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GAŠPAROVIČ OBHÁJIL
V dňoch 21. marca a 4. apríla 

sme opäť volili prezidenta Sloven-
skej republiky. Zo siedmich kandi-
dátov, ktorí sa uchádzali o priazeň 
voličov na funkčné obdobie 2009-
2014, vyšiel víťazne doterajší pre-
zident Ivan Gašparovič, podporo-
vanými koaličnými stranami Smer-
SD a SNS.

V prvom kole bolo do zoznamu 
voličov v našej obci zapísaných 1 
007 oprávnených voličov. K voleb-
ným urnám ich pristúpilo 403, čo je 
40,02% z celkového počtu. Z 398 
platných hlasov dostal Ivan Gaš-
parovič 215, Iveta Radičová 83, 
Zuzana Martináková 40, Milan Si-
dor 30, Milan Melník 17 a Franti-
šek Mikloško 13 hlasov. Ďalšia 
kan didátka Dagmara Bollová nezí-
skala ani jeden hlas. I. Gašparo-
vič vyhral presvedčivo aj v druhom 
kole, v ktorom z 994 oprávnených 
voličov využilo volebné právo 456 
(45,88%), keď dostal 320 hlasov, 
kým I. Radičová len 131. Päť hla-
sov bolo neplatných.

Predsedníčkou volebnej komisie
v oboch kolách bola Adriana Tom-
ková. (-pk-)

PRÁCE V KD
Rekonštrukcia kultúrneho domu  

pokračuje aj v tomto roku s cie ľom, 
aby tento objekt slúžil svoj mu pô-
vodnému účelu. Realizá ciou prác 
bola poverená firma Maľbystav
z Krásnoviec. Pracovníci spomí-
nanej firmy zrekonštruujú strop, 
vybudujú so ciálne zariadenia a 
vymenia dlažbu. Uvedené práce 
si vyžiadajú náklady v rozmedzí 
od 17 000 do 23 000 €. (-rik-)

POSTAVILI MÁJ
Vo štvrtok 30. apríla sa pri 

Pamätníku národným dejateľom 
v centre obce uskutočnilo tra-
dičné stavanie mája. Postarali 
sa o to členovia DFSk Harčare 
pod vedením Ondreja Nováka. 
Prítomným, medzi ktorými bol 
aj starosta obce Ing. Ján Čižmá-
rik, sa predstavila aj DFSk Če-
merňanka z Pustého Čemerného 
a miestny detský folklórny súbor 
Harčarik pod vedením manželov 
Novákovcov. (red.)

NOVÉ CHODNÍKY
Obecná samospráva rozhodla 

o rekonštrukcii takmer 30 rokov 
starých chodníkov v časti Dolný 
koniec. Chodníky po oboch stra-
nách štátnej cesty Košice – Mi-
chalovce rekonštruuje firma Stra-
bag. Náklady predstavujú čiastku 
približne 26 700 €. –rk–

ÚSPEŠNÝ HARČARIK
V obci Slanec pod Slanskými 

vrchmi sa v nedeľu 14. júna usku-
točnila súťažná prehliadka folklo-
ristov z regiónov Abov a Zem-
plín. Na tomto podujatí nás úspeš-
ne reprezentovali členovia detskej 
folklórnej skupiny Harčarik pod 
vedením manželov Novákovcov, 
ktorí si v konkurencii 24 folklór-
nych skupín počínali nad očaká-
vanie. Nakoniec svedčia o tom 
aj dosiahnuté výsledky. Cenu po-
roty za najlepší výkon získal Pat-
rik Novák, prvé miesto v sólovom 
speve získala Lucia Šestáková a 
Cenu starostu obce Slanec diev-
čenská spevácka skupina v zlože-
ní: Simona Moskaľová, Dominika 
Moskaľová, Jana Andrejková, Mi-
riam Kicošová a Lucia Šestáková. 

(-ono-)

OBNOVA MISIÍ
V dňoch 11. až 14. júna sa

v gréckokatolíckom chráme us-
 ku točnila obnova Sv. misií. Vy-
 konali ju oo. redemptoristi Mi- 
kuláš Tressa, CSsR. a Metod
Lukačik, CSsR. Krst prijalo aj 
päť obyvateľov detského do-
mova, celkom boli počas tejto 
ob no vy prijatí do Cirkvi šiesti 
noví členovia. (red.)

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

pozývajú priaznivcov folklóru

na 19. FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI,
ktoré sa uskutočnia v nedeľu 19. júla 2009

v miestnom amfiteátri.

V programe vystúpia dedinské folklórne skupiny Čemerňanka
z Pustého Čemerného, Soľanka zo Zbudze, domáci Harčare
a Folklórny súbor Kapušančan z Kapušian (okr. Prešov).

Program začína o 15.00 hod.

Tešíme sa na vašu účasť!

Pri Pamätníku národných dejateľov

SPOMIENKA NA BARČA
V nedeľu 3. mája dopoludnia 

boli v evanjelickom chráme Bo-
žom spomienkové Služby božie 
pri príležitosti 100. výročia naro-
denia Júliusa Barča-Ivana. Tento 
významný slovenský spisovateľ-
dramatik pôsobil v Pozdišovciach 
na rozhraní tridsiatych a štyridsia-
tych rokov (1935-1942) ako ad-
ministrátor evanjelického cirkev-
ného zboru.

Slávnosti sa zúčastnili zástup-
covia Matice slovenskej z Marti-
na – bývalý správca prof. Imrich 
Sedlák, CSc. a súčasný správca 
Mgr. Ján Eštok, predseda Miest-
neho odboru Matice slovenskej v 
Pozdišovciach Michal Drábik a 
starosta obce Ing. Ján Čižmárik. 
Služby Božie v evanjelickom kos-
tole slúžil zborový farár Mgr. Ľu-
bomír Kordoš, v kázni, ktorú po-

vedal Mgr. Marek Semko, pripo-
menul pôsobenie a kázne J. Bar-
ča-Ivana v Pozdišovciach. I. Sed-
lák v príhovore priblížil život a 
dielo J. Barča-Ivana a poukázal 
na význam tejto osobnosti. V kos-
tole vystúpil aj zborový spevokol 
z Trebišova.

Slávnosť potom pokračova-
la pri Pamätníku národným de-
jateľom. Prítomní tu boli aj kňa-
zi Gréckokatolíckej a Pravosláv-
nej cirkvi Ján Lemeš, resp. Ser-
gej Barilík so svojími veriacimi. 
Po príhovore I. Sedláka položi-
li k pamätníku veniec zástupco-
via Matice I. Sedlák, J. Eštok a 
starosta obce Ing. Ján Čižmárik.
S kultúrnym programom – pies-

ňami a básňami, ktoré nacvičili
pod vedením učiteliek – vystúpi-
li žiaci miestnej základnej školy, 
zborový spevokol Evanjelickej 
cir kvi a.v. z Trebišova pod vede-
ním Ing. Ľubomíra Plachtinského 
a domáci zborový spevokol pod 
vedením Mgr. Lýdie Kordošovej.

Michal Drábik a Milan Hreščo

Ekumenický Svetový deň modlitieb sa 6. marca konal aj v miestnom
evanjelickom chráme. Za prítomnosti veriacich a kňazov Ľubomíra Kor -
doša a Jána Lemeša sa do týchto modlitieb zapojili ženy Evanjelickej a 
Gréckokatolíckej cirkvi. Snímka: M. Hreščo
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Poslanci obecného zastupiteľstva sa v priebehu prvého polroka zišli na šty-
roch riadnych rokovaniach.

Obecné zastupiteľstvo na svojom rokovaní 28. januára

 Zobralo na vedomie:
1. Kontrolu plnenia uznesení
2. Predložené žiadosti
 Schválilo:
1. Predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia KaHR na realizáciu projek-

tu „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Pozdišovce“.
2. Zabezpečenie realizácie po žiadosti o NFP.
3. Financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdav-

kov, t. j. 7 969,30 € na projekt „Modernizácia verejného osvetlenia v 
obci Pozdišovce“.

4. Poradnú komisiu pre prípravu verejného obstarávania pre stavbu „Ži-
vičné úpravy MK (miestnych komunikácií) v obci Pozdišovce v zložení: 
Jaroslav Čenčarik, Ing. Milan Vereščák, Peter Lukáč, Marta Pavlikáno-
vá a Ing. Ján Čižmárik.

5. Žiadosť Barbory Ďuraškovej o poskytnutie opatrovateľskej služby po 
doložení lekárskej dokumentácie.

 Odporučilo:
1. Prípravu dohody s P. P. o splátkovom kalendári o vyrovnaní podlžnos-

tí za prenájom.

Obecné zastupiteľstvo na svojom rokovaní 12. februára

 Zobralo na vedomie:
1. Investície – priority – kanalizácia, detské ihrisko.
 Schválilo:
1. Správu o hospodárení za rok 2008.
2. Rozpočet obce pre rok 2009 s výnimkou rozpočtu pre telovýchovu a 

šport, ktorá bude prehodnotená po zvolení výboru a predložení roz-
počtu na rok 2009.

3. Odpredaj parcely 2904/52 na výstavbu trafostanice vo výmere podľa 
geometrického plánu za 100 Sk/m2 (3,32 €).

4. Zákaz povoľovania umiestnenia bilbordov v intraviláne a extraviláne 
obce.

 Odporučilo:
1. Predložiť rozpočet pre FK na rok 2009 a vyhodnotenie roku 2008.
2. Starostovi obce zvoliť výbor obecného športového klubu, vrátane re-

víznej komisie.
 Neschválilo:
1. Umiestnenie bilbordov pre firmu Hemiko Michalovce.

Obecné zastupiteľstvo na svojom rokovaní 24. apríla

 Zobralo na vedomie:
1. Termíny organizovania kultúrnych akcií:

a) Stavanie mája 30.4.2009 o 19.00 hod.
b) Spomienková slávnosť 100. výročia narodenia Júliusa Barča-Ivana 

3.5.2009 o 11.00 hod.
2. Ponuky na vybavenie kultúrneho domu nábytkom.
 Schválilo:
1. Správu o hospodárení za prvý štvrťrok 2009.
2. Odplatu 100 € za zriadenie vecného bremena pre trafostanicu č. 1 

pre spoločnosť VSE.
3. Dotáciu pre OcŠK (obecný športový klub) vo výške 4 980 € (150 000 

Sk).
4. Žiadosť J. P. o finančnú pomoc vo výške do 100 € mesačne na úhradu 

nákladov za poskytnutie ošetrovateľskej starostlivosti.
5. Firmu MAĽBYSTAV na rekonštrukciu poschodia kultúrneho domu.
6. Pre rekonštrukciu chodníkov v časti Dolný koniec firmu STRABAG, 

s.r.o.
7. Výpoveď zmluvy s P. P. pre nedodržanie zmluvných podmienok k 

27.4.2009.
8. Výpoveď zmluvy s M. P. pre nedodržanie zmluvných podmienok.
 Odporučilo starostovi obce:
1. Vymáhať nedoplatky od S. P. súdnou cestou.
2. Prejednať s J. P. podrobnosti finančnej výpomoci pre nemocného 

man žela.

Obecné zastupiteľstvo na svojom rokovaní 19.mája

 Zobralo na vedomie:
1. Žiadosť advokáta JUDr. I. Syrového o mimosúdne vyrovnanie veci s 

pokusom o zmier a vyjadrenie sa v uvedenej predmetnej veci v záko-
nom stanovenej lehote.

 Schválilo:
1. Výpoveď nájomnej zmluvy zo dňa 2.9.2008 v zmysle článku 4.5 ná-

jomnej zmluvy s výpovednou lehotou 3 mesiace.
 Odporučilo starostovi obce:
1. Požiadať advokátsku kanceláriu o právnu pomoc v otázke riešenia toh-

to sporu.
 Zrušilo:
1. Uznesenie obecného zastupiteľstva zo dňa 24.4.2009 v bode B.8

Ing. Ján ČIŽMÁRIK, starosta obce

ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Voľby do Európskeho parlamentu sprevádzala

NAJNIŽŠIA ÚČASŤ
Dňa 6. júna sme po druhýkrát volili zástupcov Slovenskej republiky 

do Európskeho parlamentu. Podľa očakávania ich sprevádzala naj-
nižšia účasť voličov a inak tomu nebolo ani v našej obci.

Počet oprávnených voličov v 
našej obci po niekoľkých desať-
ročiach prekročil v tomto roku ti-
sícovú hranicu. Do zoznamu ich 
bolo tentoraz zapísaných 1 013. 
Z tohto počtu k volebným urnám 
prišlo 123, čo predstavuje účasť 
12,14%. Svoje hlasy mohli odo-
vzdať 16 politickým stranám, pre-
tože jedna strana – Rómska inicia-
tíva Slovenska – svoju kandidátku 

pred voľbami stiahla. Najviac hla-
sov v našom volebnom okrsku zís-
kal Smer-sociálna demokracia, 
ktorému odovzdalo hlasy 54 voli-
čov (44,26%) zo 122 platných hla-
sov. Na ďalších miestach skončili 
Kresťansko-demokratické hnutie 
(22 hlasov), Komunistická stra-
na Slovenska (15), Slovenská de-
mokratická a kresťanská únia-
Demokratická strana (13), Ľudo-
vá strana – Hnutie za demokra-
tické Slovensko (5), Strana zele-
ných (4), Konzervatívni demokra-
ti Slovenska – Občiansko konzer-
vatívna strana, Slovenská národ-
ná strana, Strana demokratickej 
ľavice a Slobodné fórum (po 2) a 
Sloboda a solidarita (1). Ani jeden 
hlas nedostali Demokratická stra-
na, Misia 21 – Hnutie kresťanskej 
solidarity, Agrárna strana vidieka 
a LIGA, občiansko-liberálna stra-
na. 

Vo volebnom období 2009-2013 
bude Slovensko v Európskom par-
lamente zastupovať 13 poslancov. 
Z nich najviac má Smer-SD (5), 
SDKÚ-DS, SMK a KDH majú po 
2, SNS a ĽS-HZDS po 1. (red)

Poznáte? Túto dámu vpravo pozná len veľmi málo Pozdišovčanov. 
Je to Anna Poľašková (Garbarová), rodená Horniová, prezývaná aj 
„mľikarka“. Prezývku dostala podľa manžela, ktorý vozil mlieko z de-
diny do Michaloviec. A. Poľašková pochádza z Visloka (bývala v su-
sedstve Demkových) a mala sestru Máriu (Sojkovú). Narodila sa v 
roku 1909 a ako 39-ročná odišla roku 1948 do Spojených štátov ame-
rických. Po nej zakrátko za „veľkú mláku“ odcestoval aj manžel Ján. 
K blížiacej sa „stovke“ (19. augusta) prajeme našej rodáčke (na sním-
ke v kruhu najbližších) hlavne pevné zdravie.  (pr)

STRETNUTIE
Stretnutia bývajú rôzne a život

nám dokazuje, že často aj zaují-
mavé. Jedno takéto pripravili za-
čiatkom roka niektorí obyvate lia 
našej obce (ročníky 1950/1951), 
ktorí sa stretli v bývalej evanje-
lickej škole pri príležitosti 52 ro-
kov zasadnutia do školských la-
víc (ináč ostatní oslavujú len 
ukončenie školy). Pri šli 11 spo-
lužiaci a spolužiačky. Napriek 
tomu, že všetci žijú v na šej obci 
a často sa stretávajú, ma li si čo 
povedať. Aj toto je jeden zo spô-
sobov komunikácie v dnešnej 
uponáhľanej dobe. (rk)

Účastníci netradičného stretnutia pri príležitosti 52. výročia zápisu 
do školy. Snímka: Milan Hreščo



povednej práci v cirkevnom zbo-
re. S modlitbami a piesňami vystú-
pili aj deti, mládež a zborový spe-
vokol.

Mgr. Ľubomír Kordoš sa stal
v poradí už 23. zborovým fará-
rom od založenia cirkevného zbo-
ru v Pozdišovciach v polovici 17. 
sto ročia.

Milan Hreščo, presbyter
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INŠTALÁCIA NOVÉHO FARÁRA
Slávnostné služby Božie sa konali 24. mája v evanjelickom chrá-

me a.v. Bolo to pri príležitosti inštalácie zborového farára Mgr. Ľu-
bomíra Kordoša.

Milej slávnosti sa zúčastnili
vzácni hostia – biskup Východ-
ného dištriktu Evanjelickej cirkvi 
augsburského vyznania na Sloven-
sku Slavomír Sabol z Prešova, 
kon senior VD ECAV Peter Soták, 
oltá rni spolubratia Ján Meňky z 
Michaloviec, Marek Semko z Tre-
bišova, Martin a Eva Škarupovci 
z Hanušoviec nad Topľou, grécko-
katolícky farár o. Ján Lemeš a pra-
voslávny farár Sergej Barilík z Po-
zdišoviec, sestra farárka Refor-
movanej kresťanskej cirkvi z Bá-
noviec nad Ondavou Mgr. Erika
Dékányová, starostka Krásnoviec
Anna Danková, starosta našej ob-
ce Ing. Ján Čižmárik, veriaci z 
Bracoviec, Šamudoviec a okolia.
Slávnosti sa zúčastnili aj veriaci 
zo Smrečian, rodnej obce Ľ. Kor-
doša, na čele s bratom farárom 
Mgr. Jánom Mojzsisom.

Po privítaní, modlitbách, pies-
ňach a príhovore Ľ. Kordoš pre-
vzal z rúk pána biskupa symbo-
lický kľúč od dverí chrámu, bib-
liu, kalich, paténu, cirkevnú agen-
du a kamžu. Nový zborový farár 
potvrdil prevzatie úradu sľubom a 
modlitbou pred Pánom a cirkev-

ným zhromaždením.
Biskup S. Sabol v nádhernej káz-

ni povzbudil všetkých veriacich
vo viere a posilnil Božím slovom 
brata farára v jeho náročnej a zod-

Pred tohtoročným sviatkom Troch kráľov sa Pozdišovčanom pred-
stavila folklórna skupina Rovina z Dlhého Klčova. S pásmom kolied a 
vinšov v doprovode ľudovej hudby FS Zemplín vystúpila v miestnom 
evanjelickom chráme. Snímka: M. Hreščo

ŽIACI SÚŤAŽILI
Základná škola v Pozdišovciach už niekoľko rokov organizuje 

športové podujatie pod názvom Malá školská športová olympiáda. 
Nová pani riaditeľka Mgr. Adriana Janošová sa rozhodla pokračovať 
v športovej tradícii, preto sa na našej škole uskutočnila dňa 11. júna 
v poradí už XII. Malá školská olympiáda.

Pred ôsmou hodinou prišli do školy súťažiaci zo ZŠ v Trhovišti a ZŠ
v Lastomíre v sprievode svojich učiteliek. Nasledoval nástup súťažiacich 
k slávnostnému otvoreniu. Riaditeľka A. Janošová privítala súťažiacich a 
popriala im veľa úspechov v športovom zápolení. Potom bola vztýčená 
olympijská vlajka a zapálený olympijský oheň. Nasledovali sľuby rozhod-
cov a súťažiacich. K prítomným sa prihovoril aj pán starosta Ing. Ján Čiž-
márik a odborná pracovníčka Školského úradu v Trhovišti PaedDr. Jana 
Dorčáková. Súťažiacich z Trhovišťa prišli povzbudiť aj riaditeľ školy Ing. 
Bohuš Jakuboc a zástupkyňa Mgr. Anna Jenčíková .

Po slávnostnom otvorení olympiády sa súťažiaci pod vedením rozhod-
cov presunuli na svoje stanovištia. Súťažilo sa v skoku do diaľky z miesta 
(na školskom dvore), hode kriketovou loptičkou, behu na 50 a 300 metrov 
(na futbalovom ihrisku). Po ukončení jednotlivých disciplín sa žiaci pre-
sunuli na školský dvor, kde ich čakalo občerstvenie. Nasledovalo vyhlá-
senie výsledkov v jednotlivých disciplínách. Žiakom boli odovzdané dip-
lomy, medaily a vecné ceny.

V závere olympiády riaditeľka poďakovala všetkým prítomným za 
účasť a peknú reprezentáciu svojich škôl. XII. Malá školská olympiáda 
bola jednou z mnohých úspešných akcií organizovaných našou základ-
nou školou. Kolektív ZŠ  Pozdišovce

BLAHOŽELÁME!
Dňa 22. mája oslávila 95. narode-

niny najstaršia obyvateľka našej obce 
Mária MAGUROVÁ, rod. Vereščáková. 
K peknému životnému jubileu želáme 
oslávenkyni pevné zdravie a ešte veľa 
krásnych chvíľ v kruhu najbližších.

Obecná samospráva

OSLÁVILI SVIATOK
Tohtoročné oslavy sviatku 

Dňa detí sa uskutočnili 7. júna 
na miestnom futbalovom ihris-
ku. Deti, od najmenších až po 4. 
ročník základnej školy, boli roz-
delené do 7 súťažných kategó-
rií. Výsledky jednotlivých súťaž-
ných disciplín:

Beh k rodičom (deti do 3 ro-
kov): 1. Kevin Hoľan, 2. Kevin 
Vaňo, 3. Barborka Sotáková. Beh 
s fúrikom (4-5 ročné): 1. Va-
nesa Hoľanová, 2. Fabián Men-
da, 3. Alex Pliška. Hádzanie lop-
tičiek do smetného koša (6-roč-
né): 1. Ľubko Matina, 2. Domi-
nik Menda, Viktória Banomová. 
Beh s vedrom na hlave (1. roč-
ník): 1. Riško Kendzior, 2. Benja-
mín Soták, 3. Sebastián Menda. 
Hod kruhmi na drevený kolík (2. 
ročník): 1. Patrik Menda, 2. Má-
rio Menda, 3. Adriána Dadučová. 
Triafanie ceruzkou do fľaše (3. 
ročník): 1. Leo Kocek, 2. Miriam 
Kicošová, 3. Alexandra Vereščá-
ková. Beh s loptičkou na teni-
sovej rakete (4. ročník): 1. Pat-
rik Feneš, 2. Anna Vereščáková, 
3. Slavo Kováč.

Najlepší v jednotlivých dis-
ciplínach i ostatní súťažiaci do-
stali sladké odmeny. (čiž)

NOVÍ KONFIRMANDI
Po dvojročnej príprave boli v 

ne deľu 17. mája v miestnom v 
evan jelickom chráme konfirmo-
vaní 6 mladí evanjelici. Slávnosť 
sa uskutočnila za účasti ich rodi-
čov, krstných rodičov a príbuz-
ných. V preplnenom chráme zlo-
žili konfirmandi sľub vernosti pred 
Cirkvou a zhromaždením, potvr-
dili si svoju krstnú zmluvu a po 
prvýkrát pristúpili k prijatiu Veče-
re Pánovej. Všetci tak boli za do-
spelých členov cirkevného zboru. 
Konfirmáciu vykonal zborový fa-
rár Mgr. Ľubomír Kordoš.

Milan Hreščo, presbyter

Z januárového poľovníckeho 
ple su. Snímka: PZ

Snímka vľavo je z otvorenia Malej školskej športovej olympiády. 
Vpravo vidíme mladých folkloristov, ktorí nás úspešne reprezentovali 
na regionálnej prehliadke v Slanci. Snímky: ŠaN

SLÁVILI ODPUST
V gréckokatolíckom chráme, 

ktorý je zasvätený Najsvätejšie-
mu Srdcu Spasiteľa, bola v ne-
deľu 21. júna odpustová sláv-
nosť. Pozvanie o. Jána Lemeša 
na túto slávnosť prijal o. Slavo-
mír Gereg, farár z Poruby pod 
Vihorlatom, ktorý bol hlavným 
celebrantom a kazateľom. (red.)



 4 Pozdišovské èriepky 1/2009

POČIATKY MATICE V OBCI
Poslaním Matice slovenskej je národne 

a vlastenecky pôsobiť na území Slovenskej 
republiky i mimo neho, združovať tvorcov 
a priaznivcov slovenskej kultúry, napomá-
hať jej rozvoju, chrániť a rozvíjať národ-
né dedičstvo ako národnú a kultúrnu hod-
notu. Toto poslanie Matice slovenskej na 
miestnej a regionálnej úrovni realizujú a 
pomáhajú rozvíjať jej miestne odbory.

Tak to robí i miestny odbor v našej 
obci. Jeho začiatky siahajú do polovice 
štyridsiatych rokov 20. storočia. Vtedy, 
20. januára 1946, bolo vtedajším riadite-
ľom školy Jánom Žiakom zvolané ustano-
vujúce valné zhromaždenie MO MS V Po-
zdišovciach. J. Žiak vysvetlil 31 účastní-
kom zhromaždenia poslanie a úlohy Mati-
ce, ako i práva a povinnosti jej členov. Prí-
tomných požiadal, aby sa vyslovili, či sú-
hlasia so založením Miestneho odboru Ma-
tice slovenskej so sídlom v Pozdišovciach, 
ktorý by bol kultúrnym strediskom blízke-
ho okolia. Prítomní túto myšlienku jedno-
hlasne podporili.

Na tomto ustanovujúcom valnom zhro-
maždení bol zvolený prvý výbor. Pred-
sedom sa stal Ján Michalko, prvým pod-
predsedom Pavol Pánthy, druhým Miku-
láš Hospodár. Tajomníkom bol Ján Dem-
jan, pokladníkom Andrej Lukáč, zapiso-
vateľkou Alžbeta Felsoczy a revízormi Pa-
ulína Marková a Michal Mižík. Do výbo-
ru boli ešte zvolení Ján Žiak, Ján Lebe-
da, Juraj Šimko, Andrej Danko a Jolana 
Mižíková. Funkciou kronikára bol pove-
rený Ján Žiak, knihovníkom bol Ján Kráľ 
a správcom ľudovo-výchovnej činnosti Mi-
chal Kroj.

Ako vyplýva z archívnych materiálov, 
miestny odbor sa od svojho založenia sna-
žil rozvíjať kultúru v obci formou predná-
šok k aktuálnym témam, organizovaním 
spoločenských večierkov a inými forma-
mi. V roku 1947 nacvičil a zahral operetu 
Anička „Kováčovie“, s ktorou sa predsta-
vil nielen domácemu publiku, ale i v ďal-
ších troch obciach. Odbor pracoval v ťaž-
kých podmienkach. V obci nebola v tom 
čase vhodná miestnosť na usporadúvanie 
väčších kultúrnych podujatí a vtedajšie zá-
kony ich v škole uskutočňovať nepovoľo-
vali. Pozdišovský MO MS mal v tom čase 
15-20 členov. Okrem spomínaných to boli 
napr. Ján Poprik, Dionýz Kočí, súrodenci 
Žiakovci, Július Pavlík a iní.

Po počiatočných aktivitách nastal v čin-
nosti tejto matičnej zložky postupný útlm 
a jeho činnosť pri rozvíjaní kultúry v obci 
stagnovala. Prispela k tomu aj politická si-
tuácia v štáte a tak bol miestny odbor Ma-
tice v roku 1951 zrušený. Trvalo dlhých 
štyridsať rokov, kým sa jeho činnosť zno-
vu obnovila. Pozdišovskí matičiari sa už 
takmer dve desaťročia snažia pomáhať 
obecnému úradu pri rozvoji kultúry nielen 
v obci, ale i v okolí.

(Podklady k článku boli čerpané z ar-
chívnych materiálov Matice slovenskej v 
Martine) Michal Drábik

Zo spomienok nášho rodáka Michala Maguru

BOLO ŤAŽKO, ALE VESELO
bojovníkov. Už 9 rokov som predsedom oblastného vý-
boru. Za celé toto obdobie som sa snažil mnohým po-
môcť. Boli to aj Pozdišovčania, ktorým som ochotne po-
radil, pomohol so zamestnaním či výučbou detí v učiliš-
ti. Som hrdý na svojich významných súkmeňovcov, ako 
i na to, že patrím k tým, ktorí čímsi prispeli k rozvoju 
mesta, krajiny i spoločnosti a tým reprezentovali aj svoju 
rodnú obec. Viem, že som nežil nadarmo. Pozdravujem 
Vás, rodáci moji, a mladým želám úspech v ich živote.“

Pán Michal Magura je už posledný žijúci účastník 2. 
svetovej vojny z 19 dobrovoľníkov z našej obce, ktorí 
bojovali na rôznych frontoch. Traja z nich padli priamo 
v boji, ostatní už zomreli. Za túto činnosť a odvahu mu 
boli udelené viaceré vyznamenania a medaily. Len za 
rozvoj výrobného družstevníctva dostal dve štátne vy-
znamenania a Plaketu Samuela Jurkoviča, niekoľko pla-
kiet za zásluhy o výstavbu miest, okresov a Východoslo-
venského kraja.

Nášmu rodákovi za všetko úprimne ďakujeme a želá-
me zdravie a pokoj v ďalších rokoch života.

Milan Hreščo, kronikár obce

VISTAVA BIKOU
No, mal ja vam strika,

aľe to bul frasova karika.
Pasiju mal, znace,

že furt hodoval pľemenoho bika.
Jaj, to bulo dauno,

iśče za heutej repubľiki, za Masarika.
Ta tedi spoľečnojs robila vistavu,

chto hodoval bika, každoho volaju.
Vistava budze až za Braťislavu.

Z každoho valala, chto bika hodoval,
na štacijon privid, na vagon ladoval.

Z okresu vam išľi choľem dvacec pari,
každi ukazuje, každi svoho chvaľi.

Naš strik povikrucal ľem sebe bajusi,
od zlosci ho, verce, dobre ňerospuči.
Vun śe chvaľic ňezna, ucišil každoho

a daskeľo chlopom zalal i svatoho.
Zochabce chvaľeňa až tam, na vistavu,

uvidzime, komu jaku klasu daju.
Každi zo sobu mal kobiločku bilu,

u ňej das pol chľeba, kolbasu, slaňinu.
Nohauki z dreľichu a tri rubce čarni,

na valaľe tedi śe tag nośil každi.
Tedi ľem panove nośiľi čarňinu,

gazda gerok ňemal, aľe kikľu bilu.
Na źimu gubaňu z dluhima vlasami,
kebi teraz tag vźal, ta bi śe ho baľi.

Tedi bulo ľeto, co bula vistava
a mašina tedi tag ňešatovala.

Dva dňi a dva noce vezla jich mašina,
fše nam rozkladala ňebośčička strina.

No, a jag už prišľi na totu vistavu,
každi zo svojim už trime hore hlavu.

Naš strik zo svojim stal až na samim kraju
a čuje, po meňe ho volaju.

Zavid svoho bika, jag ho dal na vahu,
peršu klasu bikoj na drik už davaju.

Striko na tich džmurknul, co svojich chvaľiľi,
trecu klasu na drik ľedvo uderiľi.

Kazal mi vam praudu, že ňetreba chvaľic,
na to komisija, co ma toto spravic.
Ja za svoho dostal aj šumni tiśice

a vi svojich iśče dva-tri roki trimce.
Sina mi tag učil, ňebudz ňigda pišni,

žebi śi na koncu ňebul ľudzom śmišni.
(Z tvorby Márie Mižíkovej z doteraz nevydanej 
zbierky Priznam śe vam, mamko,.., ktorú zosta-
vil J. P. Zemplínsky.)

Naše obecné noviny vychádzajú v súčasnej po-
dobe už desiaty rok. K ich stálym čitateľom patrí aj 
náš rodák Michal Magura (1925) z Michaloviec. Hoci 
v Pozdišovciach nebýva, veľmi rád sa sem vracia a 
zaujíma sa o dianie v obci. Je tu jednoducho doma.

O svojich spomienkach na rodné Pozdišovce nám 
do redakcie poslal list, z ktorého vyberáme: „Prihová-
ram sa k Vám ako jeden z Vás, i keď sa s mnohými, naj-
mä mladšími už nepoznám. Stále sa však cítim Pozdi-
šovčanom. Tu, na Visloku pri Čenčarikovej studni, som 
sa narodil v maloroľníckej rodine Magurovej na Mikulá-
ša roku 1925. V roku 1928 bola veľmi tuhá zima. Vte-
dy, v decembri, zomrel môj otec na rýchly zápal pľúc vo 
veku 47 rokov. Zostali dve sestry (18- a 5-ročná), brat 
(8-ročný) a ja.

Do alamskej (štátnej) školy som chodil 5 rokov. 6.-8. 
ročník som absolvoval v luteránskej škole pri kostole. 
Mojimi učiteľmi boli Fodor, Zvada, Háková, Drábik a 
Žiak. V tom čase bolo v obci 7 rodín Magurovcov, pre-
to sme mali svoje prezývky. Nás volali Strojnikovo, lebo 
naša rodina vlastnila mláťačku a iné stroje. Do školy 
sme chodili v lete bosí, ale do triedy sme sa museli obú-
vať, lebo dlážka bola naolejovaná. V zime sme muse-
li každý deň doniesť kúsok dreva do pece. Futbal sme 
hrali na Pastovníku alebo na Paśvisku smerom na Laš-
kovce. Na jar sme chodili oberať húsenice do Sirmajovej 
kerty. V lete a na jeseň sme tu oberali ovocie. Pri obe-
raní musel každý spievať alebo pískať, aby nejedol ovo-
cie. Kto tak nerobil, musel odísť. To kontroloval správca 
(ešpoan) Peter Végssó. K „hudákom“ sme nemohli cho-
diť, lebo nás kontrolovali učitelia, rodičia, i starší parob-
ci. Chodili sme až po zvolení za parobka po 14. roku. 
Zábavy boli v lete pred krčmou pri obchode a karičky 
a prechádzky po ceste pri kaštieli a na Kamenci. Ako 
deti sme často pomáhali a priúčali sa domácim prácam. 
Pásli sme taktiež kravy, kone a dozerali na mladších sú-
rodencov. Žilo sa ťažko, ale veselo. Ľudia si pomáhali...

Po skončení základnej školy som roku 1941 odišiel 
do firmy Magura v Prešove za krajčírskeho učňa Po vy-
učení, v roku 1944 medzi Vianocami a novým rokom 
1945, som sa dobrovoľne prihlásil do 1. Českosloven-
ského armádneho zboru. Na nový rok s ďalšími 18 dob-
rovoľníkmi z Pozdišoviec sme odišli do Michaloviec a 
potom 3. januára do Humenného, kde nás v kaštieli pre-
zliekli do vojenských uniforiem, vyzbrojili a poslali na vý-
cvik do Sniny. Už 28. januára sme boli odvelení do Le-
voče a odtiaľ na front do Liptovského Mikuláša-Závaž-
nej Poruby, kde zúrili boje. Dňa 10. marca sme prešli na 
pravú stranu Mikuláša, do Smrečian. Tu som bol 4. aprí-
la ranený. Liečený som bol dva mesiace vo Vyšných 
Hágoch. Vojenskú prezenčnú službu som ukončil 3. ja-
nuára 1947.

Do práce som nastúpil som už ako tovariš do firmy 
Magura v Prešove. Bol som zaradený ako pomocný 
majster na páse a po polroku som prevzal dielňu ako 
majster, o dva roky ako vrchný majster pre 400 pracov-
níkov. O rok ma poverili vedením výroby v pobočnom 
závode v Michalovciach, neskôr funkciou riaditeľa zá-
vodu. V júli 1955 som ochorel a po 4-mesačnej hospita-
lizácii požiadal o uvoľnenie z funkcie. Po vyliečení som 
nastúpil do odevného družstva Konfekcia (neskôr Ode-
ta) ako majster, po krátkom čase ma zvolili za predse-
du družstva. Vtedy tu pracovalo 80 zamestnancov. Túto 
funkciu som vykonával takmer 32 rokov, počas ktorých 
som sa podieľal na vybudovaní závodu na výrobu ode-
vov pre 300 zamestnancov, prevažne žien z domácnos-
ti, zariadil som vybudovanie učilišťa pre 150 učňov a 27 
prevádzok služieb v 5 profesiách v 5 okresoch Zemplí-
na so 120 pracovníkmi. Postavený bol aj Dom služieb v 
Trebišove spojený s výrobou obuvi pre 130 pracovníkov. 
V Sečovciach boli zrekonštruované dve budovy a výrob-
ná hala na výrobu obuvi a termoplastov pre 140 pracov-
níkov. Takto družstvo napredovalo a roku 1975 zamest-
návalo viac ako 800 ľudí.

Po odchode do dôchodku pracujem od roku 1985 ako 
čestný funkcionár v Slovenskom zväze protifašistických 
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Spoločenské okienko

VIETE, ŽE...
... pred 315 rokmi (1694) na syno-
de v Sačurove zemplínski evanjelic-
kí kňazi vytvorili vlastný seniorát a 
za seniora bol zvolený pozdišovský 
kňaz Daniel Vienerus?
... pred 305 rokmi (1704) sa v Pozdi-
šovciach narodil Alexander Sirmaj, 
ktorý vlastnil celých 8 dedín, podda-
ných v 23 dedinách a patril k najväč-
ším vlastníkom majetkov v Zemplín-
skej stolici?
... pred 130 rokmi (1879) zomrel 
rím skokatolícky kňaz a národovec 
An drej Radlinský, ktorý navštívil Po-
zdišovce v roku 1850 v súvislosti s 
prípravou krajinského zákonníka?
... pred 120 rokmi (1889) sa vo Zvo-
lene narodil evanjelický biskup Jú-
lius Krčméry, ktorý v rokoch 1923-
1933 pôsobil v Pozdišovciach ako 
zborový kňaz?
... pred 120 rokmi (1889) sa vo Vyš-
nej Rybnici narodil kňaz a generál-
ny vikár Anton Tink, ktorý dal v roku 
1927 v Pozdišovciach postaviť gréc-
kokatolícky chrám?
... pred 100 rokmi (1909) sa naro-
dil najznámejší pozdišovský hrnčiar, 
ľudový umelec Michal Parikrupa-Ši-
par?
... pred 100 rokmi (1909) sa v Krom-
pachoch narodil evanjelický kňaz a 
popredný slovenský dramatik Jú-
lius Barč-Ivan, ktorý v rokoch 1935-
1942 pôsobil v Pozdišovciach ako 
administrátor tunajšieho cirkevného 
zboru?
... pred 95 rokmi (1914) sa v Zaluži-
ciach narodila poetka a podporova-

teľka Gréckokatolíckej cirkvi Mária 
Mižíková, ktorá väčšiu časť života 
prežila v našej obci?
... pred 90 rokmi (1909) sa narodil 
popredný pozdišovský hrnčiar An-
drej Danko, majster ľudovej umelec-
kej výroby?
... pred 90 rokmi sa v našej obci na-
rodil dlhoročný tanečník SĽUK-u Ju-
raj Bruňo?
... pred 85 rokmi (1924) sa v Pozdi-
šovciach narodil páter Ján Lešo, SJ, 
ktorý štvrťstoročie pôsobil ako gréc-
kokatolícky misionár v Kanade?
... pred 80 rokmi (1929) sa v Šipi-
ciach narodil evanjelický kňaz Pavol 
Plachtinský, ktorý v pozdišovskom 
cirkevnom zbore pôsobil ako kaplán 
a farár celé švrťstoročie?
... pred 80 rokmi (1929) sa v srb-
skej Kovačici narodil popredný lekár  
a tanečník Lúčnice MUDr. Ján Bu-
lík, ktorý od roku 1980 žije v našej 
obci?
... pred 60 rokmi (1949) bolo v Po-
zdišovciach založené JRD (jednot-
né roľnícke družstvo) ako druhé v 
Michalovskom okrese?
... pred 50 rokmi (1959) bol posta-
vený závod Benzinol, ktorý slúžil na 
skladovanie ŠHR a rozvoz pohon-
ných hmôt pre región Zemplína?
... pred 45 rokmi (1964) bol za po-
mocného torontského biskupa 
Mons. Michal Rusnak (Rusnačok), 
ktorý vyrastal v našej obci?
... pred 5 rokmi (2004) prijal biskup-
skú vysviacku náš rodák Mons. Ján 
Eugen Kočiš a stal sa pražským po-
mocným gréckokatolíckym bisku-
pom?

(red)

Uzreli svetlo sveta
Karin KOVÁČOVÁ (16. januára), Melisa MENDOVÁ (2. februára), 
Amália POĽAŠKOVÁ (14. februára), Daniel MAGNUS (20. marca), 
Lucia MAĽAROVÁ (21. marca), Ladislav ELIÁŠ (7. apríla).

Uzavreli manželstvo
Radoslav SENIČ a Zuzana KOČIŠOVÁ.

Oslávili životné výročia
50 rokov – Mária KULICHOVÁ, Michal HREŠKO, Agnesa HOR-
NÁ, Anna PAVLIKÁNOVÁ, Jana SOTÁKOVÁ, Ing. Slavomír GUĽ-
VÁŠ, Anna KOVAĽOVÁ, Anna MIHALČINOVÁ.
60 rokov – Ján ANGUŠ, Eva HREŠČOVÁ, Milan LUKÁČ, Emil 
PAVLIKÁN, Jozef KROJ, Miroslav JURKO, Ján POPAĎÁK, Má-
ria DOBROVOĽSKÁ, Milan BRUŇO, Andrej MAGURA, Miroslav 
TKÁČ.
70 rokov – Anna HURTUKOVÁ, Jozef ANTAL.
75 rokov – Mária KRÁĽOVÁ, Mária BENETINOVÁ, Marta ŠIMKO-
VÁ, Marta ĎURAJOVÁ, Helena NOVOTNÁ, Michal DRÁBIK. 
80 rokov – MUDr. Ján BULÍK, Eugen ELIÁŠ.
85 rokov – Anna ROHAĽOVÁ.
86 rokov – Alžbeta KISELOVIČOVÁ.
87 rokov – Mária IVANČINOVÁ, Zuzana ČENČARIKOVÁ.
88 rokov – Ján POPRIK, Mária MADERIČOVÁ, Alžbeta POĽAŠ-
KOVÁ.
95 rokov – Mária MAGUROVÁ.

Opustili naše rady
2.1. – Elemír ELIÁŠ (1922), 9.2. – Zuzana KRÁĽOVÁ, rod. Hudáková 
(1933), 12.2. – Jarmila JACKULIAKOVÁ, rod. Vanaková (1925), 12.2. – 
Michal ĎURAŠKO (1927), 7.4. – Barbora TOKÁROVÁ, rod. Varmeďová 
(1923), 26.5. – Juraj BELEJ (1933), 10.6. – Jozef MAŠĽONKA (1948).

Andrej ANTAL (1929–2008)
Narodil sa 22. februára 1929 v Pozdišovciach. Keďže nepochádzal z 

hrnčiarskej rodiny, za hrnčiarsky kruh sa dostal až po skončení povin-
nej školskej dochádzky. Bolo to počas 2. svetovej vojny u starého otca 
Jána Maguru, ktorý býval a tvoril v miestnej časti Vislok v blízkosti pra-
meňa Pazdička.

Keď v roku 1947 prišla do Pozdišoviec známa keramikárka Júlia Ho-
rová-Kováčiková, ktorá viedla odborný hrnčiarsky kurz, medzi poslu-
cháčmi bol aj mladý Andrej. V tom istom roku sa stal členom novozalo-
ženého hrnčiarskeho družstva, kde sa postupne vypracoval medzi po-
predné osobnosti pozdišovskej dielne. V šesťdesiatych rokoch 20. stor. 
pracoval spolu s manželkou Annou pochádzajúcou z hrnčiarskej rodi-
ny Lukáčovcov, ktorá jeho výrobky maľovala. Obaja vykonávali náročnú 
prácu zodpovedne. Andrej vytáčal najväčšie výrobky – taniere, haľvice 
a vázy, z ktorých najvyššia merala 120 centimetrov a najväčší koršov 
mal objem 15 litrov. V roku 1970 reprezentoval Michalovský okres v te-
levíznej súťaži „Sami sebe“, kde v priamom súboji o zhotovenie väčšie-
ho hrnčiarskeho výrobku porazil svojho rožňavského súpera. Manželia 
Antalovci boli vo vtedajšej Združenej výrobe, v.d. (neskôr Novex, v.d.), 
zároveň aj inštruktormi učňovského dorastu.

Obaja odišli na zaslúžený odpočinok v roku 1991. Andrej Antal zo-
mrel 1. januára 2008 v Pozdišovciach. J. P. Zemplínsky

Milan Hreščo pracuje ako vychovávateľ jednej z dvoch skupín cho-
vancov detského domova v našej obci. Starší Pozdišovčania si ho pa-
mätajú aj ako člena hudobnej skupiny Ortvaň zo sedemdesiatych ro-
kov a numizmatika. Ani v súčasnosti nie je pasívny a zapája sa do rôz-
nych aktivít v obci. Niekoľko volebných období pracuje ako poslanec 
v obecnej samospráve, je presbyterom miestneho cirkevného zboru 
ECAV a zaoberá sa taktiež históriou obce, ktorú príležitostne prezentu-
je v tlači. Zostavil aj rodokmeň svojej rodiny (300 rokov dozadu). Už 15 
rokov sa venuje písaniu obecnej kroniky, s ktorou v roku 2001 získal 2. 
miesto v celoslovenskej súťaži. Za odvedenú prácu mu aj touto cestou 
ďakujeme. (red)

Hrnčiarsky majster Andrej Antal 
s manželkou Annou, rod. Lukáčo-
vou, ktorá mu bola spoločníčkou 
nielen v súkromnom živote, ale i
v práci. Snímka: archív JPZ

2.1. – E
(1933),
Michal Ď
(1923),

Andrej ANTAL (1929–2008)
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ŠPORT V SKRATKE ŠPORT V SKRATKE
II.B trieda ObFZ Michalovce – dospelí
14. kolo (22.3.2009)
Pozdišovce – Beša 2:1 (0:0)
Góly: Ľ. Kráľ, J. Menda – Vojtko. ŽK: 
Eszterhay (h). Pred 60 divákmi rozho-
doval Mazár.
15. kolo (29.3.2009)
Pus. Čemerné – Pozdišovce 4:1 (1:0)
Góly: Holej 2, Melega, Porvažník – Ľ. 
Kráľ (11 m). Pred 50 divákmi rozhodo-
val Tušek.
16. kolo (5.4.2009)
Pozdišovce – Bánovce n/O 0:5 (0:1)
Góly: Tirko 3, Lojan, Ihnát. ŽK: Mihal-
čin – Maďar, Parihuz. Pred 100 divákmi 
rozhodoval Bali-Jenčík.
17. kolo (12.4.2009)
Žbince – Pozdišovce 1:1 (0:0)
Góly: Adam - Figľar. ŽK: Macko, M. Var-
meďa, Ľ. Kráľ, Figľar (h). Pred 60 divák-
mi rozhodoval Keső.
18. kolo (19.4.2009)
Pozdišovce – Zbudza 1:2 (1:1)
Góly: M. Varmeďa – Josai, Vaľo. ŽK: 
Šalacha (h). Pred 80 divákmi rozhodo-
vala Šimková.
19. kolo (26.4.2009)
Veľ. Slemence – Pozdišovce 1:2 (1:0)
Góly: Szidor – Š. Pavlík 2. ŽK: J. Kor-
nuc (h). Pred 60 divákmi rozhodoval 
Tutko.
20. kolo (3.5.2009)
Pozdišovce – Malčice 3:7 (1:3)
Góly: Ľ. Kráľ, D. Baránek, Š.Pavlík – 
R. Makula 2, Šamudovský, M. Makula, 
Marcin, P. Makula, Uhľar. ŽK: M. Var-
meďa, Macko (d). Pred 60 divákmi roz-
hodoval Mazár.
21. kolo (10.5.2009)
Kap. Kľačany – Pozdišovce  1:0 (0:0)
Gól: Bodnár. ŽK: Mihalčin (h). ČK: 
Morvay – Mihalčin. Pred 50 divákmi 
rozhodoval Matej.
22. kolo (17.5.2009)
Pozdišovce – Krásnovce 1:3 (0:1)
Góly: Ľ. Kráľ (11 m) – T. Mitník, Hrub-
jak, R. Mitník. ŽK: V. Čižmár, D. Kornuc, 
J. Kornuc, M. Varmeďa – T. Mitník, Ka-
šaj, Senko. Pred  100 divákmi rozhodo-
val Bali-Jenčík.
23. kolo (24.5.2009)
Moravany – Pozdišovce 4:6 (2:1)
Góly: Vajda 2, Paľovčík, Veseliny – J. 
Menda 4, J. Kornuc, Ľ. Kráľ.  Pred 80 
divákmi rozhodoval Šipoš.
24. kolo (31.5.2009)
Pozdišovce – Trhovište 2:1 (0:0)
Góly: Menda, Macko – Novák. Pred 60 
divákmi rozhodoval Olajos.
25. kolo (7.6.2009)
Rakovec n/O – Pozdišovce 1:1 (1:0)
Góly: Šuhajda – Menda. Pred 50 divák-
mi rozhodoval Pavlík.
26. kolo (14.6.2009)
Pozdišovce – Močarianska 4:2 (0:1)
Góly: Š. Pavlík 2, Kuták, J. Kornuc – 
Počatko, Soós. ČK: Sabo. Pred 100 di-
vákmi rozhodoval Štugner.

Konečná tabuľka 2008/2009
 1. Malčice 26 17 5 4 84 : 36 56
 2. Trhovište 26 14 5 7 79 : 44 47
 3. Bánovce n/O 26 14 3 9 70 : 58 45
 4. Žbince 26 13 4 9 51 : 43 43
 5. Krásnovce 26 11 5 10 62 : 56 38
 6. Moravany 26 11 4 11 64 : 66 37

 7. P. Čemerné 26 10 6 10 39 : 38 36
 8. Beša 26 12 0 14 44 : 67 36
 9. V. Slemence 26 11 2 13 58 : 69 35
 10. Rakovec n/O 26 9 6 11 52 : 54 33
 11. Pozdišovce 26 9 6 11 45 : 57 33
 12. Kap. Kľačany 26 10 1 15 66 : 86 31
 13. Močarianska 26 9 2 15 55 : 65 29
 14. Zbudza 26 5 5 16 17 : 36 17
ŠTK odrátala Zbudzi 3 body!

III.B trieda ObFZ Michalovce – dorast
11. kolo: Pozdišovce – Bánovce n/O 
2:0 (1:0), D. Beránek, M. Krišo. ŽK: L. 
Lukáč – Balint. ČK: Balint, Matta (h). 
Pred 30 divákmi rozhodoval Bali-Jenčík. 
12. kolo: Pozdišovce – Trhovište 0:1 
(0:1), Janík. ŽK: Engel – Katuš. Pred 20 
divákmi rozhodoval Pivarník. 13. kolo: 
Horovce – Pozdišovce 3:4 (2:1), Bod-
nár 3 – J. Kornuc, M. Mihalčin, Vajda. 
Pred 20 divákmi rozhodovala Šimková. 
14. kolo: Pozdišovce – Rakovec n/O 
1:0 (0:0), R. Link. Pred 20 divákmi roz-
hodoval Varga. 15. kolo: Krásnovce – 
Pozdišovce 3:4 (1:0), Duban 2, Čač-
ko – R. Link 2, T. Horný, D. Beránek. 
Pred 20 divákmi rozhodoval Ihnacik. 
16. kolo: Bánovce n/O – Pozdišovce 
7:0 (2:0), Bálint 3, Janinda, Poľák, Ko-
lesár, Harčarik. Pred 20 divákmi rozho-
doval Groško. 17. kolo: Trhovište – Po-
zdišovce 2:1 (2:1), Demeter, Šoltés (11 
m) – R. Link. Pred 20 divákmi rozhodo-
val D. Kornuc. 18. kolo: Pozdišovce – 
Horovce 1:2 (1:2), R. Vereščák – Bod-
nár, Gazda. Pred 20 divákmi rozhodo-
val Ihnacik. 19. kolo: Rakovec n/O – 
Pozdišovce 4:0 (0:0), Fejko 2, Darja-
nin, Vanát. ŽK: Titko (d). Pred 20 divák-
mi rozhodoval Mazár. 20. kolo: Pozdi-
šovce – Krásnovce 4:3.

Konečná tabuľka 2008/2009
 1. Rakovec n/O 20 15 0 5 107 : 37 45
 2. Bánovce n/O 20 13 1 6 98 : 42 40
 3. Pozdišovce 20 11 0 9 43 : 44 33
 4. Horovce 20 10 1 9 98 : 59 31
 5. Krásnovce 20 6 0 14 40 : 74 18
 6. Trhovište 20 4 0 16 24 : 154 12

III.trieda ObFZ Michalovce – žiaci
8. kolo: Iňačovce – Pozdišovce 3:1 
(1:1), Seman 2, Tomči – R. Beránek. 
Pred 20 divákmi rozhodoval Karšňák.
9. kolo: Pozdišovce – Drahňov 6:3 
(1:1), R. Beránek 3, M. Mihalčin 2, 
Škodi – Balog, Buralecký, Racz (z 11 
m). Pred 30 divákmi rozhodoval Ma-
kula. 10. kolo: Klokočov – Pozdišov-
ce 3:2 (0:0), Mindžák, Pliško, vlastný – 
M. Krišo, Škodi. Pred 25 divákmi roz-
hodoval Ihnacik. 11. kolo: Pozdišovce 
– Hatalov 5:1 (4:0), R. Beránek, Ško-
di, K. Drábik – Sabovčík. Pred 20 divák-
mi rozhodoval Ihnacik. 12. kolo: Kapu-
šianske Kľačany – Pozdišovce 6:4 
(5:1), A. Jakab 2, D. Jakab 2, Matyi, vl. 
D. Ihnacik – M. Mihalčin 3, Ľ. Kráľ. Pred 
20 divákmi rozhodoval Dzuro. 13. kolo: 
Pozdišovce – Ložín 2:5 (1:2), M. Krišo 
2 – Šamudovský 2, Marcin, vl. D. Ihna-
cik, Zajac. ŽK: J. Škodi (d). ČK: Koc, 
Škodi (d). Pred 30 divákmi rozhodoval 
Šipoš. 14. kolo: Močarianska – Pozdi-
šovce. Nehralo sa – hostia vystúpili zo 
súťaže.

Konečná tabuľka 2008/2009
 1. Drahňov 12 8 2 2 62 : 19 26
 2. Ložín 12 8 1 3 51 : 24 25
 3. Iňačovce 12 6 2 4 30 : 36 20
 4. Pozdišovce 12 5 1 6 45 : 39 16
 5. Kap. Kľačany 12 4 1 7 34 : 48 13
 6. Klokočov 12 4 0 8 19 : 44 12
 7. Hatalov 12 3 1 8 13 : 44 10
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.

Mladý pozdišovský futbalový ta -
lent Stanislav Dan ko ml. v spoloč-
nosti otca (hore) a na štadióne AC 
Sparta Praha.

Snímky: archív S. Danka

FUTBALOVÝ TALENT
Medzi najúspešnejších športovcov mesta Michalovce za minulý rok patrí v kategórii 

žiakov taktiež mladý talentovaný futbalista Stanislav Danko ml. z našej obce. Je členom 
oddielu starších žiakov FK Zemplín Michalovce, ktorý štartuje v I. lige.

Stano je reprezentantom Slovenskej republiky hráčov do 15 rokov. O jeho futbalo-
vom talente, ktorý zdedil po svojom otcovi (mimochodom bývalom futbalistovi Pozdi-
šoviec a Budkoviec), vedia už aj za hranicami Slovenska. Svedčia o tom viaceré ponu-
ky, ktoré doteraz dostal. Napriek tomu sa tento mladý futbalista rozhodol rozvíjať svoj 
talent doma – na Zemplíne.

S. Dankovi ml. aj touto cestou želáme veľa športových úspechov, a pochopiteľne pev-
né zdravie, ktoré k ich dosiahnutiu potrebuje. Tereza Pavlíková

V poslednú júnovú sobotu sa
na futbalovom ihrisku OcŠK usku-
točnil tradičný Jánsky turnaj v ma-
lom futbale. Hralo sa systémom 
každý s každým. Účastníci odo-
hrali dovedna 21 zápasov, v kto-
rých padlo 76 gólov. Najviac gó-
lov padlo v zápasoch Starci – Nam 
śe ňechce (14:0) a Vislok – Nam 
śe ňechce (10:1). Nao pak, v troch 
due loch (Starci – Sparta, West – 
Ro ma a Vislok – Roma) nepadol ani 
jeden gól. Ani jed nému družstvu sa 

nepodarilo skó rovať vo všet kých 
6 zápasoch, iba v jedinom zápase 
skórovalo Fofo. Parado xom je, že
v zápase dvoch najlepších družstiev
vyhral West nad Starcami, no keď-
že pri rovnosti bodov o celkovom 
víťazovi rozhodovalo celkové skó-
re, víťazom turnaja sa stali Starci.

Celkové poradie turnaja
 1. Starci 6 4 1 1 25 : 4 13
 2. West 6 4 1 1 14 : 2 13
 3. Vislok 6 3 2 1 19 : 5 11
 4. Sparta 6 1 4 1 8 : 4 7
 5. Roma 6 1 4 1 4 : 6 7
 6. Nam śe ňechce 6 1 1 4 5 : 39 4
 7. Fofo 6 0 1 5 1 : 16 1

Tohtoročný turnaj organizačne 
pripravili Július Ihnacik (predseda 
OcŠK Pozdišovce), Miroslav So-
ták, Jaroslav Čenčarik a Ján Fur-
čák. (čák)

VYHRALI STARCI

Pozývame Vás na
45. ročník

turnaja o Putovnú pozdišovskú vázu
v nedeľu 12. júla popoludní na miestnom futbalovom ihrisku

Prvenstvo z minulého roka obhajuje OFK Lastomír (V. liga J-V). 
Ďalšími účastníkmi budú FK Slavoj Sečovce (IV. liga Juh), TJ Druž-
stevník Trhovište a domáci OcŠK Pozdišovce (obaja II.B trieda).

a
29. ročník

Memoriálu Mikuláša Benetina
v nedeľu 12. júla dopoludnia na miestnom futbalovom ihrisku

Na trávniku miestneho futbalového ihriska sa predstavia futbalové 
nádeje MFK Zemplín Michalovce (obhajca), FK Slavoj Trebi-
šov, výber ObFZ Michalovce a domáci OcŠK Pozdišovce.


