, Šamudov-
ce, Voľa a Zbudza. Tieto sídla ležia 
na starom agragačnom vale Labor-
ca po jeho obidvoch stranách. Úze-
mie je zo severovýchodu ohraniče-
né Vihorlatskými vrchmi, zo západu 
Pozdišovským chrbtom a na juhu sa 
otvára do priestoru Východosloven-
skej roviny. (red.)

RADA KOMPLETNÁ
Nedávno zvolená školská 

rada pri Základnej škole Po-
zdišovce bola doplnená o pia-
teho zá stupcu z radov nepe-
da gogických pracovníkov. Ďal-
šou členkou sa stala novopri-
jatá školníčka Andrea Drábi-
ková. (r)

Pri kontrole rekonštrukčných prác v kultúrnom dome vidíme po-
slancov Ing. M. Vereščáka a D. Čižmárika. Snímka: M. Hreščo

Snímka M. Hrešča zachytá-
va pracovníkov michalovskej 
firmy ZEPO pri výstavbe kana-
lizácie na Ul. viničnej.

Miestna organizácia Územ-
ného spolku Červeného kríža 
uskutočnila pre svojich členov 
výlet do Maďarska. Dvadsať-
deväť členov a ich rodinných 
príslušníkov navštívilo kryté 
termálne kúpalisko aquaparku 
Aquarius v Nyíregyháze.
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Riaditeľka MŠ Z. Bruňová s deťmi v novozariadených prie storoch 
škôlky. Snímka: M. Hreščo

DIEŤA A SVET

Prostredie vytvára podmienky 
pre celkovú pohodu detí. Pozitív-
ne môže ovplyvňovať osobnosť 
die ťaťa len vtedy, keď dokáže v 
pl nej miere uspokojovať psychic-
ké, citové a telesné potreby. Mik-
roklíma prostredia materskej ško-
ly vplýva na pocit pohody, výkon-
nosť a únavu pri pohybe, hre, uče-
ní a práci.

Uvedomujúc si tieto skutočnos-
ti kolektív zamestnancov mater-
skej školy, s podporou poslancov 
obecného zastupiteľstva a staros-
tu obce, vytvoril pre deti navšte-
vujúce materskú školu účelné a 
es tetické prostredie. V priestoroch 
spálne, herne a šatne boli osadené 
nové plastové okná a dvere, vyma-
 ľované priestory spálne, herne a so-
ciálnych zariadení, zakúpe ný no -
vý koberec do herne, nové poste-

le s antibakteriálnymi matracmi a
posteľné prádlo – bielizeň. Z fi -
nančných prostriedkov získaných
za zber papiera sme zakúpili zá-
clony do celého interiéru školy.
Po viac než tridsiatich rokoch sme 
vymenili časť nábytku v herni
vďa ka sponzorskému daru od spo-
loč nosti Nafta, a.s., ktorej aj tou-
 to cestou vyjadrujeme naše poďa-
kova nie.

V roku 2009 plánujeme pokra-
čovať vo výmene okien v sociál-
nych zariadeniach a školskej ku-
chyni, prekrytím terasy chceme 
vytvoriť podmienky pre pobyt 
detí vonku aj počas nepriaznivé-
ho počasia, zakúpiť stoly a stolič-
ky pre deti a zatepliť školskú bu-
dovu.

Spomínané zmeny a úpravy re-
alizujeme s vedomím, že budú 
slúžiť všetkým deťom, ktoré našu 
materskú školu navštevujú či 
budú ju v budúcnosti navštevovať 
a vytvoria tak dobrú základňu pre 
základnú školu v našej obci.
Zuzana Bruňová, riaditeľka MŠ

(Dokončenie zo str. 2)

ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
 Odporučilo:
 • Vyrovnať nedoplatky nájomného zo strany Petra Pochylého k 

31.12.2008 v plnej výške.
 • Starostovi obce zabezpečiť viacero ponúk na rekonštrukciu KD.
 • Starostovi obce predložiť správu o účtovaní stravných lístkov zamest-

nancov obce.

Obecné zastupiteľstvo na svojom rokovaní 5. decembra:

 Zobralo na vedomie:
 • Informáciu o rozšírení cenových ponúk na rekonštrukciu prízemia v 

KD.
 • Termín konania akcií Mikuláš 2008, 7.12.2008 o 14,30 hod., a vianoč-

né posedenie, 13.12.2008 o 17. hod.

 Schválilo:
 • VZN o dani z nehnuteľnosti pre rok 2009 a nasledujúce č. 03/2008
 • Odmeny poslancom a kontrolórke v nasledujúcej výške:
 - poslanci 4 500 Sk a 200 Sk za každé zasadnutie a akciu
 - folklórna skupina podľa priloženého zoznamu akcií
 - občania Ján Paulikán 4 000 Sk, Irena Macková 2 000 Sk, Milan Hreš-

čo 2 500 Sk, Anna Popriková 1 500 Sk, Jaroslav Čenčárik 2 000 Sk, 
Dušan Čižmárik 10 000 Sk, zástupca starostu Ing. Miloš Vereščák 4 
000 Sk a starosta Ing. Ján Čižmárik 20 000 Sk.

 • Ponuku firmy Július Smriga, Krásnovce na rekonštrukciu KD – veľká sá-
la a vchod v hodnote 146 425 Sk.

 Odporučilo:
 • Starostovi obce predložiť zákon a vykonávaciu vyhlášku k stravovaniu 

zamestnancov obecného úradu.

 Zrušilo:
 • Upratovanie priestorov pri zastávkach SAD Milanovi Hreščovi a Anne 

Poprikovej a navrhlo upratovanie cez pracovníkov obecných služieb – 
zastávky, zdravotné stredisko, okolie obecného úradu, kostol – aj cez 
soboty a nedele. Ing. Ján ČIŽMÁRIK, starosta obce

DOBRÁ NOVINA
Dobrá novina má v Pozdišov-

ciach a susedných obciach niekoľ-
koročnú tradíciu. Počas nedáv-
nych sviatočných dní navští vili 
koledníci väčšinu domácností v 
našej obci, v Močaranoch a Laš-
kovciach. V priebehu 4 dní (26.-
28.12.2008 a 2.1.2009) sa vo 
dvoch skupinách vystriedalo pri-
bližne 20 mladých ľudí hlavne z 
Detského domova. Poz dišovčania 
prispeli sumou 16 835 Sk, suse-
dia z Močarian sumou 6756 Sk. 
Finančné prostriedky bu dú pou-
žité na vybrané projekty v chu-
 dobných afrických krajinách. (jn)

NOVÁ UČITEĽKA
Po odchode dlhoročnej riadi-

teľky miestnej základnej školy 
Gabriely Šandorovej bol dopl-
nený stav pedagogických pra-
covníkov na škole. Do kolek-
tívu pribudla nová učiteľka – 
Mgr. Iveta Golmicová. V práve 
prebiehajúcom školskom roku 
2008/2009 vyučuje žiakov pr-
vého ročníka. Táto novoprija-
tá pedagogická pracovníčka je 
v poradí už sedemdesiatou uči-
teľkou, resp. učiteľom vo viac 
než storočnej histórii pozdišov-
skej štátnej školy. (ik)

ADVENTNÁ PREHLIADKA
V predposlednú decembrovú nedeľu sa v Lastomíre uskutočnil 6. 

ročník Adventnej prehliadky cirkevných spevokolov. Zastúpené boli 
všetky cirkvi pôsobiace v obci – rímskokatolícka, evanjelická a.v., 
gréckokatolícka, reformovaná a pravoslávna. Evanjelickú cirkev za-
stupovali speváci z cirkevných zborov z Pozdišoviec a Michaloviec 
pod vedením Vladimíra Kuncu. (red)

OPÄŤ SLÚŽIA!
V nedeľu 16. novembra sa v 

miestnom evanjelickom chráme 
uskutočnilo stretnutie konfirman-
dov po štyridsiatich rokoch, kde 
si pripomenuli prvé prijatie svia-
tosti Večere Pánovej. Zároveň 
si potvrdili svoju krstnú zmluvu a 
zložili sľub viery.

Spomienkovej slávnosti sa zú-
častnilo 21 bývalých konfirman-
dov. Počas služieb Božích sa k 
účastníkom prihovoril farár Ľu-
bomír Kordoš, od ktorého prijali 
pred oltárom požehnanie. Modlit-
bami a piesňou zároveň poďako-
vali Pánu Bohu za doterajší život, 
za pokoj a milosti, ktorých sa im 
a ich rodinám dostáva.

Na tejto slávnosti si veriaci pri-
pomenuli aj 85. výročie úmrtia fa-
rára Jozefa Kozlaja, ktorý v obci 
pôsobili v rokoch 1898-1923 a 
110. výročie úmrtia Pavla Šimko-
viča, ktorý bol zborovým farárom 
v rokoch 1873-1898. Obaja kňazi 
sú pochovaní na obecnom cinto-
ríne. M. Hreščo, presbyterĎALŠIA ETAPA

Po takmer ročnej prestávke po-
kračovala výstavba obecnej ka-
nalizácie ďalšou etapou. V polo-
vici novembra začali pracovní-
ci mi chalovskej firmy ZEPO s 
výkopo vými prácami na Viničnej 
ulici. Počas piatich týždňov stihli 
rea lizovať výkopové práce a ulo-
žiť potrubie v dĺžke 900 metrov. 
Ka nalizáciu tak môže v dohľad-
nom čase využívať ďalších 27 do-
mácností. Uvedené práce si vyžia-
dali finančné náklady za približne 
3,5-4 mil. korún. (rik)

„Dieťa a svet“ je názov štátneho vzdelávacieho programu pre 
predprimárne vzdelávanie detí v materskej škole. Pre jeho úspešnú 
realizáciu sú nevyhnutné primerané materiálno-technické a prie-
sto rové podmienky.

ŠACHOVÝ TURNAJ
Pri príležitosti 54. výročia oslo-

bodenia našej obce sa uskutočnil
šachový turnaj. Do súťaže sa zapo-
jilo dvanásť vyznávačov tejto krá-
ľovskej hry. Po zaujímavom prie-
 behu a dramatických partiách, aj za 
účasti mladých Pozdišovčanov, sa 
z prvenstva radoval Ján Kráľ, kto-
rý vo finálovej partii porazil Joze-
fa Molnára. Bronzovú priečku ob-
sadil Dušan Drábik, ktorý na štvr-
té miesto odsunul Vladimíra Leš-
ňanského. (jf)

∙ Koncom augusta sa v našej ob-
ci uskutočnila spomienka na SNP. 
Jej súčasťou tak, ako po iné roky 
bolo zapálenie vatry.
∙ Tradičným podujatím pred Via-
nocami býva v našej obci mikuláš-
ska slávnosť spojená s rozsviete-
ním vianočného stromčeka. Nedáv-
ne rozsvietenie sa uskutočnilo 7. 
decembra.
∙ V pondelok 15. decembra sa 
usku točnil vianočný koncert žiakov
ZŠ. Pod vedením učiteliek sa miest-
ni školáci predstavili rodičom i sta-
rým rodičom pásmom vianočných 
piesní a kolied. (red.)

STRUÈNE
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OBEC V ČESKOSLOVENSKU
Nedávno uplynulo 90 rokov od vzniku 

Československa. Udalosti I. svetovej vojny 
spôsobili, že aj naša obec, ktorá predtým 
patrila do rakúsko-uhorskej monarchie, sa 
stala súčasťou novovzniknutého českoslo-
venského štátu a s výnimkou vojnových 
rokov 1939-1945 zotrvala v tomto spo-
ločnom zväzku Čechov a Slovákov do kon-
ca roka 1992.

V minulosti patrili Pozdišovce v rám-
ci Uhorska do Zemplínskej župy, posled-
ne so sídlom v Sátoráljaújhelyi. Aj v povoj-
nových rokoch boli súčasťou župy s rovno-
menným názvom, ibaže južná časť župy 
patrila Maďarsku a k novovytvorenej 
Zemplínskej župe v ČSR patrila už západ-
ná (slovenská) časť bývalej Užskej župy. 
Sídlom župy boli Michalovce. Tento stav 
netrval dlho, pretože už v roku 1924 do-
šlo k reorganizácii žúp a obec bola územ-
no-správne začlenená do Košickej veľ-
župy. Takýto stav trval do vzniku tzv. Slo-
venského štátu, kedy v rokoch 1939-1945 
obec patrila do Šarišsko-zemplínskej župy 
so sídlom v Prešove.

Po obnovení ČSR v roku 1945 boli vy-
tvorené kraje. Naším krajským sídlom bol 
naďalej Prešov. To trvalo do roku 1960, 
kedy bol počet krajov redukovaný a Pre-
šovský a Košický kraj splynuli do väčšie-
ho územného celku, ktorým sa stal Výcho-
doslovenský kraj so sídlom v Košiciach. 
Toto krajské zriadenie trvalo tridsať ro-
kov, kým kraje neboli zrušené a vytvore-
né po vzniku samostatnej Slovenskej re-
publiky v podobe, ako ich poznáme v sú-
časnosti. Obec pritom vždy patrila do Mi-
chalovského okresu.

Pozdišovce mali v dávnejšej minulosti 
významné postavenie v rámci mikroregi-
ónu. Tak tomu bolo aj počas českosloven-
skej éry. Krátko po I. svet. vojne tu z Mo-
čarian presídlil notariát, ktorý združoval 
šesť obcí: Krásnovce, Močarany, Pozdišov-
ce, Šamudovce, Fišar (Vŕbnicu) a Žbince. 
Celý obvod mal rozlohu 5 714 ha, 779 do-
mácností a 3 861 obyvateľov, z toho Po-
zdišovce 1 242. V rokoch 1922-1944 za-
hŕňal Obvodný notársky úrad Pozdišovce 
okrem sídelnej obce Fišar, Krásnovce, Laš-
kovce a Žbince. Bezprostredne po II. svet. 
vojne (1946) Matričný obvod Pozdišovce 
tvorili obce Fišar, Krásnovce, Laškovce, 
Močarany, Pozdišovce, Šamudovce a Žbin-
ce. Rozloha obvodu bola 61 km2 a počet 
obyvateľov 4 517.

Počet obyvateľov obce pri prvom sčíta-
ní v I. ČSR predstavoval 1 242, pri posled-
nom sčítaní v ČSFR 1 158. Najvyšší stav do 
siahol v roku 1970, kedy v obci žilo 1 377 
obyvateľov. Kým v prvej polovici 20. stor. 
liehovar, sódovkáreň, majer, mlyn, píla, 
hrnčiarsky cech a bohatší gazdovia posky-
tovali len niekoľko desiatok pracovných 
príležitostí, v osemdesiatych rokoch STS, 
JRD Pokrok, Benzinol, Keramika, Jednota 
SD a iné inštitúcie sídliace v obci ponúkali 
približne 800 pracovných miest!

Spracoval J. P. Zemplínsky

KORUNA U NÁS KONČÍ

Prvá koruna, ako rakúsko-uhor-
ská menová jednotka pod označe-
ním K tu obiehala v rokoch 1892-
1918. Základnou jednotkou bola 
strieborná K (1892-1916). Hmot-
nosť striebornej 1 K bola 5 gra-
mov, strieborná 2 K mala 10 a 5 
K 24 gramov. Mince v hodnote 10, 
20 a 100 K razili z rýdzeho zlata. 
Okrem mincí boli v obehu papiero-
vé bankovky v nominálnej hodnote 
10, 20, 50, 100 a 1 000 K.

Po skončení I. svetovej vojny a 
vzniku Československa ešte ne-
bolo isté, či korunami sa na na-
šom území bude platiť naďalej. O 
názve novej meny sa rozhodova-
lo medzi 3 variantmi. Skutočnosť, 
že to bude naďalej koruna, presa-
dil vtedajší minister fi nancií ČSR 
Alois Rašín. Korunou českoslo-
venskou (Kč) sa u nás platilo v ro-
koch 1919-1939. V tomto obdo-
bí tu obiehali mince (1, 5, 10, 20 a 
50 Kč), bankovky (10, 20, 50, 100, 
500 a 1 000 Kč) a štátovky (1, 5, 
10, 20, 50, 100, 500, 1 000 a 5 000 
Kč). Od roku 1929 bola Kč krytá 
zlatom a jej obsah bol stanovený 
na 0,4458 g rýdzeho zlata.
Československé platidlá počas 

ďalšej svetovej vojny nahradila na 
území vojnovej Slovenskej republi-

ky, tzv. „Slovenského štátu“ (1939-
1945) Koruna slovenská (Ks). V 
obehu boli mince (1, 5, 10, 20 a 
50 Ks), bankovky (50, 100, 500 a 1 
000 Ks) a štátovky (5,10 a 20 Ks).

Na území ČSR, resp. ČSSR 
(1945-1990) opäť platila Koru-
na československá (tentoraz pod 
označením Kčs). V rôznych časo-
vých obdobiach obiehali v rôznych 
nominálnych hodnotách mince (1, 
2, 3 a 5 Kčs) a bankovky (1, 3, 5, 
10, 20, 25, 50, 100 a 500 Kčs). V 
roku 1953 sa menovou reformou 
uskutočnila peňažná reforma v po-
mere 5:1. Obsah rýdzeho zlata bol 
stanovený na 0,123426 g.

V histórii koruny najkratšie boli v 
obehu nové mince a bankovky Ko-
runy československej v Českej a 
Slovenskej federatívnej republike 
(1990-1992). Mince mali hodnotu 
1, 2, 5 a 10 Kčs, bankovky 10, 20, 
50, 100, 500 a 1 000 Kčs).

Posledná éra koruny na našom 
území nastala po rozpade Česko
-Slovenska (1993-2008). Novou 
menou sa stala Slovenská koruna 
(Sk). Razili sa 4 nominály mincí (1, 
2, 5 a 10 Sk) a 7 nominálov banko-
viek (20, 50, 100, 200, 500, 1 000 
a 5 000 Sk).

V každom z uvedených období 

ZEMPLÍNSKA ALMA MATER
Školstvo má v Pozdišovciach bohatú tradíciu, 

veď už v roku 1362 sa spomína farská (katolícka) 
škola. Ďalšie písomné zmienky o miestnych školách 
sa viažu k roku 1600 a najmä k polovici 17. storo-
čia, kedy novozaloženú 4-triednu evanjelickú škol-
skú stanicu navštívil známy pedagóg európskeho 
významu Jan Amos Komenský. História spomína v 
rôznych obdobiach viacero miestnych škôl, no po-
zdišovské školstvo sa najviac dostalo do povedomia 
v 18. a 19. storočí.

Dňa 15. mája 1743 bola v našej obci kanonická 
vizitácia, ktorú vykonal superintendent Juraj Am-
brozius. Sprevádzali ho Štefan Lyczy a Žigmund Ko-
vačnaj. V Pozdišovciach ich vo svojom dome milo 
prijal Melichar Sirmaj. Kňazom bol v tom období 
61-ročný Andrej Greškovič, ktorý v miestnom evan-
jelickom cirkevnom zbore pôsobil v rokoch 1716 až 
1746, zborovými dozorcami boli Melichar Sirmaj a 
Žigmund Kovačnaj.

Na konvente držanom v dome Sirmajovcov boli 
prítomní zemepáni Andrej, Adam a Alexander Sir-
majovci, Ladislav Dravecký, Ladislav Sirmiensis, 
Žigmund Aisdorfer a Ladislav Boronkaj, ktorým su-
perintendent vytýkal, že svoje deti posielajú do ško-
ly v Blatnom Potoku (Sárospatak), odkiaľ mnohí ľa-
hostajnosť i slobodomyseľnosť vo viere prinášali a 
prosil ich, aby postavili „vyššiu“ školu, aby nielen 
ich deti, ale aj ostatní (synovia zemplínskych šľach-
ticov) sa tu mohli učiť.

Na túto výzvu sa prítomní zemania rozhodli posta-
viť „Rectori Academico“, ktorú superintendent sľú-
bil podporiť. Melichar Sirmaj hneď daroval staveb-
ný pozemok a prítomní zemepáni na mieste upísali 
400 fl orénov na postavenie školy. Jednotliví šľach-

tici prispeli takto: Melichar Sirmaj 80 fl ., Ladislav 
Dravecký, Andrej Sirmaj, Adam Sirmaj a Alexander 
Sirmaj po 50 fl ., Samuel Aisdorfer 40 fl ., Ladislav 
Sir miensis 20 fl ., Žigmund Kovačnaj 30 fl . a Ladi-
slav Boronkaj 20 fl . Melichar Sirmaj a Žigmund 
Ko vačnaj sľúbili školu postaviť ešte v roku 1743.

Na čele „vyššej“ školy stál „rector academicus“. 
Pozvanému rektorovi stanovili ročný plat 80,2 siah 
dreva, 8 meríc miešaného obilia, 4 merice pšenice a 
20 priestorových siah dreva. Vyučovacou rečou na 
tejto škole bola latinčina. Okrem školských povin-
ností mal rektor za povinnosť kázať v kostole.

Prvým známym rektorom tejto „vyššej“ školy bol 
Dávid Fabrici, otec známeho pozdišovského rodá-
ka – náboženského spisovateľa, evanjelického kňa-
za Andreja Fabriciho. D. Fabrici pôsobil aj ako fa-
rár v miestnom evanjelickom cirkevnom zbore v ro-
koch 1746-1772.  Rektormi boli aj ďalší kňazi – Sa-
muel Némethy a Ezechiel Cibuľák, ktorí popri rek-
torskej práci účinkovali aj ako kapláni v miestnom 
evanjelickom cirkevnom zbore.

V niektorých historických prameňoch sa uvádza, 
že škola zanikla koncom 18. storočia. Zo zoznamu 
rektorov „vyššej“ školy však vyplýva, že sa tak stalo 
až začiatkom 19. storočia. Dokazuje to aj prehľad 
rektorov s kontinuitou do roku 1804, t.j. takmer šesť 
desaťročí a neskôr ďalších 5 rokov účinkovania 
Ezechiela Cibuľáka.
Rektori „vyššej“ školy v Pozdišovciach:

1745-1748  Dávid FABRICI (Fabricius), 1748-
1753 Matej MUŇAJ, 1753-1760 Ján GREŠKO-
VIČ, 1760-1770 Martin LAMOŠ, 1770-1773 An-
drej VICTOR, 1773-1784 Martin KACIÁN, 1784-
1786  Štefan DEMETER, 1787-1789 Samuel NÉ-
METHY, 1789-1804 Michal GRECÁR, 1808-1813  
Ezechiel CIBUĽÁK. (pz)

sa koruna delila na 100 halierov. 
Nominálna hodnota „haliernikov“ 
sa v rôznych časových obdobiach 
líšila len veľmi málo. V obehu boli 
1, 3, 5, 10, 20, 25 a 50 hal.

Treba povedať, že jednotlivé 
platidlá boli poplatné svojej dobe. 
Kým v rokoch 1892-1945 a 1990-
2008 boli na minciach a bankov-
kách okrem nominálnej hodnoty aj 
historické osobnosti, počas budo-
vania socializmu to boli „budova-
teľské“ motívy. Výnimkou bola len 
25-korunáčka, tzv. śľepa“ s portré-
tom Jana Žižku, ktorú neskôr na-
hradila 20-korunáčka s tým istým 
motívom. V osemdesiatych rokoch 
bola do obehu daná nová stokoru-
náčka s portrétom Klementa Gott-
walda, ktorá však medzi ľudom ne-
bola príliš obľúbená a zostala v tie-
ni dovtedajšej „źeľenej“.

Od 1. januára teda u nás začí-
na platiť euro (€). V obehu sú min-
ce (1 a 2 €) a bankovky 5, 10, 20, 
50, 100, 200 a 500 €). Okrem toho 
do našich peňaženiek pribudnú aj 
„drobné“ v nominálnej hodnote 1, 
2, 5, 10, 20 a 50 centov (EURO 
CENT). Každá minca má „európ-
sku“ a „národnú“ stranu. Na našej 
„národnej“ strane sú zobrazené 3 
motívy – Dvojkríž na trojvrší, kto-
rý je znakom Slovenskej republiky, 
Bratislavský hrad a tatranský štít 
Kriváň. -JPZ-

V súvislosti so vstupom Slovenskej republiky do „eurozóny“
prestáva na našom území platiť Slovenská koruna. Aj keď táto 
mena bola u nás zavedená iba v roku 1993, história koruny je oveľa 
staršia. Naši predkovia ňou platili už od roku 1892.
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Spoločenské okienko

VIETE, ŽE...
... pred 360 rokmi (1648) bol v obci 
postavený sirmajovský kaštieľ, ktorý 
Peter Sirmaj testamentárne určil za 
rodinné sídlo?
... pred 285 rokmi (1723) zomrel vý-
znamný stoličný a vojenský hodnos-
tár Andrej Sirmaj?
... pred 220 rokmi (1788) sa v Sla-
vošovciach narodil Samuel Ľudo-
vít Šafárik (brat Pavla Jozefa Šafá-
rika), ktorý pôsobil v Pozdišovciach 
(pravdepodobne od roku 1810) ako 
správca na Sirmajovom majetku? 
... pred 175 rokmi (1833) začal na 
pozdišovskej evanjelickej škole pô-
sobiť kantor - učiteľ a národovec Ka-
rol Samuel Benjamín Seredaj?
... pred 125 rokmi (1883) sa naro-
dil popredný pozdišovský hrnčiar a 
cechmajster Michal Poľaško-Gar-
bar?
... pred 105 rokmi (1903) sa narodil 
popredný pozdišovský hrnčiar Juraj 
Jurko?
... pred 95 rokmi (1913) sa narodil
Štefan Duda Dudík, ktorý v našej ob-
ci pôsobil v rokoch 1939-1944 ako
pridelený notár matričného obvodu?
... pred 80 rokmi (1928) sa narodi-
la etnografka a výtvarná fotografka 
PhDr. Ester Plicková, CSc., autorka 
mo nografi e „Pozdišovské hrnčiar-
stvo” z roku 1959?
... pred 70 rokmi (1938) prišiel do 
na šej ob ce neskorší známy sloven-
ský básnik Ján Kostra, ktorý tu pô-
sobil pol roka ako podporučík Čes-

koslovenskej armády?
... pred 65 rokmi (1943) boli v pozdi-
šovskom gréckokatolíckom chráme 
prvé misie?
... pred 55 rokmi (1953) uskutočnil 
archeológ Karol Andel rozsiahly vý-
skum lokalít Árenda a Hradiśče?
... pred 55 rokmi (1953) bol posta-
ve ný súčasný most cez riečku Du-
ša?
... pred 55 rokmi (1953) zomrel po-
predný slovenský dramatik Július 
Barč-Ivan, ktorý v našej obci pôsobil 
v rokoch 1935-1942 ako evanjelický 
kňaz?
... pred 50 rokmi (1958) pokračova-
li práce na stavbe závodu Benzina?
... pred 25 rokmi (1983) zomrel po-
predný pozdišovský hrnčiar, mladší 
cechmajster a neskôr predseda hrn-
čiarskeho výrobného družstva Pa-
vol Andrejko?
... pred 20 rokmi (1988) bola splyno-
fi kovaná obec? (red)

Uzreli svetlo sveta
Marek MALČICKÝ, Laura PAĽOVÁ, Timur Ján PLIŠKA, Richard 
SZABO, Karolína MARGOVÁ, Kristián KUNCA.

Uzavreli manželstvo
Ladislav ELIÁŠ a Mária KOVÁČOVÁ, Peter ZUBKO a Martina FABI-
ÁNOVÁ, Pavol POĽAŠKO a Eva ŠTOFÍROVÁ.

Oslávili životné výročia
50 rokov – Karel OPA, Pavol POĽAŠKO, Michal ČIŽMÁR, Vác-
lav KOVÁČ, František LINK, Vladimír HRUBÝ, Anna KRÁĽOVÁ, 
Anna LUTERANOVÁ, Emília ČENČARIKOVÁ, Eva GAĽOVÁ.

60 rokov – Ján POĽAŠKO, Jozef MAŠĽONKA, Michal MIHA-
LEČKO, Mária PARIKRUPOVÁ, Kvetoslava DADUČOVÁ.

70 rokov – Štefan FURČÁK, Michal VARMEĎA, Mikuláš JURKO, 
Anna KRÁĽOVÁ, Mária PAČILOVÁ, Verona ČIŽMÁRIKOVÁ.

75 rokov – Pavol POPRIK, Zuzana KRÁĽOVÁ, Anna BALOGO-
VÁ.

80 rokov – Ján SUŠKO, Berta KRÁĽOVÁ.

86 rokov – Elemír ELIÁŠ.

87 rokov – Anna ČAČKOVÁ.

90 rokov – Zuzana MALČICKÁ.

Opustili naše rady
19.8. – Stanislav LEŠŇANSKÝ (1958), 30.10. – Mária FEČKOVÁ 
(1943).

K 31. decembru 2008 bolo k trvalému pobytu v obci prihlásených 
1269  obyvateľov, z toho 632 mužov a 637 žien.

VÁ.

80 roko
86 roko
87 roko

GALÉRIA OSOBNOSTÍGALÉRIA OSOBNOSTÍ
Peter SIRMAJ (1608–1658/9)

Významný krajinský hodnostár Peter Sirmaj sa narodil v roku 1608. 
Je zakladateľom pozdišovskej vetvy Sirmajovcov. S manželkou Annou 
S., rod. Kecerovou, známou zberateľkou ľudových piesní a ľudomilkou, 
mal 5 detí – Štefana, Mikuláša, Petra, Sáru a Andreja.

V Pozdišovciach získal majetky v roku 1640. O štyri roky neskôr 
bol stoličným notárom, na sneme v roku 1646 ho zvolili za podžupana 
Zemplínskej stolice. Túto funkciu vykonával do roku 1656. Ako zastu-
pujúci župan za pomoci hydraulikov z Belgicka a Benátok dal regulo-
vať tok Tisy tak, aby neohrozovala záplavami hrad Tokaj. V roku 1648 
za pomoci stoličnej správy postavil v Pozdišovciach pekný kaštieľ, ktorý 
testamentárne určil za rodinné sídlo. V roku 1647 sa spolu s prísedia-
cim Jakubom z Tušíc zúčastnil snemu v Bratislave za Zemplínsku sto-
licu. Jedným z poslaní oboch vyslancov bolo obnovenie náboženské-
ho výkonu evanjelických cirkví. V roku 1656 bol prísediacim kráľovskej 
sudnej tabuly. V tom istom roku bol vyslaný k užskému županovi grófo-
vi Jurajovi Drugetovi na pomoc pri obnove kalvínskeho náboženstva. 
Začiatkom druhej polovice 17. stor., pravdepodobne roku 1654, založil 
v Pozdišovciach evanjelický cirkevný zbor, ktorý aj jeho potomkovia ne-
skôr podporovali a ochraňovali.

Peter Sirmaj (Péter Szirmai) zomrel 30. decembra 1658 (niektoré 
zdroje uvádzajú rok 1659) v Pozdišovciach, kde je pravdepodobne aj 
pochovaný. J. P. Zemplínsky

Folklór nestarne. Svedčia o tom stále nové a nové tváre prichádza-
júce na naše folklórne slávnosti. Podujatie, ktoré sa u nás uskutočni-
lo už po 18-krát, onedlho bude zaiste patriť aj týmto mladým folklo-
ristom z DFS Harčarik pod vedením manželov Novákovcov.

Pozdišovský kaštieľ, ktorý dali postaviť Sirmajovci, má už 350 ro-
kov. Prešiel viacerými rekonštrukciami a aj jeho vzhľad bol pôvodne 
iný, než ako ho poznáme teraz. Podľa náčrtku z roku 1642 z knihy Gá-
bora Szirmaya ho dal Peter Sirmaj vystavať na takomto pôdoryse.

„REKORDÉR“
V posledných rokoch sa 

hubám i hubárom v našich 
lesoch darí. Svedčí o tom aj 
nevšedný „úlovok“ skúsené-
ho hubára Milana Vereščá-
ka. Nevšedný dubák, ktorý 
na šiel 21. októbra, vážil 800 
gramov. Aj jeho jednotlivé 
miery boli slušné. Posúďte 
sami: obvod klobúka 73 cm, 
priemer klobúka 26 cm a ob-
vod stopky 21 cm. (-mh-)



ŠPORT V SKRATKE ŠPORT V SKRATKE
II.B trieda ObFZ Michalovce – dospelí
1. kolo (10.8.2008)
Beša – Pozdišovce 2:0
2. kolo (17.8.2008)
Pozdišovce – Pus. Čemerné 2:1 (0:0)
Góly: Frenák 2 – Danko. ŽK: Frenák, 
Mihalčin – Danko. Pred 50  divákmi roz-
hodoval Tušek.
3. kolo (24.8.2008)
Bánovce n/O – Pozdišovce 3:1 (3:1)
Góly: Tirko 2, Šoltés – Frenák. ŽK: M. 
Varmeďa, Kurták (h). Pred 100 divákmi 
rozhodoval Cejkovský.
4. kolo (31.8.2008)
Pozdišovce – Žbince 3:1 (1:1)
Góly: Frenák, Pavlík, vlastný Milenký – 
Revák. Pred 80 divákmi rozhodoval Pi-
varník.
5. kolo (7.9.2008)
Zbudza – Pozdišovce 4:0 (1:0)
Góly: Šalacha 2, Mandžák, Kanca. ŽK: 
Kuták (h). Pred 50 divákmi rozhodoval 
Šipoš.
6. kolo (14.9.2008)
Pozdišovce – Veľ. Slemence 1:1 (0:0)
Góly: Ľ. Kráľ – Šterba. ŽK: Béreš, Ivan, 
Szidor (h). ČK: Szidor (h). Pred 60 di-
vákmi rozhodoval Ihnacik.
7. kolo (21.9.2008)
Malčice – Pozdišovce 2:0 (2:0)
Góly: P. Makula, Marcin. ŽK: D. Maku-
la – Poľaško. Pred 80 divákmi rozhodo-
val Mazár.
8. kolo (28.9.2008)
Pozdišovce – Kap. Kľačany 6:1 (1:0)
Góly: Ľ. Kráľ 3 (1 z pok. kopu), Pavlík, 
Kurták, Činčár – Bodnár. Pred 60 divák-
mi rozhodoval Mitrík.
9. kolo (5.10.2008)
Krásnovce – Pozdišovce 0:1 (0:1)
Gól: M. Varmeďa. ŽK: Matta – Činčár, 
Kuták. ČK: D. Furčák. Pred 150 divákmi 
rozhodoval Šipoš.
10. kolo (12.10.2008)
Pozdišovce – Moravany 3:3 (1:0)
Góly: Ľ. Kráľ 2, O. Čižmárik – Rusinko-
vič 2, Mati. ŽK: D.Kornuc, Kuták, Mac-
ko – Hrunka, Žofčák, Antal. ČK: Kuták, 
Macko – Bačo, Hrunka. Pred 80 divák-
mi rozhodoval Bali-Jenčík.
11. kolo (19.10.2008)
Trhovište – Pozdišovce 3:1 (0:1)
Góly: Novák, Lešňanský, Macár – Pav-
lík. ŽK: Macár – O. Čižmárik, Ľ. Kráľ. 
Pred 100 divákmi rozhodoval Štugner.
12. kolo (26.10.2008)
Pozdišovce – Rakovec n/O 1:1 (1:0)
Góly: D. Furčák – Roháč. ČK: J. Kor-
nuc (d). Pred 50 divákmi rozhodoval 
Kaffan.
13. kolo (2.11.2008)
Močarianska – Pozdišovce 2:2 (0:0)
Góly: Džubanský, Juraško (z pok. kopu) 
– Kuták, Ľ. Kráľ. ŽK: Chvostaľ – O. Čiž-
márik, Ľ. Kráľ, Mihalčin, E. Anguš, Ku-
ták. ČK: O. Čižmárik (h). Pred 100 di-
vákmi rozhodoval Mitrík.

Jesenná tabuľka 2008/2009
 1. Malčice 13 8 3 2 39 : 20 27
  2. Trhovište 13 8 3 2 35 : 23 27
  3. Bánovce n/O 13 8 0 5 42 : 36 24
  4. Moravany 13 7 1 5 37 : 35 22
  5. Rakovec n/O 13 6 3 4 26 : 22 21
  6. Močarianska 13 6 1 6 41 : 31 19
  7. Kap. Kľačany 13 6 0 7 35 : 47 18

  8. V. Slemence 13 5 2 6 32 : 32 17
  9. Žbince 13 5 1 7 28 : 28 16
 10. Pozdišovce 13 4 4 5 21 : 24 16
 11. Krásnovce 13 4 3 6 30 : 36 15
 12. P. Čemerné 13 3 4 6 15 : 23 13
 13. Zbudza 13 3 3 7 22 : 27 12
 14. Beša 13 4 0 9 17 : 36 12

III.B trieda ObFZ Michalovce – dorast
1. kolo: Bánovce n/O – Pozdišovce 
1:3 (0:0), Matiščák – R. Repka 2, Vrob-
ľa. ŽK: D. Baranek (h). Pred 20 divákmi 
rozhodoval Cejkovský. 2. kolo: Pozdi-
šovce – Trhovište 3:0 kont. Hostia ne-
pricestovali. 3. kolo: Horovce – Pozdi-
šovce 5:1 (2:1), Šoltés 3, Szabó, Bod-
nár – D. Baranek. Pred 20 divákmi roz-
hodoval Štugner. 4. kolo: Pozdišovce 
– Rakovec n/O 2:3 (1:1), R. Repka, R. 
Link – Fejko 2, Holinka. ČK: Darjanin 
(h). Pred 20 divákmi rozhodoval Pivar-
ník. 5. kolo: Krásnovce – Pozdišovce 
1:8 (0:3), Bača – R. Repka 3, D. Bara-
nek 3, L. Lukáč, M. Krišo. ŽK: R. Ve-
reščák, M. Ihnacik (h). Pred 30 divákmi 
rozhodoval Komenda. 6. kolo: Pozdi-
šovce – Bánovce n/O 3:0 (1:0), Kor-
nuc, R. Link, D. Baranek. Pred 20 di-
vákmi rozhodoval Pavlík. 7. kolo: Trho-
vište – Pozdišovce 1:5 (0:3), Novák – 
L. Lukáč 2, D. Baranek, R. Vereščák, 
Z. Skočný. Pred 30 divákmi rozhodoval 
Kaffan. 8. kolo: Pozdišovce – Horov-
ce 0:6 (0:3), Šoltés a Bodnár 2, Maheľ, 
Kováč. ŽK: Mihalčin (d), ČK: Link (d). 
Pred 30 divákmi rozhodovala Šimko-
vá. 9. kolo: Rakovec n/O – Pozdišov-
ce 5:1 (2:0), Fejko 2, Ivanko, Titko (z 
pok. kopu), Zán (z pok. kopu) – D. Bara-
nek. ŽK: Titko, Fejko (d). ČK: Fejko (d). 
Pred 15 divákmi rozhodoval Kudelás. 
10. kolo: Pozdišovce – Krásnovce 4:0 
(2:0), J. Kornuc a R. Repka po 2. Pred 
30 divákmi rozhodoval Kičinka.

Jesenná tabuľka dorastencov
 1. Rakovec n/O 10 9 0 1 79 : 20 27
 2. Bánovce n/O 10 6 1 3 53 : 25 19
 3. Pozdišovce 10 6 0 4 30 : 22 18
 4. Horovce 10 5 1 4 72 : 27 16
 5. Krásnovce 10 2 0 8 17 : 49 6
 6. Trhovište 10 1 0 9 9 : 117 3

III.trieda ObFZ Michalovce – žiaci
1. kolo: Pozdišovce – Iňačovce 3:3 
(2:2), Andrišov 2, Koc – Tomči 2, On-
do-Eštok. ŽK: Jenčík (h). 2. kolo: Drah-
ňov – Pozdišovce 3:0 (2:0), Rácz 2 (1 
z pok. kopu), Balog. Pred 20 divákmi 
rozhodoval Šipoš. 3. kolo: Pozdišovce 
– Klokočov 8:2 (4:0), Andrišov 2, Kole-
sár 2, M. Krišo 2, R. Baranek, Vrobľa – 
Komár 2. Pred 20 divákmi rozhodoval 
Eštok. 4. kolo: Hatalov – Pozdišovce 
1:5 (0:1), Polák – R. Baranek 3, M. Mi-
halčin, Kočiš. ŽK: Sabovčík, Janič, Po-
lák (d). ČK: Sabovčík (d). Pred 30 di-
vákmi rozhodoval Geci. 5. kolo: Pozdi-
šovce – Kapušianske Kľačany 5:1 
(3:0), R. Baranek a Andrišov po 2, E. 
Menda – Ignácz. ŽK: Andrišov (d). Pred 
30 divákmi rozhodoval Halecký. 6. kolo: 
Ložín – Pozdišovce 8:4 (0:1), Zajac 5, 
Tomko 2, Vasiľ – R. Baranek 4. ŽK: Za-
jac (d), ČK: Škodi (h). Pred 85 divák-
mi rozhodoval Šimko. 7. kolo: Pozdi-
šovce – Močarianska. Hostia vystúpi-
li zo súťaže!

Jesenná tabuľka žiakov
 1. Drahňov 6 6 0 0 33 : 3 18
 2. Ložín 6 4 0 2 17 : 12 12
 3. Pozdišovce 6 3 1 2 25 : 18 10
 4. Iňačovce 6 3 1 2 18 : 20 10
 5. Kap. Kľačany 6 2 1 3 16 : 18 7
 6. Hatalov 6 1 1 4 9 : 22 4
 7. Klokočov 6 0 0 6 5 : 30 0
Močarianska vystúpila zo súťaže!

Vychádzajú ako občasník. Vydáva Obecný úrad 
v Poz dišovciach, tel. 056/647 22 03. Riadi redakč-
ná ra da v zložení: Ing. Ján Čižmárik – predseda,
Milan Hreščo, Dušan Čiž márik a Erik Anguš – čle-
novia. Zodpovedný re dak tor: J. P. Zemplínsky. Evi-
dované MK SR pod č. EV 1002/08. Tlač: Adrian Bu-
raľ, Jovsa.

Hodnotíme jesennú časť II.B triedy dospelých

JAR BUDE ZAUJÍMAVÁ
V prvú novembrovú nedeľu skončila jesenná časť súťaží ObFZ 

Michalovce. V II.B triede si titul polovičného majstra vy bojovali 
Malčice o skóre pred Trhovišťom. Jesenný primát je pre Malči-
čanov akýmsi zadosťučinením, keďže toto mužstvo doteraz ešte 
takúto nízku súťaž nehralo (s výnimkou rezervy).

Domáci OcŠK čelí priamemu kopu súpera. Snímka: JPm

V POHÁRI STOP!
Futbalisti OcŠK ani v tomto súťažnom 

ročníku neporušili tradíciu a vypadli už 
v prvom kole Pohára ObFZ. Nad ich sily 
bol tentoraz nováčik II.B triedy z Rakovca 
nad Ondavou, ktorému podľahli na jeho 
pôde 1:4 (0:3). Jediný gól nášho mužstva 
strelil Činčár, za domácich bol dvakrát 
úspešný M. Bakajsa, po jednom góle pri-
dali Š. Bakajsa a Roháč. Zápas rozhodo-
vala Skoupilová pred 50 divákmi. (red)

V jesennej časti odohrali muž-
stvá dovedna 91 zápasov. V 64 z
nich boli úspešnejší domáci, v 13
prípadoch sa stretnutia skončili
re mízou a 14 duelov vyhrali hos-
tia. Bodový pomer je 205:55 a aj 
skóre 282:140 hovorí o preva he 
domá cich mužstiev. Spolu te da pa-
dlo 422 gólov, čo predsta vuje prie-
mer 32,46 gólov na kolo a 4,637 
gólu na zápas. Najviac gó lov (42) 
padlo v 8. kole. Iba o 1 gól menej 
padol v 5. kole. Najmenej to „sy-
palo“ v predposled nom jesennom 
kole, kedy pad lo iba 24 gólov.

Mužstvá uhrali počas jesene 24 
rôznych výsledkov. Najčastejšie to 
boli výsledky 3:2 a 3:1 (po 11-krát) 
a 2:1 (10-krát). Z 13 remíz až 5 
skončilo pomerom gólov 3:3. Naj-
viac gólov videli diváci v zápasoch 
Močarianska – Beša (10:1), Kapu-
šianske Kľačany – Moravany (7:4) a 
Močarianska – Moravany (7:3). Vý-
sledok našich východných susedov  
bol zároveň aj najvyšším v súťaži. 

Naproti tomu 3 zápasy skončili bez 
gólov. OcŠK zaznamenal najvyššie 
víťazstvo nad Kapu šianskymi Kľa-
čanmi (6:1), najvyš šiu prehru (4:0) 
utrpel v Zbudzi. Spo ločne s Pustým
Čemerným dosiahol najviac remíz 
(4). Zo súperových ihrísk doviezol 
4 body (Krásnovce a Močarianska). 
Sú to doteraz jediné bodové straty 
našich susedov na domácej pôde.

Zaujímavé štatistiky prinášajú ta-
buľky doma – vonku. Stopercent-
ne úspešné na domácom trávniku
sú doteraz Bánovce n/O (21) a Mo-
ravany (18). Aspoň jeden zápas do-
ma prehrala už viac ako polovica 
mužstiev (8), Beša dokonca 4-krát. 
Najčastejšie sa z gólov radovali di-
váci v Bánovciach, domáci 30-krát, 
hostia 15-krát. Iba 18 presných zá-
sahov videli v Beši, po 9 na jednej 
i druhej strane. Najproduktívnejšie 
do ma boli Močarany, ktoré hosťom 
nasúkali 32 gólov, kým Beša iba 9. 
Vonku doteraz nebodovali Moča-
rianska a Zbudza. Najlepšie vonku 
strieľali Moravany (16 gólov), naj-
menej presných zásahov zazname-
nali naši a Pusté Čemerné (po 5). 
Najhoršie bránili na ihriskách súpe-
rov Kap. Kľačany (32 inkasovaných 
gólov) a Moravany (29).

V doterajšom priebehu mužstvá 
uhrali viacero nečakaných výsled-
kov. Aj z tohto pohľadu bude boj 
o postup i záchranu ešte zaujíma-
vý. (pz)

NAŠI NEUSPELI
Na júlovom turnaji v Krásnov-

ciach sa našim nedarilo. Doras-
tenci vyhrali nad domácimi ro-
vesníkmi 4:1, no v boji o prven-
stvo prehrali s Moravanmi 2:3.

Muži dokonca nedali ani gól. 
Vo vyraďovacom stretnutí pre-
hrali s domácim mužstvom 0:3.
Nedarilo sa im ani v boji o tre tie 
miesto, keď podľahli Močarian-
skej 0:2. Turnaj vyhrali Krásnov-
ce, ktoré vo finále porazili Mora-
vany najtesnejšie 1:0. (red.)

Pozdišovské èriepky – Noviny obyvate¾ov obce Pozdišovce


