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SVIATOK FOLKLÓRU
Počas tretej júlovej nedele sa

v miestnom amfiteátri uskutočnil v po-
radí devätnásty ročník folklórnych 
slávností. Divákom sa na tomto podu-
jatí výnimočne predstavili až tri dedin-
ské folklórne skupiny z nášho okresu. 
Boli to: DFSk Čemerňanka z Pustého 
Čemerného pod vedením Silvie Ron-
ďošovej, DFSk Soľanka zo Zbudze 
pod vedením Evy Hlodinkovej a domá-
ca DFSk Harčare pod vedením On-
dreja Nováka. Finále podujatia zabez-
pečil Folklórny súbor Kapušančan
z Kapušian (okres Prešov) pod vede-
ním Ing. Marka Husovského. Milovníci 
folklóru tak okrem zemplínskych pies-
ní mohli vidieť aj ukážky zo šarišského 
folklóru. Podujatie aj tentoraz modero-
vala Elena Kuncová z Michaloviec. Fol-
kloristom za spríjemnenie júlového od-
poludnia poďakoval starosta obce Ing. 
Ján Čižmárik. Priaznivci folklóru sa už
môžu tešiť na jubilejný dvadsiaty ročník
tohto obľúbeného podujatia.  JPZ.

POMÁHALI
Medzi práceschopným oby-

vateľstvom obce pretrváva na-
ďalej vysoká nezamestnanosť. 
Obecný úrad preto v priebehu 
roka zapojil mnohých z nich 
(30-40) do aktivačných prác. 
Od mája sa starali o hlavne 
čistotu v obci a kosenie tráv-
natých plôch. Podieľali sa aj 
na odstránení divokej skládky 
v časti Árenda, odkiaľ odpra-
tali 10 veľkoobjemových kon-
tajnerov komunálneho odpa-
du. (red.)

STARONOVÝ

ŽUPAN
V sobotu 14. novembra sme rozhodova-

li o novom zložení krajskej samosprávy – 
predsedovi Košického samosprávneho kra-
ja a poslancoch. Voľba predsedu KSK, tzv. 
župana mala v našej obci podobný priebeh 
ako v prevažnej väčšine volebných okrs-
kov, kde s prevahou vyhral doterajší pred-
seda Zdenko Trebuľa zo Smeru SD (175 
hlasov) pred Jánom Sűlim (23). Keďže Z. 
Trebuľa získal viac než polovicu všetkých 
hlasov, druhé kolo voľby naplánované na 
28. novembra sa už neuskutočnilo. Podrob-
nejšie o voľbách píšeme na str. 2. (red)

NA HORE ZVIR
Gréckokatolícki veriaci z Poz di-

šoviec a Trhovišťa sa spolu so svo-
jimi kňazmi o. Jánom Lemešom a
o. Marošom Rinikom zúčastnili 15. 
septembra na sviatok Spolutrpia-
cej Bohorodičky púte do Litmano-
vej. Na známu horu Zvir vystúpi-
li spoločnou modlitbou Krížovej 
cesty. Po sv. liturgii a Molebene 
k Presvätej Bohorodičke v pútnic-
kom chráme sa oboznámili s his-
tóriou tohto najväčšieho pútnické-
ho miesta slovenských gréckoka-
tolíkov. Na spiatočnej ceste sa za-
stavili v prešovskej Katedrále sv. 
Jána Krstiteľa, kde si uctili kópiu 
Turínskeho plátna. Púť zakončili 
poklonou pri hroboch blahoslave-
ných biskupov Pavla Petra Gojdi-
ča a Vasiľa Hopka. (-rk-)

POKOJNÝ ROK 2010
Na prahu nového roka 2010 vám želám, vážení spoluobčania, aby bol 

pre vás v prvom rade pokojný, aby ste ho prežili v zdraví v kruhu svojich 
rodín a najbližších. Taktiež vám želám, aby sa splnili očakávania a pred-
savzatia, ktoré ste si dali a sľúbili na prelome starého a nového roka.

Končiaci sa rok 2009 sa niesol
v celej našej spoločnosti v atmo-
sfére hospodárskeho útlmu ako dô-
sledok celosvetovej krízy. Verím, že
tento začínajúci bude lepší, s ná-
znakmi oživenia výroby a s mož-
nosťou zamestnať sa aj pre našich
občanov, ktorých je vedených v evi-
dencii Úradu práce soc. vecí a rodi-
ny v Michalovciach približne 130.
Aj obec pocítila hospodársku krízu,
a to výpadkom podielových daní, 
ktoré prichádzajú zo štátneho roz-
počtu. Z tohto dôvodu neboli reali-
zované všetky investičné akcie v ta-
kom objeme ako boli rozpočtova-
né na začiatku roka 2009. Aj na-
priek tomu spomeniem tie, ktoré sa 
uskutočnili počas predchádzajúce-
ho roka.

Pokračovala rekonštrukcia KD 
a v súčasnosti je pred dokončením
vrchné poschodie , bývalý Bar E-50.
Prvou akciou, ktorá sa uskutočnila 
už v týchto priestoroch, bola Miku-
lášska slávnosť, kedy aj veľká sála 
na poschodí bola zaplnená na sto 
percent a práve pre takéto a ob-
dobné akcie sa vrchné poschodie aj 
rekonštruovalo. Celkové náklady
na obnovu celého poschodia si vy-
žiadajú do 25 tis. €.  
Ďalšou plánovanou investičnou

akciou boli chodníky na Dolnom 
kon ci popri hlavnej ceste I/50, ktoré
boli dokončené koncom júla, obec 
stáli 26 700 €.

Menšou investíciou, ktorá vyply-
nula z potreby občanov, bolo osa-
denie prístreškov autobusových za-
stávok v celkovej hodnote 3 500 €. 
Mrzí ma, že hneď ten prvý niekto 
do týždňa popísal a to si hovoríme, 
že žijeme v civilizovanej spoloč-
nosti. V letných mesiacoch pokra-
čovalo zateplenie budovy základ-
nej školy – severná stena, vráta-
ne fasády (7.100 €), čím škola do-
stala jednotný a moderný vzhľad. 
Taktiež na budove materskej ško-
ly bola dokončená výmena starých 
okien za plastové, ktoré zlepšili te-
pelnoizolačné vlastnosti. Do inte-
riéru MŠ bol zakúpený nový náby-
tok pre deti, čím vnútorné priestory 
dostali novú podobu. Tieto investí-
cie v MŠ boli sčasti hradené účelo-

vou dotáciou od spoločnosti NAF-
TA Gbely, a.s., (1 500 €) a čiastoč-
ne z rozpočtu obce. V budúcnosti 
sa plánujú investície do vonkajšie-
ho vzhľadu budovy MŠ.

Koncom augusta bolo dokonče-
né detské asfaltové ihrisko (12 000 
€), ktoré bude slúžiť pre športové
aktivity detí a mládeže. V najbližšej 
dobe budú ešte osadené aj basket-
balové koše pre širšie využitie hra-
cej plochy.

Toľko ohliadnutie za rokom 2009, 
ktorý mal aj svoje mínusy. Hne vá 
ma najmä vandalizmus na ve rej-
ných priestranstvách a na majetku
obce – viď: popísané zdravotné 
stre disko alebo ničenie obecného
majet ku na miestnom ihrisku, či vy-
tváranie čiernych skládok vo všet-
kých častiach obce.

Treba si uvedomiť, že náprava 
škôd ide z obecného rozpočtu, pre-
to netreba byť ľahostajný k takýmto 
činnostiam a tolerovať ich.  

Na záver patrí moje poďakova-
nie všetkým, ktorí pracovali v pro-
spech obce a pomohli svojou prá-
cou a nadaním k jej chodu v minu-
lom roku. Ing. Ján Čižmárik,

starosta obce

O finále tohtoročných folk-
lór nych slávností sa postaral 
Folk lórny súbor Kapušančan z 
Kapušian. Snímka: JPM

K VÝROČIU OBCE
Šachovým turnajom si 29. novem-

bra 22 účastníkov pripomenulo 65. 
výročie oslobodenie obce vojakmi Čer-
venej armády. Víťazi štyroch kvali-
fikačných skupín sa stretli vo finále. 
Vzájomné partie finalistov rozhodli o 
na sledovnom poradí: 1. Jozef Molnár, 2. 
Ján Kráľ, 3. Vladimír Lešňanský, 4. Michal 
Tkáčik. Ceny do turnaja venoval obec-
ný úrad. Zaujímavosťou turnaja bola 
účasť troch bratských dvojíc – Ihnaci-
kovci, Horní a Beránkovci. (J. Furčák)

ÚSPEŠNÝ NOVÝ ROK 2010 VÁM PRAJE OBECNÁ SAMOSPRÁVA 
A REDAKCIA OBECNÝCH NOVÍN POZDIŠOVSKÉ ČRIEPKY
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Poslanci obecného zastupiteľstva sa v závere prvého polroka zišli ešte na jed-
nom riadnom rokovaní 26. júna, na ktorom OcZ:
 Zobralo na vedomie:
1. Aktuálny stav v spore P. P. – obec.
 Schválilo:
1. Prijatie pedagogického pracovníka do materskej školy a navýšenie pra-

covného úväzku o 2 hodiny pre upratovačku od 1. septembra 2009.
2. Žiadosť I. K. o prenájom priestorov na Hvizde – Potraviny, mesačné ná-

jomné 125 € + spotreba elektrickej energie, vody a plynu. 
3. Napojenie na inžinierske siete obce pre pozemok Mgr. O. s tým, že 

všetky náklady na napojenie znáša vlastník.
4. Výstavbu fotovoltaickej elektrárne pre Ing. R. V.
 Odporučilo:
1. Starostovi obce vyzvať vlastníka pozemku Gréckokatolícku cirkev, far-

nosť Pozdišovce, na odstránenie bilbordu – reklamného zariadenia do 
31. augusta 2009.

2. Starostovi obce zabezpečiť zriadenie autobusovej čakárne pri dome č. 
324 a premiestniť označník odchodov autobusov.

V druhom polroku sa zastupiteľstvo zišlo na dvoch riadnych rokovaniach.

Obecné zastupiteľstvo na svojom rokovaní 11. septembra

 Zobralo na vedomie:
1. Žiadosť V. H. o prenájom priestorov.
2. Žiadosť R. M. o odkúpenie pozemku a predajne potravín.
 Schválilo:
1. Správu o hospodárení za prvý polrok 2009.
2. Žiadosť Euroluxu o napojenie sa na obecnú šachtu za účelom vypúš-

ťania vody z jazierka za podmienky zotrvania regulátora plynu na po-
zemku firmy Eurolux bez nároku na jeho premiestnenie.

3. Pre Vsl. energetiku – zriadenie vecného bremena pre stavbu podzem-
ného elektrického vedenia – napojenie trafostanice. 

4. Programový rozpočet obce na roky 2009-2011.
5. Tvorbu rezervného fondu na samostatnom bankovom účte v DEXIA 

banke, a.s., Michalovce a použitie prostriedkov rezervného fondu na 
bežné a kapitálové výdavky vo výške 82 918 € (2 498 000 Sk) v zmys-
le ustanovenia § 10, odsek 8 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zá-
konov v znení neskorších predpisov.

 Neschválilo:
1. Žiadosť Ing. M. B. o predĺženie lehoty na odstránenie bilbordu na po-

zemku Gréckokatolíckej cirkvi a nariadilo jeho odstránenie do 7 kalen-
dárnych dní od doručenia výzvy. V prípade neodstránenia v stanove-
nom termíne uloží pokutu 332 €.

Obecné zastupiteľstvo na svojom rokovaní 20. novembra

 Zobralo na vedomie:
1. Informáciu o organizovaní kultúrnych akcií v obci – šachový turnaj 

(29.11.2009 o 13.00 hod.), Mikuláš (6.12.2009 o 14,30 hod.) a via-
nočné posedenie (12.12.2009 o 17,00 hod.).

2. Informáciu o výsledkoch volieb do KSK.
3. Žiadosť M. Č. o opatrovateľskú službu.
 Schválilo:
1. Správu o hospodárení za január – september 2009.
2. VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2010.
3. Členov inventarizačných komisií pre:

a) Obecný úrad – Ing. Miloš Vereščák
b) Kultúrny dom – Milan Hreščo
c) Dom smútku – Ján Furčák
d) Obecný športový klub – Mgr. Erik Anguš

 Odporučilo starostovi obce:
1. Venovať hlavnú pozornosť dokončeniu plánovaných akcií. T: 31.12.

2009
2. Urobiť všetky opatrenia k tomu, aby spoločenská miestnosť KD na  po-

schodí mohla byť provizórne využitá 6.12.2009.
3. Ukončiť prípravu pätiek pre zastávky SAD pri pošte a na Dolnom konci. 

T: 31.12.2009
4. Venovať pozornosť vykonateľnosti rozhodnutia obce na odstránenie 

reklamného zariadenia pre gréckokatolícku farnosť. T: 31.12.2009

Ing. Ján ČIŽMÁRIK, starosta obce

ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

NAŠA JUBILANTKA
Keď som sa pred dvadsiatimi rokmi telefonicky pýtal v jednom

z bra tislavských antikvariátov či nemajú knihu Pozdišovské hrnčiar-
stvo, dostal som túto odpoveď: "Ak na ňu natrafíte, zožeňte aj nám..." 
Išlo o žart, alebo táto kniha bola taká vzácna? Prikláňam sa k tej dru-
hej možnosti.

Táto významná publikácia z pe-
ra Ester Plickovej, doplnená do-
bovými fotografi ami viacerých au-
torov, kresbami a dokumentmi vy-
šla vo vtedajšom Slovenskom vy-
davateľstve krásnej literatúry v 
no vembri 1959 na 236 stranách 
v náklade 2 500 ks. O jej hodnote 
sved čí aj na vtedajšie pomery lu-
kra tív na cena: 83 Kčs (brož.) a 90 
Kčs (viaz.). Okrem E. Plickovej sa 
na jej príprave podieľal početný 
tím spolupracovníkov, medzi nimi 
ako technický redaktor aj popred-
ný slovenský spisovateľ Domi-
nik Tatarka. Autorka v knihe opi-
suje históriu pozdišovského hrn-
čiarstva, život v hrnčiarskej do-
mácnosti, staršie i novšie techniky 
tohto remesla. Je to však hlavne o 
ľuďoch, o ich šikovnosti, zážitkoch 
z ciest na trhy po zemplínskych a 
užských mestečkách a dedinách, 
o zvykoch a pod. Dokumentár-
nu časť tvoria pracovné fotogra-
fi e, na ktorých spoznávame mno-

hých popredných majstrov, fo to-
grafi e a nákresy výrobkov (aj star-
ších), ako aj odpisy vzácnych do-
ku mentov hlavne zo zahraničných
archívov.

Teraz niečo o autorke. PhDr. E. 
Plicková sa narodila 2. júla 1928 
v Bratislave. Jej otcom je známy 
his torik a autor kníh pre mládež 
Vla dimír Plicka a strýkom slávny
fo to graf a fi lmár Karel Plicka. Vy-
študovala FF UK v Bratislave, 
pra covala v Slovenskom národnom 
múzeu, v Národopisnom ústave 
SAV. Okrem spomínanej monogra-
fi e vydala viacero publikácií – Ban-
ská Štiavnica, Maľované salaše,
Dunaj v Československu, Krása
hli ny (časť knihy je venovaná aj
poz dišovskému hrnčiarstvu), Jad-
ran a iné.

Verím, že táto vzácna, dnes už 
50-ročná publikácia má svoje čest-
né miesto v rodinných knižniciach 
aj v našej obci, hlavne v niekdaj-
ších hrnčiarskych rodinách. JPZ

Na hrnčiarskych oslavách pred 60 rokmi vystúpil s prejavom aj 
Ladislav Novomeský, povereník SNR. Snímka: archív

DETSKÉ IHRISKO
V športovom areáli pribudlo 

v susedstve futbalového ihris-
ka viacúčelové detské asfalto-
vé ihrisko. Plocha s rozmermi 
25x13,5 metra s perspektív-
nym osadením basketbalového 
koša poslúži na realizáciu via-

cerých športov – volejbal, te-
nis a ďalšie hry. Výstavbu pod-
kladovej plochy ihriska realizo-
val súkromný podnikateľ Ing. 
Miloš Vereščák a vyasfaltova-
nie michalovský závod Euro-
via, a.s. Hodnota nového špor-
toviska je 12 000 € (360 000 
Sk). -rik-

NOVÝ KRAJSKÝ PARLAMENT
Pre novembrové voľby do orgánov krajskej samosprávy bolo v 

na šej obci, ktorá tvorila jeden volebný okrsok, zapísaných do zo-
zna mu voličov 1 004 osôb. K volebným urnám ich prišlo 255, čo 
predstavuje 25,40% účasť.

Pre voľbu predsedu KSK (župa-
na), o ktorej píšeme na str. 1, bo-
lo odovzdaných 247 platných hla-
sovacích lístkov a pre voľby po-
slancov 248 lístkov. Voliči si mo hli 
vybrať najviac 8 zo 74 kandidá tov 
bez ohľadu na politickú prísluš-
nosť. V „domácom“ volebnom okr-
sku vyhrala Ing. Nadežda Jurková 
(118), čo však v celkovom súčte 
hlasov stačilo iba na 34. miesto. 
Poradie ďalších kandidátov: Ing. 
Emil Ďurovčík (112), Mgr. Viliam 
Záhorčák (86), Ing. Michal Stričík, 
PhD, (48), PhDr. Ľubica Rošková 
(44), Ing. Oliver Petrík (43), Hele-
na Zolovčíková (43), Ján Stripaj 
(42) a MUDr. Ján Mihalečko (42). 
Zaujímavosťou je, že s výnimkou 

jedného dostali u nás hlasy všetci 
ostatní kandidáti, hoci šiesti z nich 
skončili iba s jedným hlasom.

Volebný obvod Michalovce bu-
dú v rokoch 2009-2013 v 57-člen-
nom krajskom parlamente zastu-
povať títo poslanci: Emil Ďurovčík, 
Viliam Záhorčák, Ľubica Rošková 
(všetci Smer SD), Ján Mihalečko, 
František Farkaš (obaja NEKA), 
Jozef Makohus (Smer SD), Mar-
tin Pado (DS, KDS, OKS, SDKÚ
-DS) a Valéria Eľková (ĽS HZDS, 
SZS).

Pre porovnanie uvediem, že 
pred štyrmi rokmi sa v našej obci 
týchto volieb zúčastnilo 196 vo-
ličov z 968 zapísaných osôb, t.j. 
20,25%. J. P. Zemplínsky



Bajzom sa zúčastnilo posviacky 
novovybudovaného evanjelického 
chrámu v Michalovciach. Tu na 
slávnostných službách Božích vy-
stúpili s inými spevokolmi.

V ďalších dňoch navštívili aj 
náš cirkevný zbor, kde ich privítal 
zborový farár Mgr. Ľubomír Kor-
doš. S históriou chrámu, cirkev-
ného zboru, obce a hrnčiarskou 
tradíciou ich v pamätnej izbe na 
obecnom úrade oboznámil pres-
byter cirkevného zboru a kronikár 
obce Milan Hreščo. Po spoločnom 
obede hosťom spríjemnili chvíle 
pobytu členovia folklórnej skupi-
ny Harčare. Hostia zo Srbska nav-
štívili taktiež filiálne chrámy Bo-
žie v Šamudovciach a Bracov-
ciach. Členov predsedníctva zbo-
ru prijal aj primátor Michaloviec 
Mgr. Viliam Záhorčák.

Na spoločnom rozlúčkovom 
obede nechýbali príhovory, básne, 
vystúpenia spevokolu, ale ani slzy 
radosti a dojatia s prianím ďalšie-
ho stretnutia.

Zuzana Hanuliaková,
presbyterka cirkevného zboru
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KRAJANIA NA NÁVŠTEVE
Slávnostné služby Božie sa konali 24. mája v evanjelickom chrá-

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

V septembri 2008 navštívilo 
štyridsaťšesť veriacich z micha-
lovského a pozdišovského evan-
jelického zboru, prevažne členov 
spevokolov, oblasť slovenských 
evanjelikov v banátskej časti srb-
skej Vojvodiny. Misijná návšteva 
sa uskutočnila na pozvanie kraja-
nov žijúcich v Pančeve – Vojlovici 
pri príležitosti sviatku „Kirvaja“, 
t.j. výročia posviacky chrámu. 

Bolo to 106. výročie pamiat-
ky posvätenia tamojšieho chrámu 
Božieho a posviacka obnovených 
vežových hodín. Na tejto slávnos-
ti vystúpil práve náš spevokol a 
na slávnostných službách Božích 
bol kazateľom zborový farár Mgr. 
Ján Meňky z Michaloviec. Okrem 
toho zbor vystúpil v nádhernom 
chráme v Padine a Kovačici, kto-
rá je perlou vojvodinských Slová-
kov. Žije ich tu vyše päťtisíc. Naši 
veriaci navštívili aj etnické múze-
um spolku evanjelických žien a 

bohatú výstavu insitného umenia. 
V Kovačici sa o.i. narodil súčasný 
podpredseda vlády Slovenskej re-
publiky Dušan Čaplovič. Po náv-
števe hlavného srbského mesta 
Belehradu boli účastníci zájazdu 
na večernom koncerte, kde odzne-
li mnohé národné piesne – Aká si 
mi krásna, Slovensko moje, Kto za 
pravdu horí a iné. V príhovore pán 
farár Meňky vyzdvihol silu viery 
dolnozemských Slovákov, ktorí z 
generácie na generáciu zachová-
vajú svoju príslušnosť k Evanje-
lickej cirkvi a slovenskému jazy-
ku od svojho presídlenia pred vyše 
250 rokmi.

Koncom októbra 2009 sa na po-
zvanie veriacich z Michaloviec 
uskutočnila „odvetná“ návšteva 
slovenských evanjelikov zo Srb-
ska. Štyridsaťosem členov cirkev-
ného zboru Pančevo – Vojlovica 
so zborovým farárom Martinom 

KEDY BUDE DIAĽNICA?
Pod titulkom „Celá rodina po zrážke skončila v nemocnici“ pri-

nieslo prvé povianočné číslo Zemplínskeho Korzára túto informá-
ciu: K hromadnej nehode troch áut došlo na 1. sviatok vianočný v 
obci Pozdišovce. V nemocnici skončilo 6 ľudí. Medzi nimi štvorčlen-
ná rodina... K nehode došlo v piatok podvečer (25.12.2009 – pozn. 
red.) na veľkej zákrute pri budove pošty v Pozdišovciach. Podľa na-
šich informácií sa dve autá zrazili čelne a tretie do nich narazilo zo-
zadu... Daewoo Nubira, ktoré viedol 21-ročný muž..., sa zrazilo s 
mercedesom, ktorý viedla 29-ročná žena... a Suzuki, ktoré šoférova-
la 31-ročná... Škodu na autách vyčíslili na 18 500 eur.

VÝVOZ ODPADOV
Tuhý komunálny odpad je v tomto 

ro ku vyvážaný každý nepárny týž-
deň (prvý vývoz 7. januára).

Kalendár separovaného zberu: 12. 
január, 9. február, 8. marec, 13. 
apríl, 11. máj, 8. jún, 13. júl, 10. 
august, 9. september, 12. október,
9. november a 7. december. (rik)

MIKULÁŠ 2009
Nedávna Mikulášska slávnosť 

pre deti MŠ a žiakov ZŠ sa usku-
točnila 6. decembra v bývalej ki-
nosále nedávno rekonštruované-
ho kultúrneho domu. V kultúr-
nom programe vystúpili deti ma-
terskej školy, žiaci základnej ško-
ly a gubaši z folklórnej skupiny 
Harčare. Sladkosťami do balíč-
kov pre malých Pozdišovčanov 
prispela obec a Ovocinársky ma-
jetok Michalovce. (rk)

Vystúpenie srbských hostí v pozdišovskom evanjelickom chráme.Ku skvostom miestneho Božieho chrá-
mu evanjelickej cirkvi a. v. patria aj obrazy 
Pánových apoštolov, ktoré už takmer 185 
rokov visia po oboch stranách presbytéria. 
Tieto vzácne olejomaľby namaľoval pre po-
zdišovský cirkevný zbor levočský maliar 
Ján Rombauer (1782-1849) roku 1825. 
Autor maľoval prevažne portréty, ale ojedi-
nele aj veduty, oltárne obrazy a ikonosta-
sy. Pôsobil na Spiši, v Bardejove a osemnásť 
rokov v Pet rohrade. Po návrate z Ruska žil 
a tvoril v Pre šove, kde pred 160 rokmi zo-
mrel. Milan Hreščo, presbyter CZ ECAV

VATRA SNP
Zapálením symbolickej vatry si oby-

vatelia obce v pred posledný augusto-
vý deň pripomenuli 65. vý ro čie SNP. 
Akciu k tomuto význam né mu medzní-
ku našich národných dejín pripravila 
miestna ZO KSS. (jf)

Takéto a podobné informácie 
počúvame denno-denne, a pomer-
ne často aj v súvislosti s cestnou 
premávkou týkajúcej sa našej ob-
ce. Za všetko hovoria desiatky do-
pravných nehôd v obci i mimo nej, 
a žiaľ, aj zbytočne vyhasnuté ľud-
ské životy, na ktorých spočítanie 
nám už nestačia ani prsty oboch 
rúk. Nezodpovední vodiči, technic-
ké poruchy na vozidlách či iné ne-
gatívne javy na cestách boli, sú a 
zrejme sa im nevyhneme ani v bu-
dúcnosti. Istým riešením je však 
rie šenie situácie niekoľko desaťro-
čí omieľanou výstavbou diaľnice.

Myšlienka výstavby takejto do-
pravnej tepny v našich končinách 
nie je hitom terajšej doby. Už v me-
dzivojnovej ČSR vznikla idea vý-

stavby cestnej magistrály ČSR z 
Chebu do Jasine, ktorá by vytvori-
la z vtedajšej republiky jednotný 
hos podársky celok. Návrh zahŕňal 
nao zaj najkratší variant. Tesne mí-
ňal napr. Plzeň, Brno, Púchov, Ži-
linu, Ružomberok, Spišskú Novú 
Ves, Prešov, Užhorod, Mukače-
vo i Chust. Pochopiteľne, aj obec 
Pozdišovce. Už v tom čase by sa 
ces ta zo západu na východ (alebo 
opačne) skrátila z 25 na 11 hodín! 

Odbremenenie našej obce od 
cest nej premávky riešili aj ďalšie 
čes koslovenské ako i najnovšie 
slo venské návrhy, vrátane posled-
ného variantu úseku Dargov – Poz -
dišovce – št. hranica s Ukrajinou. 
Ten by malo spravovať SSÚD Poz-
dišovce. Jeho dĺžka má byť 18,67 

+ 42,51 km, malo by na ňom byť 21 
+ 56 mostov, ráta sa s výstavbou
protihlukových stien a inými úpra-
vami. Priebežne aktuálny termín 
výstavby je v rokoch 2014-2018.

Pravda, samotná diaľnica sto-
percentnú bezpečnosť nezaručí, 
ak samotní účastníci nebudú reš-
pektovať tých druhých. Má však 
iné výhody – vylúči riziká kontaktu 
s chodcami, zlepší životné prostre-
die v našich aglomeráciách, pod-
statne skráti čas prepravy z výcho-
du do ďalších regiónov, pritiahne 
potenciálnych investorov a hlavne 
v ča se výstavby zabezpečí nové 
pracovné príležitosti v regióne.

(JPZ)

SKVOSTY CHRÁMU

Obraz apoštola Matúša – jediný 
obraz, na ktorom vidieť zrkadlový 
podpis maliara Jána Rombauera.

∙ Keďže nový cintorín s tzv. ame-
rickým spôsobom pochovávania 
sa postupne zapĺňa, obec zabez-
pečila vybetónovanie ďalších pá-
sov na pomníky. Podieľali sa na 
tom pra covníci obecného úradu.
∙ V miestnom evanjelickom cirkev-
nom zbore je zavedená tradícia 
stretnutí konfirmandov. Jubilejné 
stret nutie po 40 rokoch sa v tomto
ro ku uskutočnilo 19. novembra. (r)

STRUÈNE

AKO NOVÁ
Rozsiahlu rekonštrukciu má za se-

bou budova miestnej materskej školy. 
Na budove boli vymenené staré okná 
a dvere za plastové. Značné zmeny bo-
li urobené v interiéri. Z dôvodu náras-
tu počtu detí, na súčasných 30, bola 
zriadená ešte jedna trieda, realizovaná 
nová maľba a zakúpený nový nábytok. 
Spomínané zmeny si vyžiadali aj rozší-
renie pedagogického kolektívu. Od no-
vého školského roka 2009/2010 doň 
pribudla ďalšia učiteľka. Je ňou Lívia 
Magurová. (jk)
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VODA – BOŽÍ DAR
V našej obci máme bohaté zásoby pod-

zemných vôd. Svedčia o tom aj najstaršie 
zachované studne. Napr. na dvore evan-
jelickej fary je pomerne veľká a hlboká 
studňa z roku 1835, ktorá slúžila aj pre 
farskú školu (terajšia školská budova bola 
postavená v tom istom roku), na dvore 
základnej školy (predtým štátnej) je ka-
menná studňa z roku 1902 a pred kaštie-
ľom bola pánska studňa z roku 1640. Tá 
bola v roku 1950 bola zasypaná. V areáli 
kaštieľa je však ešte jedna kamenná stud-
ňa, ktorá v minulosti slúžila pre služobníc-
tvo a na hospodárske účely.

V minulosti nie v každom dvore boli 
stud ne. Tie sa kopali pre viacero rodín, 
pri čom každá prispela na výdavky. Boli 
to studne „valalské“, ako napr. Pazdička,
Čenčarička, neskôr aj Široká. Dnes z nich 
slúži iba Pazdička, ktorá sa nachádza
v časti Vislok pri miestnej komunikácii.
Jej prameň je výdatný a voda chutná.
Kým v minulosti bola odkrytá, teraz je 
prekrytá a voda z nej vyteká rúrkou do Li-
povca. Názov tejto studničky je odvodený 
od maďarizovaného názvu obce (Pazdič).

Staré a výdatné studne Čenčarička a Ši-
roká sú v súčasnosti, žiaľ, zanedbané. Je 
známe, že Široká je artézskou studňou. 
Voda z nej nepretržite vyvierala cez rúru a 
vytekala do žľabov, kde sa napájal statok. 
Studňa v minulosti zásobovala aj Weinber-
gerov, či neskôr Verešov parný mlyn a lie-
hovar. Po znárodnení ju užívalo jednotné 
roľnícke družstvo, napojené na ňu boli aj 
bytovky a niekoľko rodinných domov. Slú-
žila aj širokej verejnosti a návštevníkom 
mlyna, deťom v lete i v zime hasila smäd 
pri hrách a sánkovaní na „Sypárni“. Ne-
bola studená, mala konštantnú teplotu. 
Obecné studne boli budované z kameňa, 
niektoré zo zrubového dreva.

Studne v našej obci majú rôznu hĺbku, 
záleží, v ktorej časti sa nachádzajú. Naj-
hlbšie sú na Viničnej ulici u M. Ščerbáka a 
J. Poprika (po 21 m) a na Laškovskej uli-
ci u M. Drábika (18 m). V nižšie polože-
ných častiach obce sú hĺbky do 12 m. Me-
dzi staršie na Visloku patrili studne u Ma-
guru-Vojačka, Reiských, Vereščáka, Kráľa, 
na Uličke u Hreščových-Mihalčinových, na 
Dolnom konci u Mižíkových, Parikrupo-
vých, Bruňových, Cibákových, Mariščáko-
vých, Krojových a iné.

Voda sa zo studní čerpala rôzne. Z plyt-
kých studní vytekala voľne rúrou a ľudia ju 
chytali do vedier, prípadne ju naberali po-
mocou kľučky. Zo stredne hlbokých sa ťa-
hala pomocou vahadla na drevenej ráso-
che za pomoci primerane ťažkého závažia 
(najčastejšie z kameňa) a z najhlbších po-
mocou reťaze, ktorá sa omotávala na dre-
vený valec upevnený s kolesom alebo kľu-
kou na drevenej, prípadne kovovej kon-
štrukcii. Studne mali v mnohých prípadoch 
aj striešky, ktoré chránili materiál (kon-
štrukciu, reťaz, valec) pred znehodnotení 
a vodu pred znečistením.  

(pokračovanie nabudúce)

SPOMIENKY NA ZÁBORSKÉHO
V roku 2009 uplynulo 175 rokov od príchodu Jonáša 

Záborského (na sklonku roka 1834) na kaplánsku stani-
cu evanjelickej cirkvi v našej obci a 170 rokov od jeho 
odchodu z Pozdišoviec. O tom, aké obdobie tu prežíval, 
i o jeho osude po odchode zo zemplínskeho prostredia 
sa môžeme dočítať v knihe Jaroslava Rezníka pod ná-
zvom Po literárnych stopách na Slovensku, ktorá vyšla 
v Bratislave vo vydavateľstve Mladé letá roku 1982. Pri-
nášame z nej krátke ukážky.

Spisovateľ Jonáš Záborský, rodák zo Záboria v Tur-
ci, prišiel do východoslovenskej dedinky Pozdišovce na 
konci roku 1935 (1934 – pozn. red.). Študoval v neďa-
lekom Prešove a pôvodne chcel byť právnikom, potom 
však usúdil, že slovenskému ľudu viac pomôže ako ka-
zateľ. Zdalo sa mu tiež, že táto práca mu poskytuje viac 
času na literárnu tvorbu. A hneď sa do nej pustil.

Najskôr poslal básne Karolovi Kuzmánymu do Hron-
ky, potom osem veršovaných bájok Martinovi Hamul-
jakovi do Zory, a keď ich postupne uverejnili, dovolil si 
malý literárny vtip. Jánovi Kollárovi do Pešti poslal ne-
podpísanú báseň – Ódu na Slovákov. Kollárovi sa veľmi 
zapáčila a uverejnil ju v druhom ročníku časopisu Zora 
v roku 1836. Nevedel však, kto ju napísal, preto auto-
rovi vymyslel meno N. Magurský. Báseň vyvolala veľ-
ký ohlas najmä medzi mladými štúrovcami. Svojím bo-
jovým tónom proti odrodilcom slovenského národa a 
vzletným rečníckym štýlom oduševňovala národne uve-
domelú slovenskú mládež. Mladí si ju recitovali pri kaž-
dej príležitosti.

Čoskoro vyšlo najavo, kto je autorom Ódy na Slová-
kov, a mládež nadšene tlieskala Jonášovi Záborskému. 
Ľudovít Štúr ho za ňu srdečne vyobjímal. To však už 
bolo na začiatku Záborského štúdií v nemeckom Halle 
na jeseň roku 1939. Pozdišovce boli totiž len prechod-
ným miestom mladého Jonáša Záborského. Prišiel si 
sem zarobiť na štúdium v Nemecku. Vtedy ešte netušil, 
že tu prežije najkrajšie ... roky svojho života. Darilo sa 
mu v práci aj literatúre. Ľud si ho obľúbil, dostalo sa mu 
verejného uznania za literárnu tvorbu a... – našetril si aj 
zlatky na cestu do Halle.

V Rankovciach...
Toľko nešťastia naraz a na jednom mieste! Dedinka... 

vyhorela do tla. Ohnivý živel neobišiel ani školu, kostol a 
faru. Ľudia si zachránili akurát holé životy. On sám zra-
toval iba niekoľko kníh a rukopisov a tie biedne šaty, čo 
má na sebe...

Oj, kdeže sa podeli tie šťastné roky z neďalekých Po-
zdišoviec? Ako rád by sa tam vrátil. No miesto je bezná-
dejne obsadené.

Óda na Slovákov, alebo kto bol N. Magurský 
Srdce mu vyskočilo až kdesi pod golier košele a tvár 

mu obliala horúca červeň. Na chvíľu zatvoril oči a potom 
ich znova otvoril. Nie, nie je to sen! Časopis nezmizol. 
Pokojne sa belel pred ním na stole. Ani písmena z neho 
sa nerozleteli. Tie najväčšie vytrvalo oznamovali: Óda 
na Slovákov. A ako to Ján Kollár podpísal? Aké meno 
mu to vymyslel? Záborský sa široko usmial a nahlas vy-
slovil svoje literárne meno: – Magurský! Potom naširo-
ko rozhodil rukami, vstal spoza stola a vykríkol: – Veď 
to znie takmer ako Záborský! Veľactený majster Kollár v 
Pešti trafil skoro presne! Pripravil: JPZ

SPOMÍNAME...
Druhá svetová vojna poznačila osu-

dy poz dišovských rodín osobitným spô so-
bom. Okrem materiálnych škôd a stra chu 
aj stra tou rodinných prísluš níkov. Niek-
torí pad li, iní sa sta li nezvest nými. Medzi
prvými Pozdišovčanmi, ktorí položili život
v tejto najväčšej svetovej vojne bol dobro-
voľník Andrej Rejba (Raček).

Narodil sa 20. mája 1921 v Poz di šov-
ciach. Spočiatku bojoval so so viet skymi 
par ti zánmi, potom v I. čes koslovenskom 
ar mád nom zbore pod velením generála a 
ne skor šie ho prezidenta Ludvíka Svobodu. 
Padol počas karpatsko-duklianskej operá-
cie v jeseni 1944 pri poľskej ob  ci Zydrano-
wa. Pochovaný je na vo jenskom cintoríne 
na Dukle. (rk)

75 rokov futbalu v Pozdišovciach

NAJKRAJŠIA KAPITOLA
V končiacom sa roku 2009 uplynulo 75 rokov od chvíle, keď sa poz-

di šovská mládež bližšie zoznámila s futbalovou loptou, čo sa považuje za 
začiatok tejto rozšírenej loptovej hry v obci. Stalo sa tak zásluhou stavi-
teľov štátnej cesty Košice – Užhorod, hlavne bývalého čsl. internacioná-
la Karola Stuchlého.

Táto populárna hra zazname-
nala počas svojej miestnej histórie 
vzostupy i pády. Mnohí fanúšikovia 
si pamätajú, že k vyšším métam sa 
mužstvá odrážali z nižších, menej 
lichotivých pozícií. Tak tomu bolo 
napríklad aj pred štyrmi desaťro-
čiami. Koncom šesťdesiatych rokov
sa vtedajšia ČH Benzina znovu 
vrá tila do najvyššej okresnej súťa-
že (vtedy II. triedy). Šieste miesto 
na nováčika síce nebolo zlé, no ani 
kvalita „okresnej ligy“ po odchode
mužstiev, akými boli Soľ, Nižný 
Hru šov, Hencovce a Komárany do 
Vra novského okresu začas už nebo-
la ako predtým.

V roku 1969 futbalové dianie v 
obci riadil výbor TJ (zvolený 8.12.
1968) v zložení: Mikuláš Benetin 
(predseda), Pavol Kráľ (podpred-
seda), Milan Šimko (pokladník), 
Július Ropovík (tajomník), Ján 
Ferčák (propagačný), Andrej Ve-
reščák, Milan Cibák, Štefan Ľoch 
a práp. Ján Šedivý (členovia). Re-
víznu komisiu tvorili Ján Malaťák, 
Juraj Šimko a Július Ferčák. Do-
spelých trénoval Ján Pavlík a do-
rastencov Štefan Soták. Celá telo-
výchovná jednota mala 55 členov.

Ako vyplýva z výročnej správy 
(1969), z prostriedkov FKSP závo-
du Benzinol bola uvoľnená čiastka 

3 500 Kčs na zakúpenie rozhlaso-
vej aparatúry. Bol urobený aj roz-
vod el. inštalácie, natretá chatka a
bariéry okolo hracej plochy. Finan-
čné zdroje v tomto roku predstavo-
vali 25 540 Kčs, z toho 7 300 Kčs 
z tanečných zábav a výčapu, 7 913 
zo vstupného, atď. Výdavky pred-
sta vovali čiastku 17 211,94 Kčs. 
Celková hodnota majetku TJ Ben-
zinol bola 125 080 Kčs.

Ako však správa ukázala, nebolo 
všetko len pozitívne. Počas letné-
ho sústredenia v prihraničnej obci 

Veľ ké Trakany zohralo mužstvo prí-
prav ný zápas s Pribeníkom, ktorý
vyhralo 5:3, ale škvrnou pobytu 
bo li výtržnosti niektorých hráčov
s nezistenými osobami v rekreač-
nom stredisku. Kritika bola adre so-
vaná aj na nedostatočnú dochádz-
ku na tréningy. Hráči sľúbili, že ob-
medzia alkohol a neskorý príchod
zo zábav.

Tieto slová podporili zlepšenými 
výkonmi a postupne sa naštartova-
li  k prvenstvu v „okresnej lige“, 
ktoré zavŕšili trojročným úspešným 
účinkovaním v I. triede Majstrov-
stiev Vsl. kraja (1976-1979), o kto-
ré ich nakoniec pripravila nešťast-
ná reorganizácia súťaže. Napriek 
tomu je toto obdobie v doterajšej 
histórii najkrajšou kapitolou futba-
lu v Pozdišovciach.

(Podľa rkp. knihy „V zajatí ko-
ženej“ pripravil J. P. Z.)
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Spoločenské okienko

VIETE, ŽE...
... pred 575 rokmi (1434) zomrel pa-
latín M. Garaj, ktorý roku 1416 riešil 
lúpežné prepadnutie pozdišovských 
hrnčiarov Dionýza a Blažeja micha-
lovskými poddanými?
... pred 260 rokmi (1749) sa uskutoč-
nila kanonická vizitácia, na zákla de 
ktorej sa prvýkrát dozvedáme kon-
krétne údaje o počte obyvateľov a 
veriacich v obci?
... pred 225 rokmi (1784) bol v poz-
di šovskom evanjelickom kostole po-
stavený organ?
... pred 190 rokmi (1819) sa v Tisov-
ci narodil evanjelický kňaz a národo-
vec Teofi l Tertulián Bohumil Nosák, 
ktorý v roku 1847 pôsobil v Pozdi-
šovciach ako kaplán?
... pred 115 rokmi (1894) zomrel v 
Poz dišovciach miestny evanjelický
učiteľ a národovec Karol Samuel 
Benjamín Seredaj?
... pred 110 rokmi sa v Sabinove na-
rodil kantor-učiteľ Ján Žiak, dlhoroč-
ný organizátor kultúrneho a spolo-
čenského diania v našej obci?
... pred 105 rokmi (1904) sa v Buda-
pešti narodil popredný slovenský 
pub licista a politik Ladislav Novo-
meský, ktorý v roku 1949 navštívil 
na šu obec ako zástupca SNR pri prí-
le žitosti veľkých hrnčiarskych osláv?
... pred 100 rokmi (1909) sa narodil 
gréckokatolícky farár Michal Sabát, 
ktorý ako laškovský farár pôsobil aj 
v Pozdišovciach (1939-1950)?
... pred 100 rokmi (1909) sa narodil 
popredný pozdišovský hrnčiar An-
drej Mihalčin, majster ľudovej ume-
leckej výroby?

... pred 90 rokmi (1919) sa narodil 
popredný pozdišovský hrnčiar An-
drej Čižmárik, majster ľudovej ume-
leckej výroby?
... pred 85 rokmi (1924) bol v Po-
zdišovciach obnovený hrnčiarsky 
cech?
... pred 65 rokmi (1944) padol v bo-
joch o Duklu 23-ročný pozdišovský 
rodák Andrej Rejba-Raček?
... pred 65 rokmi (1944) 29. novem-
bra bola po trojdňových bojoch oslo-
bodená naša obec?
... pred 60 rokmi (1949) prijal kňaz-
skú vysviacku redemptorista Michal 
Rusnačok, ktorý svoju primičnú sv. 
liturgiu odslúžil v našej obci?
... pred 60 rokmi (1949) bolo v Poz-
dišovciach založené JRD (jednotné 
roľnícke družstvo) ako druhé v Mi-
chalovskom okrese?
... pred 60 rokmi sa v miestnom ka-
štieli uskutočnili veľké hrnčiarske
oslavy za účasti zástupcov štátnych 
a kultúrnych inštitúcií?
... pred 55 rokmi (1954) bol v obci 
zriadený tzv. nový cintorín?
... pred 50 rokmi (1959) boli v obci 
vybudované kasárne, v ktorých síd-
lila strážna jednotka strážiaca ŠHR 
v závode Benzina, neskôr Benzi-
nol?
... pred 45 rokmi (1964) menoval 
pá pež Pavol VI. Michala Rusnaka 
(Rus načka) za titulárneho biskupa 
cer nického?
... pred 40 rokmi zomrel evanjelický 
farár Michal Čop, ktorý v obci pôso-
bil 21 rokov?
... pred 15 rokmi (1994) bol v miest-
nej časti Hvizda michalovským bis-
kupom Jánom posvätený novopos-
tavený pravoslávny chrám? (red)

Uzreli svetlo sveta
Chiara BIACOVSKÁ.

Uzavreli manželstvo
Marcel ŽINČÁK a Adela ČIŽMÁROVÁ, Marián KMEC a Dana VAR-
GOVÁ, Vladimír MIŠKANIČ a Jana POĽAŠKOVÁ, Adam GUĽVÁŠ a 
Ľudmila TOMÁŠOVÁ, Mgr. Ivan BOŽENÍK a Mgr. Milica DANKOVÁ, 
Patrik HURČÍK a Jaroslava MEŇKYOVÁ.

Oslávili životné výročia
50 rokov – Anna KORNUCOVÁ, Anton MAŠLONKA, Jozef BA-
LOG, Miroslav ČENČARIK, Juraj PANCÁK, Tibor POĽAŠKO.
60 rokov – Kvetoslava VEREŠČÁKOVÁ, Danka LACKOVÁ, Anna 
ČIŽMÁRIKOVÁ, Marta POĽAŠKOVÁ, Ľubomír MATINA, Jolana 
MATINOVÁ, Béla ELIÁŠ, Cyril KOVÁČ, Milan MENDA, Michal 
GRÍB, Milan ČIŽMÁRIK, Matúš ELIÁŠ.
70 rokov – Anna POPRIKOVÁ, Zuzana HANULIAKOVÁ, Jolana 
HUDÁKOVÁ, Michal ČENČARIK, Ján VAJDA.
75 rokov – Mária ŠTEFANKOVÁ, Juraj JURKO, Mgr. Július KRÁĽ, 
Michal PÁČIL.
80 rokov – Mária KRÁĽOVÁ, Anna ŠENITKOVÁ, Andrej HREŠKO, 
Mária KOČIŠOVÁ.
86 rokov – Emília MAGUROVÁ.
88 rokov – Anna ČAČKOVÁ.
91 rokov – Zuzana MALČICKÁ.

Opustili naše rady
28.7. – Andrej HORNÝ (nar. 1957), 30.7. – Dušan PAĽO (1953), 6.9. 
– Viera MENDOVÁ (1957), 11.9. – Ján KOMENSKÝ (1948), 13.9. – 
Vladimír PAVLIČ (1968), 3.11. – Mária PAVLIKÁNOVÁ, rod. Hreščová 
(1944), 5.12. – Václav KOVÁČ (1958), 31.12. – Barbora ĎURAŠKO-
VÁ, rod. Antalová (1933).

MUDr. Ján BULÍK (1929)
Narodil sa 19. apríla 1929 v Novom Sade v rodine právnikov. Keď mal 

poldruha roka, zomrela mu matka. Otec Juraj Bulík, ktorý bol advoká-
tom v Novom Sade a potom v Belehrade, sa stal vedúcou osobnosťou 
vojvodinských Slovákov, zakladateľom a prvým predsedom Matice slo-
venskej v Juhoslávii, dal syna k starým rodičom a strýkovi do rodnej Ko-
vačice, aby bol vychovávaný v slovenskom duchu. Počas vojny bola ro-
dina prenasledovaná, otec bol zatknutý gestapom a roku 1942 zahynul 
v koncentračnom tábore Mauthausen.

Ján Bulík prežil detstvo v Kovačici. Po vojne, v roku 1946 prišiel do 
Čes koslovenska, kde v Bratislave ukončil gymnaziálne štúdia a v rokoch
1948-1953 absolvoval štúdium na Lekárskej fakulte UK. Počas vy-
so koškolských štúdií tancoval v známom folklórnom súbore Lúčnica 
(1950-1953 ako tanečník prvej generácie). Po skončení  štúdia dostal 
„umiestnenku“ do michalovskej nemocnice, kde ako gynekológ odpra-
co val 40 rokov, od roku 1993 ďalších 10 rokov pracoval na pôrodnici v 
So b ranciach.

Roku 1955 sa zosobášil s pozdišovskou rodáčkou Jolanou Krojovou, 
uči teľkou SZŠ v Michalovciach, s ktorou má 3 deti – Jána, Martina a Zu-
zanu. Medzi záľuby MUDr. J. Bulíka, ktorý od 80-tych rokov žije v Po-
zdišovciach, patrí volejbal, bicyklovanie a lyžovanie. -jbk-

Na 19. folklórnych slávnostiach vystúpila aj nedávno založená DFSk 
Čemerňanka z Pustého Čemerného. Snímka: JPM

MUDr. Ján Bulík, známy lekár a vynikajúci tanečník.
Snímka: Rodar B. J.

70 roko
HUDÁK
75 roko
Michal P
80 rokoMUDr Ján BULÍK (1929)
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ŠPORT V SKRATKE ŠPORT V SKRATKE
II.B trieda ObFZ Michalovce – dospelí
1. kolo (9.8.2009)
Beša – Pozdišovce 3:1 (1:1)
Góly: Esterhay (z 11 m), Haraszti, Jó-
náš – M. Varmeďa. ŽK: Pallai – Ku-
ták, Varga. Pred 50 divákmi rozhodo-
val Gejguš.
2. kolo (16.8.2009)
Pozdišovce – V. Kapušany B 2:4 (1:3)
Góly: M. Varmeďa, Macko – Šimko 2 (1 
z 11 m), Varga, Petrikán. ŽK: J. Kornuc, 
D. Kornuc, M. Varmeďa (d). Pred 60 di-
vákmi rozhodoval Kaffan.
3. kolo (23.8.2009)
Bánovce n/o – Pozdišovce 7:2 (3:1)
Góly: Tirko 4, Šoltés, vl. Urban, vl. D. 
Kornuc – Urban 2. ŽK: O. Čižmárik (h). 
Pred 80 divákmi rozhodoval Pivarník.
4. kolo (30.8.2009)
Pozdišovce – Žbince 2:1 (2:0)
Góly: Z. Kuták, O. Čižmárik – Jurčo. ŽK: 
Kaplan, O. Čižmárik – Bodnár. Pred 80 
divákmi rozhodoval Cejkovský.
5. kolo (6.9.2009)
Kap. Kľačany – Pozdišovce 2:0 (0:0)
Góly: Štefan 2. ŽK: Hornyák, Vinc (d). 
Pred 30 divákmi rozhodoval Sabo.
6. kolo (13.9.2009)
Pozdišovce – P. Čemerné 2:1 (0:1)
Góly: J. Kornuc, Urban (11 m) – P. Ho-
lej. ŽK: P. Holej, Porvažník. Pred 60 di-
vákmi rozhodoval Šipoš.
7. kolo (20.9.2009)
Bracovce – Pozdišovce 6:0 (1:0)
Góly: R. Eštok 3, Hromý 2, Chaly. ŽK: 
Macko (h). ČK: Fedor – M. Varmeďa. 
Pred 80 divákmi rozhodoval Ruščan-
ský.
8. kolo (27.9.2009)
Pozdišovce – Moravany 2:0 (0:0)
Góly: O. Čižmárik, J. Kornuc. ŽK: Z. 
Kuták – E. Kuták, Rusinkovič, Žofčák. 
Pred 90 divákmi rozhodoval Késo.
9. kolo (4.10.2009)
Krásnovce – Pozdišovce 1:0 (0:0)
Gól: Ščerbanovský. Pred 80 divákmi 
rozhodoval Pivarník.
10. kolo (11.10.2009)
Pozdišovce – Veľ. Slemence 2:0 (1:0)
Góly: D. Cigler, Z. Kuták. ŽK: Sztanko, 
Pásztor, Tamás. Pred 100 divákmi roz-
hodoval Čan.
11. kolo (18.10.2009)
Močarianska – Pozdišovce 2:0 (1:0)
Góly: Juraško 2 (oba z 11 m). Pred 60 
divákmi rozhodoval Matej.
12. kolo (25.10.2009)
Pozdišovce – Rakovec n/O 1:1 (1:0) 
Góly: O. Čižmárik – Mil. Bakajsa. ŽK: D. 
Kornuc – Rohač, Malý. ČK: Jurek (h). 
Pred 60 divákmi rozhodoval Štugner.
13. kolo (1.11.2009)
Trhovište – Pozdišovce 4:1 (3:0)
Góly: Havrila 2, Novák, Lešňanský – 
R. Urban. ŽK: Lešňanský – L. Lukáč, 
Z. Kuták. Pred 50 divákmi rozhodoval 
Štugner.

Jesenná tabuľka 2009/2010
 1. V. Kapušany B 13 10 1 2 41 : 15 31
 2. Krásnovce 13 8 3 2 31 : 11 27
 3. Žbince 13 7 1 5 45 : 20 22
 4. Trhovište 13 6 4 3 31 : 17 22
 5. Bracovce 13 7 0 6 30 : 28 21
 6. Močarianska 13 6 1 6 30 : 32 19
 7. P. Čemerné 13 6 0 7 22 : 31 18
 8. Rakovec n/O 13 5 2 6 23 : 25 17
 9. Moravany 13 5 2 6 16 : 23 17
 10. Kap. Kľačany 13 5 2 6 28 : 40 17
 11. Beša 13 5 0 8 26 : 29 15

 12. V. Slemence 13 4 1 8 26 : 33 13
 13. Pozdišovce 13 4 1 8 15 : 32 13
 14. Bánovce n/O 13 3 2 8 23 : 51 11
Doma
 1. Krásnovce 7 6 1 0 22 : 2 19
 2. Trhovište 7 6 1 0 24 : 7 19
 3. V. Kapušany B 6 6 0 0 27 : 5 18
 4. Bracovce 7 6 0 1 24 : 7 18
 5. P. Čemerné 6 6 0 0 16 : 6 18
 6. Žbince 6 5 1 0 28 : 4 16
 7. Rakovec n/O 6 5 1 0 13 : 2 16
 8. K. Kľačany 7 5 1 1 22 : 14 16
 9. Močarianska 7 5 1 1 21 : 13 16
 10. Beša 7 5 0 2 21 : 9 15
 11. Pozdišovce 6 4 1 1 11 : 7 13
 12. Moravany 6 4 1 1 8 : 5 13
 13. V. Slemence 6 4 0 2 24 : 7 12
 14. Bánovce n/O 7 3 2 2 20 : 17 11
Vonku
 1. V. Kapušany B 7 4 1 2 14 : 10 13
 2. Krásnovce 6 2 2 2 9 : 9 8
 3. Žbince 7 2 0 5 17 : 16 6
 4. Moravany 7 1 1 5 8 : 18 4
 5. Trhovište 6 0 3 3 7 : 10 3
 6. Močarianska 6 1 0 5 9 : 19 3
 7. Bracovce 6 1 0 5 6 : 21 3
 8. Rakovec n/O 7 0 1 6 9 : 23 1
 9. Kap. Kľačany 6 0 1 5 6 : 26 1
 10. V. Slemence 7 0 1 6 2 : 26 1
 11. Beša 6 0 0 6 5 : 20 0
 12. P. Čemerné 7 0 0 7 6 : 25 0
 13. Pozdišovce 7 0 0 7 4 : 25 0
 14. Bánovce n/O 6 0 0 6 3 : 34 0

III.B trieda ObFZ Michalovce – dorast
1. kolo: Beša – Pozdišovce 3:2 (1:1), 
N. Lukáč 2, Čoka – L. Lukáč 2. ŽK: R. 
Vereščák, R. Link (h). Pred 20 divákmi 
rozhodoval Tóth. 2. kolo: Pozdišovce 
– Zemplínska Široká 1:1 (0:0), Vrob-
ľa – Čičák. ŽK: L. Lukáč – Pila, Makšin. 
Pred 30 divákmi rozhodoval Kaffan. 3. 
kolo: Bánovce n/O – Pozdišovce 2:3 
(2:2), Šoltés, Harčarik – M. Vrobľa 2, M. 
Mihalčin (z 11 m). ŽK: Šoltés – R. Link, 
M. Ihnacik. Pred 30 divákmi rozhodoval 
Mano. 4. kolo: Pozdišovce – Hatalov 
3:3 (0:2), R. Poľaško, D. Beránek, M. 
Krišo – Janič, Rovňák, Molnár. ŽK: R. 
Poľaško. Pred 20 divákmi rozhodoval 
Olajos. 5. kolo: Ptrukša – Pozdišovce 
2:2 (1:0), Huszty, Tirpák – L. Lukáč, M. 
Drábik. ŽK: J. Ihnacik (h). Pred 50 di-
vákmi rozhodoval Tóth. 6. kolo: Pozdi-
šovce – Krišovská Liesková 1:2 (0:1), 
M. Vrobľa – Ádi, Kendi. Pred 30 divák-
mi rozhodoval Kopasz. 7. kolo: Poruba 
p/V – Pozdišovce 10:0 (6:0), Cipik 3, 
Cuprik 2, Kopčanský 2, Dekan, Palen-
čár, Zajac. ŽK: Ihnacik (h). Pred 30 di-
vákmi rozhodoval Kudelás. 8. kolo: Po-
zdišovce mali voľno. 9. kolo: Veľké 
Revištia – Pozdišovce 2:2 (1:1), Kal-
ňanin, Kotora – D. Encel, E. Menda. ŽK: 
R. Vereščák (h). Pred 20 divákmi roz-
hodoval Gejguš. 10. kolo: Pozdišovce 
– Veľké Slemence 1:4 (1:1), M. Drábik 
– Vasiľ 2, Nosov 2 (1 z 11 m). Pred 30 
divákmi rozhodoval Čan. 11. kolo: Mal-
čice – Pozdišovce 12:1 (6:0), Lukáč 
9, Virág 3 – D. Ihnacik. Pred 40 divák-
mi rozhodoval Šipoš. 12. kolo: Pozdi-
šovce – Moravany 3:2 (2:0), R. Link 2, 
R. Vereščák – Valiga, Frantál. Pred 30 
divákmi rozhodoval Kičinka. 13. kolo: 
Ruská – Pozdišovce 6:1 (2:1), Károly 
3, Nagy 2, Šatník – R. Link. Pred 30 di-
vákmi rozhodoval Késő.

Jesenná tabuľka 2009/2010
 1. Poruba p/V 12 9 2 1 57 : 19 29
 2. Ptrukša 12 7 3 2 39 : 30 24
 3. Moravany 12 7 0 5 42 : 27 21
 4. Hatalov 12 6 3 3 35 : 22 21
 5. Z. Široká 12 6 1 5 32 : 25 19
 6. V. Revištia 12 5 3 4 38 : 29 18
 7. Ruská 12 5 2 5 30 : 32 17
 8. Bánovce n/O 12 4 4 4 36 : 32 16
 9. Malčice 12 4 2 6 45 : 36 14
 10. V. Slemence 12 4 2 6 29 : 34 14
 11. Beša 12 3 1 8 22 : 51 10
 12. Pozdišovce 12 2 4 6 20 : 49 10
 13. Kr. Liesková 12 3 0 9 17 : 56 9

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

VIAC NAPOVIE ODVETA 
Prvou novembrovou nedeľou vyvrcholila jesenná časť II.B triedy, v 

ktorej štartovali aj futbalisti nášho OcŠK. V 91 zápasoch dominovali 
predovšetkým domáce mužstvá, ktoré vyhrali 70 stretnutí, v 10 prípa-
doch sa zápasy skončili nerozhodne a len 11 duelov vyhrali hostia, pri-
čom viac ako polovica mužstiev na ihriskách súperov nevyhrala. Z cel-
kového počtu 387 gólov domáci nastrieľali 282 a hostia 105. Aj pomer 
získaných bodov 220:43 hovorí jasne v prospech domácich.

MEMORIÁL ZEMPLÍNU
V poradí 29. ročník Memoriálu Miku-

láša Benetina sa stal korisťou futbalových 
nádejí z Michaloviec. Výsledky vyraďova-
cích zápasov: MFK Zemplín Michalov-
ce MD – OcŠK Pozdišovce dor. 3:0 
(3:0), Slavoj Trebišov MD – Výber 
ObFZ Michalovce MD 1:0 (0:0). Zá-
pasy o umiestnenie – o 3. miesto: Vý-
ber ObFZ MD – Pozdišovce 0:0, na 
pok. kopy 8:7, o 1. miesto: Zemplín 
MD – Trebišov MD 1:0 (1:0). Roz-
hodovali D. Ondrašek, T. Komenda a V. 
Šipoš. Stretnutia sledovala približne stov-
ka divákov. (-r-)

Bývalý kanonier OcŠK Ľ. Kráľ.

VYHRALA REPKOVÁ
Počas 45. ročníka turnaja o 

Poz dišovskú vázu sa uskutočni-
la sú ťaž v kopaní jedenástok z ra-
dov divákov. Spomedzi 23 záu-
jemcov (z  toho boli 3 ženy) sa 
najviac darilo Rebeke Repkovej 
(Pozdišovce), ktorá bola úspešná 
7-krát. Po 6 úspešných pokusov 
mali Marcel Vajda (Michalovce) 
a Erik Kováč (Pozdišovce). jpz

LASTOMÍRSKY HETRIK
Jubilejný 45. ročník turnaja o pu-

tovnú Pozdišovskú vázu sa stal ko-
risťou futbalistov Lastomíra, ktorí vy-
hrali toto najstaršie futbalové po du-
jatie na Zemplíne tretíkrát po se be 
a celkove štvrtýkrát. Pôvodne ma lo 
štartovať aj Trhovište, nakoniec ho 
na hradili Moravany.

Výsledky vyraďovacích zápasov:
Slavoj Sečovce (V. liga JUH) – 
OcŠK Pozdišovce (II.B trieda 
ObFZ MI) 7:0 (3:0), OFK Lastomír 
(V. liga JUH) – Družstevník Mora-
vany (II.B trieda ObFZ MI) 2:1 (2:0). 
O 3. miesto: Pozdišovce – Mora-
vany 0:0, 6:5 na pok. kopy, o 1. 
miesto: Lastomír – Sečovce 1:0 
(1:0). Mužstvá boli odmenené poz-
di šovskými vázami.

Pred 300 divákmi rozhodovali P. 
Kaffan, J. Bali-Jenčík, V. Šipoš a D. 
On drášek. Súčasťou podujatia bolo 
aj tradičné žrebovanie tomboly. (r)

O mimoriadnej výhode domáce-
ho prostredia v jesennej časti toh to 
ročníka hovoria aj štatistiky jed no-
tlivých kôl. V štyroch prípadoch (5., 
7., 9. a 13.) domáci nepustili hos-
ťom ani bod a v dvoch kolách (1. a 
11.) si hosťujúce celky odnies li iba 
po bode. Z pohľadu hostí boli naj-
úspešnejšími kolami druhé, šieste a 
dvanáste, kedy si odniesli 10, 9 a 
7 bodov. Strelecky najvydarenejšie 
bolo 7. kolo, kedy padlo 40 gólov,
v nasledujúcich dvoch kolách pad-
lo po 35 gólov. Najmenej (iba 20-
krát) sa strelci radovali v 4. a 6. ko-
le (23-krát). Strelecky priemer na 
jed no kolo predstavuje 29,769 gólu 
a na jeden zápas 4,253 gólu.

Zaujímavosťou prvej polovice 
sú ťaže bol značný počet extrémne 
vy sokých výsledkov, ale iba v jed-
nom prípade padol v zápase dvoj-
ci ferný počet gólov (K. Kľačany – 
Močarianska 7:3). Z ďalších vý-
sled kov možno spomenúť V. Sle-
men ce – Bánovce n/O a Krásnov-
ce – V. Sle mence (po 9:0), Žbince – 
P. Če mer né (8:1), V. Kapušany B – 
Bá nov ce (8:0), Trhovište – K. Kľa-
ča ny, Žbince – K. Kľačany, Bánov-
ce – Pozdišovce (po 7:2),v ďal ších
3 prípadoch 6:0 atď. Úloha „fac-
ko vaného panáka“ pripadla ten to-
raz Bánovciam, ktoré na sú pe ro-
vých ihriskách inkasovali v prie-

me re 5,67 gólu na zápas (spolu 
34) a na vyše v domácom zápase so 
Žbin cami dostali poltucet.

Štart do súťaže sa nevydaril 
nášmu OcŠK, ktorý bodovo zabral 
až vo 4. kole. Mužstvu po odchode 
Ľ. Kráľa jednoznačne chýba stre-
lec, no ani obrana nestála vždy na 
pevných nohách, hlavne v Bánov-
ciach a Bracovciach. Aj keď posta-
venie mužstva v tabuľke nie je li-
cho tivé, šanca na jarný reparát tu 
je, len situáciu netreba podceniť. 
Chlap ci majú doma o jeden zápas 
viac, mnohé celky sú vonku takmer 
neškodné (viď tabuľka), ale radšej 
ne predbiehajme. Viac nám napovie 
jarná odveta.       J. P. Zemplínsky


