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SPOMÍNALI
Pri tohtoročnej pamiatke posvä-

tenia chrámu si pozdišovský evan-
jelický cirkevný zbor pripomenul už
60. výročie svojho založenia. Sláv-
nostné služby Božie boli v nedeľu 
12. septembra.

Slávnosť sa uskutočnila za úča-
s ti biskupa Východného di štrik tu 
ECAV Slavomíra Sabola, ktorý bol 
aj kazateľom slova Božieho. Spo-
mienkovej slávnosti sa zúčastni-
li bratia farári z cirkevných zborov 
z Ha nušoviec nad Topľou, Michalo-
viec a Trebišova a taktiež kňazi z 
Re formovanej, Gréckokatolíckej a 
Pra voslávnej cirkvi, starosta obce, 
domáci veriaci, veriaci z fílií Bra-
covce a Šamudovce, ako aj veriaci 
kresťania z iných cirkví.

Hostí a cirkevné zhromaždenie 
privítal dozorca cirkevného zboru 
Ľubomír Matina. Služby Božie li tur-
govali brat biskup S. Sabol, zbo ro-
vý farár Ľubomír Kordoš s man žel-
kou Lýdiou, ako aj oltárni spo lu bra-
tia, ktorí prisluhovali aj svia tosť Ve-
če re Pánovej.

V rámci slávnostných služieb 
Bo žích vystúpili s programom deti 
a mládež, prezentovali sa mieša-
né spevácke zbory z Michaloviec 
a Pozdišoviec, prihovorili sa taktiež 
hostia. Pri príležitosti spomínané-
ho výročia vydal cirkevný zbor fa-
rebnú knižnú publikáciu, v ktorej je 
zachytená jeho doterajšia história i 
súčasnosť. Milan Hreščo,

presbyter, kronikár obce

OCENENIE MŠ
Riaditeľka Materskej školy v Po-

 zdišovciach Zuzana Bruňová pre-
vzala 27. októbra v Trnave z rúk 
prezidenta Slovenského olympij-
ského výboru Františka Chmelá-
ra čestné uznanie. Ocenenie udelil
ko lektívu našej materskej školy za 
aktívnu prípravu a organizáciu
Olympijského festivalu detí a mlá-
deže Slovenska, ktorý sa uskutoč-
nil v závere prvého polroka za 
účas ti detí materských škôl v rám-
ci Školského úradu Trhovište. (r)

ROZVÍJAJME NAŠU OBEC
Vážení spoluobčania, sme na prahu nového roka 2011. Na 

jeho začiatku chcem popriať všetkým našim občanom zdravie, 
lásku a pokoj v rodinách. Je to zároveň aj úvodný rok nového 
volebného obdobia, v ktorom našu obec povedú tí ľudia, kto-
rých sme si zvolili koncom novembra 2010 v komunálnych voľ-
bách.

V spolupráci s nimi sa budem 
snažiť aj naďalej rozvíjať našu obec 
a napĺňať program, s ktorým som 
sa uchádzal o vaše hlasy, nezabud-
núc ani na dobré myšlienky a ná-
pady z radov poslancov. Nezabú-
dajme však, že k rozvoju obce ne-
prispievajú len samotní poslanci a 
starosta, ale každý občan, organi-
zácia, či záujmové združenie. Tí 
všetci svojou činnosťou, prácou, či 
reprezentáciou vytvárajú podmien-

ky na všestranný rozvoj obce. Pre-
to si želám, aby v budúcnosti bolo 
dobrých myšlienok a nápadov čo 

O finále 20. folklórnych slávností sa postaral vysokoškolský FS Dú-
brava z Prešova. Podrobnejšie na str. 3. Snímka: JP

AKO DOPADLI VOĽBY
Koncom novembra sme si opäť zvolili svojich zástupcov do miest-

nej samosprávy – deväť poslancov obecného zastupiteľstva a sta-
rostu. O funkciu poslanca sa uchádzalo 21 kandidátov, z toho 17
s podporou niektorej z politických strán a 4 nezávislí. Najväčší počet 
kandidátov (až 8 na 9 poslaneckých stoličiek) predložila mladá poli-
tická strana – Európska demokratická strana (EDS), KSS ponúkla 
štyroch, KDH troch a Smer SD dvoch. Medzi 4 uchádzačmi o funk-
ciu starostu mali prevahu nezávislí (3:1).

Vo voličskom zozname pre tieto 
komunálne voľby bolo vo voleb-
nom okrsku Pozdišovce zapísa-
ných 1 009 osôb. Obálky a hlaso-
vacie lístky prevzalo 597 osôb (t.j. 
59,17% oprávnených voličov). 
Pre voľbu poslancov obecného 
zastupiteľstva bolo odovzdaných 
583 platných hlasovacích lístkov a 
pre voľbu starostu 588. Výsledky 
volieb poslancov OcZ dopadli na-
sledovne: Milica Ondo-Eštoková 

353, Ing. Milan Vereš čák (obaja 
nezávislí) 341, Peter Lukáč 326, 
Ing. Nadežda Jurková (oba ja 
EDS) 285, Ing. Miloš Šesták 279, 
Radoslav Bakajsa (obaja KDH) 
232, Ján Furčák 228, Cyril Ko-
váč (obaja KSS) 219 a Peter Po-
prik (EDS) 189 hlasov.

Náhradníci podľa počtu získa-
ných hlasov: Vladimír Krištov čík 
(EDS) 185, Ivana Sotáková (ne zá-
 vislá) 166, Michal Kráľ, Ma rek 

najviac a aby sme ich dokázali k 
spokojnosti vás všetkých aj reali-
zovať.

O tom všetkom budú stránky 
obecných novín informovať aj do 
budúcna a tak veríme spolu s re-
dakčnou radou, že ich budete čítať 
aj naďalej, tak ako to bolo v pred-
chádzajúcich jedenástich rokoch.

Ing. Ján Čižmárik,
starosta obce

Čižmárik (EDS), Ing. Ján Ščer bák 
po 150, Ing. Ivan Balog (všetci 
EDS) 144, Andrea Poľašková 
(Smer–SD) 143, Jaroslav Šim-
ko (KSS) 135, Radoslav Hanu-
liak (EDS) 106, Ľubomír Magura 
(KSS) 86 a Adriána Mašková (ne-
závislá) 73.

Kandidátom na funkciu staros-
tu odovzdali voliči 588 platných 
hlasovacích lístkov. Najväčšiu 
podporu získal doterajší starosta 
Ing. Ján Čižmárik (nezávislý), 
ktorý dostal 359 voličských hla-
sov (61,5% z odovzdaných plat-
ných hlasov). Na ďalších miestach 
skončili Ing. Nadežda Jurková 
(EDS) 175 hlasov, Dušan Drábik 
32 a Ivana Sotáková (obaja nezá-
vislí) 22 hlasov.

Novozvolení poslanci a starosta 
zložili zákonom predpísaný sľub 
na ustanovujúcom zasadnutí obec-
ného zastupiteľstva 21. decembra 
2010. (J. P. Zemplínsky)ÚSPEŠNÝ NOVÝ ROK 2011 VÁM ŽELAJÚ VYDAVATELIA!

POCTA BARČOVI
V rámci rekonštrukcie Mo-

čarianskej ulice dalo mesto Mi-
chalovce zhotoviť pamätník po-
predného slovenského dra ma-
tika Júliusa Barča Ivana, kto rý 
slávnostne odhalili v sep tem bri 
2010 správca Matice slo venskej 
Mgr. Ján Eštok a pri má tor mes-
ta Mgr. Viliam Zá hor čák. Auto-
rom pamätníka je mla dý micha-
lovský výtvarník Mgr. Art. Peter 
Králik.

J. Barč Ivan pôsobil v Pozdi-
šovciach (1935-1942) ako admi-
nistrátor, neskôr ako zborový 
fa rár Evanjelickej cirkvi. Do toh-
 to zboru patrili v tom čase aj 
evanjelici z Močarian. Zároveň 
vyučoval náboženstvo na mi-
cha lovskom gymnáziu. (N. Pok)
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Poslanci obecného zastupiteľstva sa v druhom polroku zišli na dvoch riad-
nych a jednom ustanovujúcom zasadnutí.
23. septembra obecné zastupiteľstvo:
 Zobralo na vedomie:
1. Žiadosti Ing. J. Miškaničovej a manžela a Ing. L. Hudákovej a man-

žela.
2. Informáciu o redukovaní počtu spojov SAD od 12.12.2010. 
 Schválilo:
1. Správu o hospodárení obce za prvý polrok 2010.
2. Počet poslancov 9 pre volebné obdobie 2010-2014 a 1 volebný obvod 

pre komunálne voľby 2010.
3. Žiadosti o odkúpenie pozemkov podľa § 9 ods. 8 pís. e predaj hodný 

osobitného zreteľa pre:
a) J. Paľovú, par. č. 2907/107, 2907/108 a 2907/109 za cenu 1 € + 

náklady na prevod nehnuteľností v katastri nehnuteľností (KN).
b) T. Daduča, par. č. 70/3 za cenu 1 € + náklady na prevod v KN,
c) Ovocinársky štátny majetok, s.r.o., Farská 32, Michalovce, zastúpe-

ný I. Hrubým, par. č. 363/3 a 369/9. K. ú. Pozdišovce za cenu 5 €/
m2 + náklady na prevod v KN,

d) odpredaj časti parcely č. 2904/52 pre R. Haplovú na základe ge-
ometrického plánu za cenu 3 €/m2. Náklady na vklad hradí kupu-
júca.

4. Žiadosť cirkevného zboru ECAV Pozdišovce o finančnú podporu na vy-
danie publikácie k 360. výročiu svojho založenia v sume 350 €.

5. Obecné zastupiteľstvo v Pozdišovciach
prerokovalo Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve 
obce Pozdišovce, a to:

časti pozemku parcela č. 2904/52 o výmere 649 m• 2 v katastrálnom 
území Pozdišovce,
časti pozemku parcela č. 2904/52 o výmere 674 m• 2 v katastrálnom 
území obce Pozdišovce,
časti pozemku parcela č. 189/1 k. ú. Pozdišovce podľa geometric-• 
kého plánu,

schválilo Zámer predaja nehnuteľností vo vlastníctve obce Pozdišov-
ce, a to:

časti pozemku parcela č. 2904/52 o výmere 649 m• 2 v katastrálnom 
území Pozdišovce, obec Pozdišovce,
časti pozemku parcela č. 2904/52 o výmere 674 m• 2 v katastrálnom 
území Pozdišovce, obec Pozdišovce,
časti pozemku parcela č. 189/1 k. ú. Pozdišovce podľa geometric-• 
kého plánu formou verejnej súťaže,

poverilo starostu obce, aby vyhlásil obchodnú verejnú súťaž s nasle-
dovnými súťažnými podmienkami:

pre pozemky na parcele č. 2904/52 min. cena 12 • €/m2

pre pozemky na parcele č. 189/1 min. cena 5•  €/m2

menovalo komisiu pre posúdenie súťažných návrhov
uplatniť pri posudzovaní ako kritérium vyhodnotenia súťažných ná-• 
vrhov najvyššiu cenu,
predložiť starostovi obce protokolárne vyhodnotenie obchodnej • 
verejnej súťaže s odporúčaním na rozhodnutie obecného zastu-
piteľstva,

poverilo starostu obce, aby na najbližšie zasadnutie OcZ predložil 
obecnému zastupiteľstvu návrh na schválenie predaja nehnuteľností 
vo vlastníctve obce podľa výsledkov obchodnej verejnej súťaže.

6. Obecné zastupiteľstvo schválilo použitie prostriedkov rezervného fon-
du na bežné a kapitálové výdavky vo výške 35 000 € (1 054 410 Sk) 
v zmysle ustanovenia § 10 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpoč-
tových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení neskorších predpisov.

Na rokovaní 12. novembra:
 Schválilo:
1. Správu o hospodárení obce za tretí štvrťrok 2010. 
2. Odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve obce Pozdišovce, a to

2.a pozemku parcela č. 189/3 o výmere 101 m2 v katastrálnom území 
Pozdišovce, obec Pozdišovce víťazovi obchodnej verejnej súťaže F. 
Koribaničovi za kúpnu cenu 10 € m2,

2.b pozemku parcela č. 2904/87 o výmere 649 m2 v katastrálnom úze-
mí Pozdišovce, obec Pozdišovce víťazovi obchodnej verejnej súťaže 
V. Miškaničovi a Ing. J. Miškaničovej za kúpnu cenu 12 €/m2,

2.c pozemku parcela č. 2904/88 o výmere 674 m2 v katastrálnom úze-
mí Pozdišovce, obec Pozdišovce víťazovi obchodnej verejnej súťaže 
Ing. P. Hudákovi a Ing. Lenke Hudákovej za kúpnu cenu 12 €/m2.

3. Žiadosť o odkúpenie pozemkov podľa § 9 ods. 8 pís. e predaj hodný 
osobitného zreteľa:

a) par. 2907/115 k. ú. Pozdišovce pre M. Varmeďovú za cenu 1 €, 
b) par. č. 2907/13 o výmere 1067 m2, k. ú. Pozdišovce pre J. Šimkovú 

za cenu 1 € + náklady na vklad do katastra.
4. Príspevok vo výške 200 € na propagačný bulletin Gréckokatolíckej 

cirkvi Pozdišovce.

ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

ŽIACI POTEŠILI
V pondelok 20. decembra sa v kul-

túrnom dome uskutočnila vianoč ná 
slávnosť, ktorú pripravili žiaci miest-
nej základnej školy pod vede ním
svo jich učiteliek. V približne ho di no-
vom programe sa asi 150 prí tom ným, 
medzi ktorými bol aj sta ros ta ob ce 
Ing. Ján Čižmárik, prezento vali žia ci 
vianočný mi koledami, vinšovačka mi
i tan cami. Aj táto milá slávnosť uká-
zala, že medzi našimi malými sú veľ-
ké talenty. Veríme, že ešte o sebe da-
jú vedieť. (red)

SEPAROVANÝ ZBER
Obec Pozdišovce aj v novom 

roku 2011 zabezpečila prostred-
níctvom Technických a záhrad-
níckych služieb mesta Micha-
lovce zvoz separovaného odpa-
du. Termíny zberu separované-
ho odpadu v tomto roku sú na-
sledovné:

11. januára, 8. februára, 8. 
mar ca, 5. apríla, 10. mája, 7. jú-
na, 12. júla, 9. augusta, 8. sep-
tembra, 11. októbra, 10. novem-
bra, 13. decembra.

Občania sa mali vyjadriť k šies-
tim referendovým otázkam. Prvou 
bolo zrušenie poplatkov za služ-
by poskytované Slovenskou te-
levíziou a Slovenským rozhla-
som (tzv. koncesionárske poplat-
ky). Za bolo 140, proti 21. Za ob-
medzenie imunity poslancov NR 
SR (priestupky) hlasovalo 161, 
proti boli 3. V prípade tretej otáz-
ky 158 voličov bolo za zníženie 
počtu poslancov NR SR zo 150 
na 100, proti boli 6. Za limitovanú 
sumu na nákup vozidiel orgánmi 
verejnej moci do 40-tisíc eur hla-
sovalo 140 občanov, proti boli 20. 
Najmenší rozdiel v názoroch pri-
niesla piata otázka, ktorá sa tý-

(Pokračovanie na str. 3)

PATRÍ IM POĎAKOVANIE
Na slávnostnom zasadnutí obecné-

ho zastupiteľstva 11. decembra poďa-
koval starosta obce Ing. Ján Čižmárik 
všetkým poslancom, obecnej kontro-
lórke, zamestnancom obecného úra-
du, členom folklórnej skupiny Harča-
re a občanom obce, ktorí sa najviac 
podieľali na plnení úloh v uplynulom 
volebnom období. Zvlášť poďakoval 
dlhoročným poslancom obecného za-
stupiteľstva, ktorí na ďalšie funkčné 

ob dobie už nekandidovali.
Na snímke zľava sú: Milan Hreš-

čo (poslancom bol 20 rokov a v dvoch
volebných obdobiach bol zástup-
com staro stu a členom rady), Jaro-
slav Čen čarik (poslancom a čle nom 
rady bol 12 rokov) a Dušan Čižmá-
rik (po slancom bol 16 rokov a jedno 
volebné ob dobie zástupcom starostu 
a členom ra dy).

Snímka: A. Opová

kala možnosti hlasovania vo voľ-
bách poslancov do NR SR a Eu-
rópskeho parlamentu prostredníc-
tvom internetu – za bolo 117, pro-
ti 40 voličov. Za vyňatie osôb po-
verených výkonom verejnej moci
z mož nosti uplatniť právo na od-
poveď podľa tlačového zákona 
bolo 120, proti 20 voličov.

Aj keď referendum kvôli níz-
kej voličskej účasti nebolo plat-
né, Národná rada Slovenskej re-
publiky môže na základe jeho vý-
sledkov urobiť niektoré zmeny na 
základe prijatia nových zákonov 
(napr. zrušenie koncesionárskych 
poplatkov a pod.). (red)

VÝSLEDKY REFERENDA
V sobotu 18. septembra sa uskutočnilo v poradí šieste referen-

dum v ére samostatného Slovenska, ktoré iniciovala koaličná stra-
na Sloboda a Solidarita. Podobne, ako predošlé slovenské refe-
rendá (s výnimkou vstupu SR do Európskej únie), ani tohtoročné 
neprilákalo k volebným urnám väčší počet voličov. V našej obci z 
1 001 zapísaných osôb prišlo do volebnej miestnosti iba 167, čo 
predstavuje len 16,68% účasť. Voliči odovzdali všetkých 167 vyda-
ných hlasovacích lístkov, všetky boli platné.
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ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
5. Odmeny pre členov FS Harčare podľa priloženého zoznamu – 165 €,
– odmeny pre: Jaroslava Čenčarika (70 €), Irenu Mackovú (70 €), Jána 

Pav likána (150 €), Ing. Milana Vereščáka, zástupcu starostu (330 €), 
po slancov a kontrolórku (á 230 €/osoba + odmena za účasť na zasad-
nutiach OcZ a akciách).

– odmenu starostovi obce Ing. Jánovi Čižmárikovi (900 €),
– pracovníčkam OcÚ podľa počtu účastí na akciách.
 Odporučilo starosti obce:
1. Zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uzne-

senia, podľa bodu 2.a, 2.b., a 2.c.
Na ustanovujúcom zasadnutí 21. decembra 2010:
 Zobralo na vedomie:
1. Informáciu o výsledku volieb v obci na funkciu starostu obce a na funk-

cie poslancov obecného zastupiteľstva.
2. že zástupcom starostu bol poverený Ing. Milan Vereščák, ktorý je aj 

členom rady OcZ.
 Konštatovalo, že:
1. Novozvolený starosta obce Ing. Ján Čižmárik zložil zákonom predpísa-

ný sľub starostu obce.
2. Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva: Radoslav Bakajsa, Ján 

Furčák, Cyril Kováč, Milica Ondo-Eštoková, Peter Poprik, Ing. Miloš Šes-
ták a Ing. Milan Vereščák zložili zákonom predpísaný sľub.

 Zriadilo:
1. Obecnú radu.
2. Komisiu na ochranu verejného záujmu.
 Zvolilo:
1. Členov obecnej rady v zložení: 1. Milica Ondo-Eštoková, 2. Ing. Miloš Šes-

 ták.
2. Predsedu komisie na ochranu verejného záujmu: Milicu Ondo-Eštoko-

vú,
– členov komisie na ochranu verejného záujmu: Radoslav Bakajsa, Cyril 

Kováč a Peter Poprik.
 Schválilo:
1. Plat starostu podľa zákona č. 253/1994 v Z.z. vo výške 2,2- násobku 

priemernej mzdy pracovníka v národnom hospodárstve.
2. Odmenu poslancom za účasť na zasadnutí OcZ, obecnej rady a obec-

nej akcii v sume 8 €/akcia, zasadnutie.
 Určilo:
1. Poslanca Ing. Milana Vereščáka zvolávať a viesť zasadnutia OcZ počas 

neprítomnosti starostu, prípadne v prípadoch podľa zákona o obec-
nom zriadení. 

Ing. Ján ČIŽMÁRIK, starosta obce

(Dokončenie zo str. 2)

OSLÁVILI SME VÝROČIE
∙ Pozdišovčanka Anička Vereščá-
ková, žiačka 7. ročníka ZŠ v Mi-
chalovciach získala koncom no-
vembra prvé miesto a medailu 
na VIII. ročníku matičného behu o 
Štít mesta Michalovce v kategórii 
mladších žiačok. Blahoželáme!
∙ Tohtoročný sviatok sv. Mikulá-
ša si pripomenuli deti MŠ a žiaci 
MŠ v miestnom kultúrnom dome. 
Publiku sa predstavili bohatým 
kultúrnym programom. Pozdraviť 
ich prišli aj členovia FSk Harčare 
vianočnými koledami. Sponzorom 
podujatia bol Ovocinársky maje-
tok, s.r.o., Michalovce, zastúpený 
I. Hrubým, ktorý deťúrencom ve-
noval balíčky so sladkosťami.
∙ V druhom polroku obec uskutoč-
nila rekonštrukciu časti cintorína 
s obnovou hrobky Sirmajovcov. 
Jej posviacku vykonala 1. no vem-
bra Mgr. Lýdia Kordošová, fa rár-
ka ECAV za účasti veriacich.
∙ Poľovnícke združenie Srnec v 
Poz dišovciach pripravilo 3. roč-
ník Po ľovníckeho plesu. Uskutoční 
sa v so botu 29. januára 2011 v 
miestnom kultúrnom dome so za-
čiatkom o 18:00 hod. (red)

STRUÈNE
V predposlednú júlovú nedeľu sa v odpoludňajších hodinách v na-

šej obci tancovalo a spievalo. Stalo sa tak počas jubilejných dvadsia-
tych folklórnych slávností v miestnom amfiteátri. Tie sa uskutočnili 
pri príležitosti 695. výročia písomnej zmienky o obci.

Slávnostné nedeľné popoludnie 
zahájil starosta Ing. Ján Čižmárik, 
ktorý privítal prítomných návštev-
níkov i účinkujúcich. V prvej čas-
ti programu sa krátkymi vstupmi 
predstavili dedinské folklórne sku-
piny Viňančan z Vinného (vedú ca 
DFSk PhDr. Anna Stašková), Ži-
povčan z Nižného Žipova (Michal 
Pavúk), domáci Harčare (Ondrej 
No vák) i miestny detský folklórny
súbor Harčarik (manželia Ondrej a 
Zuzana Novákovci). 

Po vystúpení miestnych folklo-
ristov starosta obce odovzdal pa-
mätné listy domácim služobne naj-
 starším členom DFSk Harčare – 
Michalovi Drábikovi, Jánovi Pav-
líkovi a Júliusovi Ihnacikovi za za-
chovávanie a šírenie ľudových tra-
dícií. Nasledovala krátka pre zen-
tácia básnickej zbierky Rodákom
od Mgr. Júliusa Kráľa, ktorú ako 
dl  horočný výtvarník a výtvarný 
pe dagóg ilustroval vlastnými prá-
cami. Autor sa vo veršoch vyzná-
va z lásky k rodnej obci, v ktorej 

žije a ktorú si navždy zamiloval.
Vyvrcholením slávnostného od-

poludnia bolo vystúpenie Folklór-
neho súboru Dúbrava z Prešo-
va pod vedením Štefana Ferenca. 
Mlaď z Prešova sa prezentovala 
šarišskými, zemplínskymi a róm-
skymi tancami a piesňami. Podu-
jatie už tradične moderovala Ele-
na Kuncová zo Zemplínskeho os-
ve tového strediska v Michalov-

ciach, ktoré bolo spoločne s obcou 
Po zdišovce a tunajším MO Matice 
slovenskej spoluorganizátorom.
Časť bohatej histórie obce a folk-

 lórnych tradícií sme si pripomenu-
li aj v miestnych novinách Pozdi-
šovské čriepky, ktoré pri tejto prí-
ležitosti vyšli na 8 stranách a pa-
mätnou pohľadnicou – pozvánkou.
 J. P. Zemplínsky

UHYNULI RYBY
Printové a elektronické mé-

diá v Slovenskej republike prinie-
sli 18. októbra správu o úhyne 
rýb v riečke Duša na 20-kilomet-
rovom úseku medzi obcami Poz-
dišovce a Drahňov. Telá uhynu-
tých úhorov, šťúk, sumcov, zubá-
čov a vzácnych jalcov tmavých boli 
na spomenutom úseku spozo-
rované v piatok 15. októbra. Len
na približne kilometrovom úse-
ku pri Budkovciach vyzbierali ry-
bári asi 200 kilogramov týchto 
rýb. Rybársky zväz preto vydal 
na spomínaný revír zákaz lovu a 
konzumácie rýb až do odvolania. 
Prípad vyšetrovala aj polícia. (rk)

KOČIŠ NA MONT BLANCU
Vrcholy vysokých hôr oddávna lákali vysokohorských turistov, 

alpinistov či horolezcov. Výnimkou nie je ani najvyšší vrch Eu-
rópy, 4810 metrov vysoký Mont Blanc v Savojských Alpách.

Prvými pokoriteľmi hory boli v 
roku 1786 Jacques Balmat a Mi-
chael Paccard. Prvou ženou, kto-
rá vystúpila na tento vrch bola 

roku 1808 Mária Paradisová, pr-
vým Slovákom Milan Rastislav 
Štefánik v roku 1905, no a zrejme 
prvým Pozdišovčanom náš rodák, 
68-ročný dôchodca Ing. Juraj Ko-
čiš, žijúci v Košiciach, predtým 
pracovník VSŽ, neskôr prednos-
ta OÚ Košice IV.

J. Kočiš sa narodil v Pozdišov-
ciach, kde navštevoval vtedajšiu 
národnú školu. Jeho vzťah k prí-
rode a osobitne k horám sa for-
moval počas štúdia na michalov-
skom gymnáziu. Prelomovým zá-
žitkom bol preňho výstup na Ďum-
bier. K vysokohorskej turistike sa 
dostal až po Novembri 1989, keď 
už bolo možné slobodne cestovať 
aj do zahraničia. Odvtedy zdolá-

val mnohé väčšie vrchy v Bulhar-
sku, Grécku, Slovinsku... To ho 
po vzbudilo zdolať aj najvyšší vrch 
Eu rópy – Mont Blanc.

Pri prvom pokuse v roku 2008 
musel zostúpiť zo základného tá-
bora po tom, čo nečakane prišiel 
o batoh s potrebnou výbavou, dru-
hý pokus mu znemožnila zlome-
ná ruka. Šťastie sa naňho usmia-
lo až do tretice, keď v druhej polo-
vici júla 2010 vystúpil na vytúžený 
vrchol so synovcom Jaroslavom 
Kočišom (52 r.) z Prešova. Stalo 
sa tak 20. júla, deň pred 130. vý-
ro čím narodenia M. R. Štefánika, 
kto rý bol o.i. aj riaditeľom obser-
va tória na Mont Blancu. Práve 
tu J. Kočiš zakopal do ľadu tubu 
s po dobizňou tohto významného 
Slo váka a spoluzakladateľa štátu 
Čechov a Slovákov.

Dvojica Kočišovcov pobudla po 
náročnom výstupe na najvyššom 
vrchole Európy 15-20 minút, aby 
sa vzhľadom na teplé počasie čím 
skôr dostala z ľadovca na bez-
pečnejšie miesto. Okrem toho ich
ohrozovali aj padajúce balvany, 
pred ktorými sa na niekoľko mi-
nút ukryli za haldu skál. Nako-
niec sa obaja šťastne dostali dolu 
a už snovajú ďalšie plány (Gross-
glockner, Elbrus...).

Ing. Jurajovi Kočišovi a jeho 
spo lu lezcovi gratulujeme a praje-
me ešte veľa podobných úspe-
chov! Podľa IS spracoval

J. P. Zemplínsky

DETSKÝ TÁBOR
Miestny cirkevný zbor Evan-

jelickej cirkvi augsburského vy-
znania pripravil v druhom júlo-
vom týždni týždenný detský let-
ný tábor pre deti základných 
škôl. Tábor sa uskutočnil v bu-
dove starej evanjelickej ško-
ly, viedli ho zborový farár Ľu-
bomír Kordoš s manželkou Lý-
diou, ochotní študenti a rodičia 
detí. Dovedna bolo v tábore 26 
účastníkov. Voľné prázdninové 
chvíle mladí strávili pri hrách, 
rôznych aktivitách a pri Božom 
slove. Jana Adamová
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PREHĽAD VÍŤAZOV
Miestny futbalový klub v našej obci or-

ganizuje dva najstaršie futbalové turnaje 
na Zemplíne. V kategórii dospelých sa 
uskutočnilo doteraz 46 ročníkov turnaja
o putovnú Pozdišovskú vázu. V nasledu-
júcich riadkoch prinášame prehľad víťazov 
turnaja dospelých.
1965 – Bukóza HENCOVCE
1966 – Družstevník TRHOVIŠTE
1967 – Družstevník ZEMPLÍNSKA ŠIROKÁ
1968 – Družstevník ZEMPLÍNSKA ŠIROKÁ
1969 – Slavoj SEČOVCE
1970 – Chemko STRÁŽSKE
1971 – Družstevník MALČICE
1972 – Benzinol POZDIŠOVCE
1973 – Benzinol POZDIŠOVCE
1974 – Montostav KOŠICKÁ NOVÁ VES
1975 – Montostav KOŠICKÁ NOVÁ VES
1976 – Montostav KOŠICKÁ NOVÁ VES
1977 – Chemko STRÁŽSKE
1978 – Benzinol POZDIŠOVCE
1979 – Chemko STRÁŽSKE
1980 – Spartak Vihorlat SNINA
1981 – Družstevník BUDKOVCE
1982 – Spartak Vihorlat SNINA
1983 – Spartak Vihorlat SNINA
1984 – Chemko STRÁŽSKE
1985 – Spartak Vihorlat SNINA
1986 – Družstevník SOĽ
1987 – Sady TREBIŠOV
1988 – Družstevník SOĽ
1989 – Družstevník SOĽ
1990 – Družstevník SOĽ
1991 – Benzinol POZDIŠOVCE
1992 – Družstevník TUŠICE
1993 – Družstevník TUŠICE
1994 – Družstevník TUŠICE
1995 – Benzinol POZDIŠOVCE
1996 – Družstevník LASTOMÍR
1997 – Benzinol POZDIŠOVCE
1998 – Zemplín VTJ MICHALOVCE
1999 – FK Energetik VEĽKÉ KAPUŠANY
2000 – FK Energetik VEĽKÉ KAPUŠANY
2001 – FK Bukocel VRANOV nad TOPĽOU
2002 – FK Bukocel VRANOV nad TOPĽOU
2003 – FK Bukocel VRANOV nad TOPĽOU
2004 – Lokomotíva MICHAĽANY
2005 – FK Spartak BREKOV
2006 – Turbína HLINNÉ
2007 – OFK LASTOMÍR
2008 – OFK LASTOMÍR
2009 – OFK LASTOMÍR
2010 – ŠK Agro PALÍN (jpz)

Z HISTÓRIE CIRKEVNÉHO ZBORU ECAV
la a vysoký 5,8 metra, kazateľnica a krstiteľnica z roku 
1763. Päť metrov vysoký organ dal v Levoči zhotoviť 
Adam Sirmaj s manželkou Teréziou Podmanieckou. Bo-
hoslužobné predmety daroval zboru župan Zemplínskej 
stolice Andrej Sirmaj roku 1692. Kalich a paténa slúžia 
pri Večeri Pánovej dodnes.

V presbytériu chrámu visia obrazy Pánových apoš-
tolov, ktoré pre zbor roku 1825 namaľoval spišský ma-
liar Ján Rombauer. Nad patronálnou lavicou je rodin-
ný erb Sirmajovcov z roku 1776, za oltárom a v sak-
ristii sú náhrobné mramorové tabule s menami členov 
spomínanej rodiny a epitafy z rokov 1720-1723. Chrám 
osvetľujú dva lustre zo zvonoviny a 4 svietniky z čínske-
ho striebra. Interiér bol naposledy maľovaný roku 1985. 
Chrám je vo vnútri dlhý 27, široký 12 a vysoký 9 metrov. 
Kapacita je 500 miest na sedenie.

Prvým kňazom v zbore bol Martina Caulides (1654-
1665). Doteraz tu účinkovalo vyše 50 kňazov, z toho 23 
farárov, resp. administrátorov a 30 pôsobili ako kaplá-
ni. Z mnohých možno spomenúť Jána Felicidesa, farára 
a superintedenta (1712-1716), Dávida Fabriciho, fará-
ra, náboženského spisovateľa a prvého rektora tunajšej 
„vyššej“ školy (1746-1772), Jonáša Záborského, kaplá-
na a popredného dramatika (1835-1839), Júliusa Krč-
méryho, farára a neskoršieho biskupa VD (1923-1933), 
Júliusa Barča-Ivana, farára a významného dramatika 
(1935-1942), či ThDr. Jána Michalka, farára a neskor-
šieho generálneho biskupa ECAV na Slovensku.

Na pozdišovskej fare sa roku 1751 narodil aj kňaz, 
senior 13 spišských miest a náboženský spisovateľ An-
drej Fabrici. Kantorom a učiteľom evanjelickej školy bol 
Karol Samuel Benjamín Seredaj, zberateľ a autor mno-
hých piesní (1833-1839 a 1854-1878). V rokoch 1646-
1946 na tejto škole účinkovalo 19 učiteľov, na „vyššej“ 
škole (1746-1813) 10 rektorov. Vo funkcii zborového 
dozorcu sa od roku 1705 dodnes vystriedalo 28 osôb. 
Funkciu kostolníka od roku 1806 vykonávalo 9 členov 
cirkevného zboru. Na obecnom cintoríne sú pochovaní 
3 farári a 2 kantori-učitelia. Milan Hreščo, presbyter

Vznik pozdišovského cirkevného zboru je úzko spä-
tý s rodinou Sirmajovcov, ktorej členovia boli prívržen-
cami Lutherovho učenia a tunajšiu obec i majetky zís-
kali roku 1640. Vtedajší podžupan Zemplínskej stoli-
ce Peter Sirmaj tu roku 1648 postavil kaštieľ a určil ho
za rodinné síd lo. Náboženský život v zbore začal
po roku 1650, keď Sirmajovci opravili jestvujúci malý 
kostol, založili, protestantskú školu, neskôr aj „vyššiu“ 
školu a hrnčiarsky cech (1743). S ostatnými zemepánmi 
sa o kostol náležite starali, udržiavali a chránili. Ani po-
čas prenasledovania protestantov cirkevný zbor nezani-
kol a chrám bol ponechaný ako artikulárny. Slúžil spo-
ločne luteránom i kalvínom.

Požiar roku 1762 značne zničil kostol a farské budo-
vy, avšak láska k Božiemu slovu a viera v Ježiša Krista 
pomohli posilňovať evanjelikov, ktorí s nie malými obe-
tami chrám a budovy postupne opravili a vybudovali.
V barokovom štýle bol takto Boží chrám obnovený
a ukončený roku 1781. Generálne opravy boli ešte vy-
konané v rokoch 1881, 1906, 1936, 1948 a 1985.

V blízkosti chrámu stála predtým farská budova
z roku 1810. Terajšia farská budova bola postavená v 
rokoch 1977-1979. Evanjelická škola z roku 1835 slúži 
dnes najmä pre činnosť mládeže.

K pozdišovskému cirkevnému zboru patrilo v minu-
losti rozsiahle územie stredného Zemplína – od Vrano-
va po Malčice a od Sečoviec po Mukačevo. Postupne 
sa od zboru oddelili Kladzany (1805), Mukačevo (1938), 
Michalovce (1947) a Trebišov (2002). Súčasťou cirkev-
ného zboru sú aj filiálne chrámy v Šamudovciach (1928) 
a Bracovciach (1949). Cirkevný zbor má 1 100 členov.

V chrámovej veži sú v poradí už tretie zvony. Prvé 
boli zničené pri požiari roku 1762, roku 1916 dva zvo-
ny boli rekvirované na vojnu, zostal iba najmenší z roku 
1907, ku ktorému pribudli dva väčšie v roku 1923. Cel-
ková váha zvonov je 1 350 kg. Zvony, zvonová stolica, 
podlahy a vnútrajšok veže boli obnovené roku 2008.

Ku skvostom chrámu patrí barokovo-klasicistický ol-
tár s obrazom ukrižovaného Ježiša Krista ladený do bie-

PRIPOMÍNAME SI 695. VÝROČIE PÍSOMNEJ ZMIENKY O OBCI

OSUDY POZDIŠOVSKÝCH ŽIDOV
(1.1.1865-26.6.1965) v roku 1879. 
Roku 1883 sa vydala za Godfreya 
Furmana, s ktorým mala 5 detí a 
dožila sa 100 rokov. Dlhovekosť po 
matke zdedili napr. aj dcéry Róza, 
ktorá zomrela roku 1992 ako 98-
ročná, a Mary (1892-1982). Naj-
staršia dcéra Dorota sa dožila osem-
desiatky.

Z ďalších pozdišovských Lef-
kovičovcov možno spomenúť Žig-
munda (Sigmund, Zelig). Narodil 
sa 17. decembra 1868. Roku 1892 
sa oženil s Rebekou Sternovou zo 
susedných Moravian, s ktorou mal 

Spočiatku veľká bieda a neskôr 
aj iné dôvody vyháňali obyvateľov 
Slovenska za lepšími podmienkami 
za „veľkú mláku“, najmä do Spo-
jených štátov amerických. Odchod 
obyvateľov z rodného kraja rozde-
ľujeme do niekoľkých vĺn. Jedna 
z nich sa uskutočnila v poslednej 
štvrtine 19. storočia. 

Výnimkou neboli ani Pozdišov-
ce. Súdobé štatistiky hovoria, že len
na prelome 70-tych a 80-tych rokov  
sa z našej obce do USA vysťahova-
lo 47 obyvateľov. Medzi prvých vy-
sťahovalcov patrili členovia židov-
skej rodiny Lefkovičovcov (Lefko-
witz). Otec rodiny Mayer Lefko vič 
(1828) pochádzal z Kráška (dnes
časť Zemplínskej Širokej). Ako 30-
ročný sa oženil so 16-ročnou Poz-
dišovčankou Amáliou Langovou. 
V našej obci sa im v rokoch 1859-
1878 postupne narodilo deväť detí: 
Johana (1859), Žofia (1861), Li-
pot (1863), Sara (1865), Jozef, Žig-
mund (obaja 1868), Rebeka (1870), 
Hani March (1873) a Ráchel (1878).
Všetci odišli do Ameriky. Usadili 
sa v meste Houston v štáte Texas, 
no nie všetci cestovali naraz. Ako 
pr vá sa zrejme vysťahovala Sarah 

dve dcéry – Ester (1890-1980) a 
Yettu (1892-1987). Obe zomreli 
vo vysokom veku vo Philadelphii. 
Roku 1893 odišiel do USA za ses-
trami Žofiou, Johanou, Sarou a Ra-
chel, ktoré žili v Houstone. Po smr-
ti manželky Rebeky sa roku 1894 
oženil s Fani Braunovou a vrátil sa 
na Slovensko – do Nižného Hrušo-
va, odkiaľ pochádzala jeho manžel-
ka. Na Zemplíne žili 25 rokov. Živil 
sa ako stolár. Z tohto manželstva sa 
v rokoch 1896-1913 narodilo deväť 
detí – Marek, Henry, Regina, Dá-
vid Moše, Louis (Leopold), Áron, 
Ike (Iguaca), Sam a Adolf. Celá ro-
dina sa napokon presťahovala do 
USA, kde predposledne menovaný 
Sam zomrel len nedávno, roku 2006 

Sarah Lefkovičová Rachel Lefkovičová  Žigmund Lefkovič

ako 95-ročný. O dva roky vyššie-
ho veku sa dožil brat Dávid Moše 
(1902-1999).

Vysťahovaním do Ameriky Lef-
kovičovci nielenže zabezpečili lep-
šie podmienky pre svoje rodiny, ale 
zachránili sa aj pred genocídou, kto-
rá o dve dsaťročia neskôr postihla 
ich súvercov v rodnom kraji. Otec 
tejto vetvy Žigmund však už osudy 
slovenských židov sledovať nesti-
hol. Zomrel 5. marca 1939, teda v 
roku vypuknutia najstrašnejšej voj-
ny v dejinách ľudstva ako 70-roč-
ný. Spracoval J. P. Zemplínsky
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Spoločenské okienko

VIETE, ŽE...
... pred 570 rokmi (1440) sa v našej obci 
so svojím sprievodom zdržiaval jágerský 
biskup Šimon Rozhanovský?
... pred 335 rokmi (1675) bol sudcom Zem-
plínskej stoličnej správy Štefan Sirmaj?
... pred 315 rokmi (1695) zomrela ľudo-
milka Anna Sirmajová-Kecerová?
... pred 305 rokmi (1705) v pozdišov-
skom evanjelickom zbore tajne pôsobil 
kňaz Adam Dunaj, ktorého do zboru do-
viedol Mikuláš Sirmaj?
... pred 290 rokmi (1720) zomrel krajin-
ský hodnostár Mikuláš Sirmaj, ktorý bol
v roku 1705 zborovým dozorcom Evanje-
lickej cirkvi a.v. v Pozdišovciach?
... pred 245 rokmi (1765) zomrel Meny-
hért Sirmaj, zakladateľ pozdišovského 
hrn čiarskeho cechu?
... pred 215 rokmi (1795) sa v Kobeliaro-
ve narodil popredný spisovateľ a jazyko-
vedec P. J. Šafárik, ktorý počas štúdií v 
Kežmarku navštevoval Pozdišovce?
... pred 200 rokmi (1810) bola opravená, 
resp. postavená evanjelická fara z kame-
ňa?
... pred 180 rokmi (1830) zomrel pozdi-
šovský rodák Andrej Fabrici, náboženský 
spisovateľ, kňaz a senior 13 spišských 
miest?
... pred 175 rokmi (1835) bola postavená 
nová evanjelická škola?
... pred 160 rokmi (1850) navštívil Poz-
di šovce známy kňaz a publicista Andrej 
Rad linský?
... pred 130 rokmi (1880) prispel pozdi-
šovský kantor a učiteľ Karol S. B. Sere-
daj do I. zväzku Slovenských spevov 34 

piesňami?
... pred 110 rokmi (1900) sa v Pozdišov-
ciach narodil popredný hrnčiar a cech-
majster Pavol Andrejko?
... pred 85 rokmi (1925) sa v Pozdišov-
ciach narodil Michal Magura, protifašistic-
ký bojovník a dlhoročný predseda micha-
lovského VD Odeta?
... pred 75 rokmi (1935) zomrel v Prahe 
učiteľ miestnej ľudovej školy a gréckoka-
tolícky kantor Michal Fodor, ktorý v Poz-
dišovciach učil s manželkou Annou 10 ro-
kov? 
... pred 65 rokmi (1945) sa v našej obci 
narodila hudobná pedagogička a dirigent-
ka Oľga Varínska-Poľašková?
... pred 45 rokmi (1965) bol založený fut-
balový turnaj o putovnú „Pozdišovskú vá-
zu“?
... pred 35 rokmi (1975) zomrel popred-
ný pozdišovský hrnčiar a ľudový umelec 
Ján Čižmárik?
... pred 30 rokmi (1980) zomrel popred-
ný pozdišovský hrnčiar a ľudový umelec 
Andrej Kráľ?
... pred 20 rokmi (1990) bol v obci obno-
vený miestny odbor Matice slovenskej?
... pred 20 rokmi (1990) zomrel generál-
ny biskup ECAV ThDr. Ján Michalko, bý-
valý pozdišovský zborový farár?
... pred 15 rokmi (1995) začala obec po-
užívať súčasné symboly?
... pred 10 rokmi (2000) boli v miestnej 
časti Hvizda objavené hroby z veľkomo-
ravského obdobia?
... pred 5 rokmi bola v budove obecného 
úradu zriadená pamätná izba?
... pred 5 rokmi (2005) slúžil v Pozdišov-
ciach primičnú sv. liturgiu vladyka Eugen 
Ján Kočiš, titulárny biskup abritský? (jpz)

Uzreli svetlo sveta
Vanessa KOVÁČOVÁ, Katarína BARILIKOVÁ, Jaroslav MENDA, Jasmí-
na KOCHANOVÁ, Jakub KMEC.

Uzavreli manželstvo
Erik PANCÁK a Slávka JANOKOVÁ, Michal BEREZŇAK a Martina LU-
KEŠOVÁ, Ľuboslav MAGURA a Dagmar NIKLASOVÁ, Peter FABIÁN a 
Ing. Zuzana HAMADEJOVÁ.

Oslávili životné výročia
50 rokov – Dušan VARGA, Tibor DADUČ, Michal HUDÁK, Štefan 
STANKO, Mária SMARŽÍKOVÁ, Jozef BYRA, Ing. Ján MRÁZ.
60 rokov – Ladislav FARBÁR, Ladislav MAGURA, Dušan DANKO, 
Dušan MAGURA, Ján FURČÁK, Terézia PAĽOVÁ, Marta PAČILOVÁ, 
Ružena MARGOVÁ, Anna HREŠČOVÁ, Helena MAGUROVÁ, Marta 
DANKOVÁ, Ján ŠČERBÁK.
70 rokov – Michal HURTUK, Jozef NAVRÁTIL, Pavel PAĽO, Michal 
ŠČERBÁK, Juraj ŠIMKO, Anna ČIŽMÁROVÁ.
75 rokov – Mária DINIČOVÁ.
80 rokov – Zuzana NÉMETOVÁ.
86 rokov – Emília MAGUROVÁ.
89 rokov – Anna ČAČKOVÁ.
92 rokov – Zuzana MALČICKÁ.

Opustili naše rady
14.3. – Štefan FURČÁK (nar. 1938), 19.7. – Anežka ROMAŇÁKOVÁ, rod. 
Hováková (1950), 25.7. – Vanessa KOVÁČOVÁ (2010), 8.8. – Milan DEM-
KO (1940), 14.8. – Mária MAGUROVÁ, rod. Vereščáková (1914), 30.8. 
– Ján ŠČERBÁK (1950), 16.9. – Andrej HALÁS (1941), 12.12. – Zuzana 
MALČICKÁ, rod. Varmeďová (1918), 17.12. – Anna PAVLIKÁNOVÁ, rod. 
Bruňová (1941), 24.12. – Ján PAVLIKÁN (1931).

K 29. decembru 2010 bolo k trvalému pobytu v obci prihlásených 
1 254 obyvateľov.

Ján KOSTRA (1910-1975)
– básnik, maliar, esejista, autor literatúry pre mládež, preklada-
teľ,  národný umelec

Narodil sa 4. decembra 1910 v Turianskej Štiavničke v rodine 
kolárskeho majstra a richtára. Študoval na štátnej reálke v Žiline 
(1920-1928), Umelecko-priemyselnej škole v Prahe (1928-1934) a 
súčasne bol mimoriadnym poslucháčom FF KU v Prahe. V rokoch 
1930-1933 študoval v Prahe odbor architektúry na ČVUT. V Prahe 
sa stal členom vysokoškolského spolku Detvan, kde sa zblížil s ľa-
vicovo orientovanými básnikmi. 

Ako študent hrával divadlo a zúčastnil sa na Divadelnom festivale
v Moskve (1933). Verše publikoval už ako stredoškolák. Patrí k za-
kladateľom modernej slovenskej lyriky. Jeho prvotiny spadajú do 
druhej vlny slovenskej a 
českej proletárskej poé-
zie. Od roku 1936 pôsobil 
v Bratislave ako úradník v 
banke a redaktor Robot-
níckych novín. Po mobili-
zácii na jeseň roku 1938 
pôsobil ako podporučík 
Československej armády v 
Pozdišovciach, kde armá-
da mala sídlo v sirmajov-
skom kaštieli. Tu zotrval do 
jari 1939, kedy ČSA bola 
rozpustená a obec opusti-
la. V tomto období sa jeho 
tvorba naplno rozvinula a 
postupne vydal tieto zbier-
ky: Hniezda (1937), Moja 
rodná (1939), Ozubený 
čas (1940), Puknutá váza (1942), Všetko je dobre tak (1942), 
Ave Eva (1943). Po vojne mu vyšli ďalšie zbierky: Presila smútku 
(1946), Básne (1949), Na Stalina (1949), Za ten máj (1950), Ja-
vorový list (1953), Šípky a slnečnice (1958), Báseň, tvoje dielo 
(1960), Každý deň (1964), Len raz (1968) a posmrtne Prvé a po-
sledné (1977). Pre deti a mládež napísal tieto diela: Vtáčky (1951), 
Zvieratká (1951), Priamy smer do Tatier (1953), Janko Hraško 
(1960) a Našiel som nožík rybku (1963). Vydal aj esej Básnik 
o básnictve (1944). Publikoval aj v Slovenských pohľadoch, Kul-
túrnom živote, Pravde, Novom slove a inde. Svoje diela uverejňoval 
aj pod pseudonymami: Ján Medník, Ján Robur, J. K. a Kristián Ben-
ko.

Národný umelec Ján Kostra zo mrel 5. novembra 1975 v Bratisla-
ve. Pripravil J. P. Zemplínsky

NAJSTARŠÍ
Najstaršou obyvateľkou obce v tomto roku bola Mária Ma-

gurová. Narodila sa 22. mája 1914, teda tesne pred vypuknutím 
prvej svetovej vojny, v Pozdišovciach rodičom Jánovi Vereščá-
kovi a manželke Zuzane, rod. Smrigovej. Vo veku 41 rokov ov-
dovela a vychovala sedem detí. Zomrela 14. augusta tohto roku 
ako 96-ročná.

Od spomínaného dňa do 12. decembra 2010 bola najstaršou 
obyvateľkou obce Zuzana Malčická, rod. Varmeďová, ktorá sa 
pre zmenu narodila na sklonku prvej svetovej vojny v druhej 
októbrovej dekáde roku 1918, teda ešte v Rakúsko-Uhorsku a 
takmer 4 mesiace bola už jedinou Pozdišovčankou narodenou v 
rakúsko-uhorskej monarchii. Zomrela ako 92-ročná.

Od 12. decembra je najstarším obyvateľom Ján Poprik, naro-
dený v januári 1921, ktorý sa už narodil v novovzniknutom štát-
nom celku – Československej republike. (mh, pz)

86 roko
89 roko
92 roko

Ján KOSTRA (1910-1975)
GALÉRIA OSOBNOSTÍGALÉRIA OSOBNOSTÍ
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ŠPORT V SKRATKE ŠPORT V SKRATKE
II.B trieda ObFZ Michalovce – dospelí
1. kolo (8.8.2010)
Beša – Pozdišovce 0:0
ŽK: Pallai, Teper – Maroš Drábik, M. 
Mihalčin, M. Varmeďa. Pred 30 divák-
mi rozhodoval Čurma.
2. kolo (14.8.2010)
Pozdišovce – Rakovec n/O 3:0 (1:0)
Góly: Romančák 3 (1 z 11 m). ŽK: Ro-
mančák, Peterčík – Zan, Šuhajda. Pred 
80 divákmi rozhodoval Olajoš.
3. kolo (22.8.2010)
Bánovce n/O – Pozdišovce 0:4 (0:1)
Góly: Peterčík, Chovan, Ľ. Kráľ, D. Fur-
čák. ŽK: Mičo – M. Mihalčin. Pred 50 di-
vákmi rozhodoval Tekáč.
4. kolo (29.8.2010)
Pozdišovce – Vojany 3:2 (1:0)
Góly: Romančák 2, Chovan – Pengo 
(11 m), Balog. ŽK: Ľ. Kráľ, P. Furčák, M. 
Drábik (d). Pred 110 divákmi rozhodo-
val Fedák.
5. kolo (5.9.2010)
Žbince – Pozdišovce 3:3 (2:1)
Góly: Juríček, Rebej (11 m), Balog – Ro-
mančák 2 (1 z 11 m), Chovan. ŽK: Ser-
dy, Kovaľ – D. Kornuc, Romančák. Pred 
120 divákmi rozhodoval Cejkovský.
6. kolo (12.9.2010)
Pozdišovce – Pusté Čemerné 3:0 (2:0)
Góly: Romančák 2, Chovan. ŽK: P. Fur-
čák – Megela. Pred 100 divákmi rozho-
doval Štugner.
7. kolo (19.9.2010)
Bracovce – Pozdišovce 3:0 (2:0)
Góly: Jakuboc 2, Hromý. ŽK: Jakuboc, 
Štofa – Chovan, Romančák. Pred 60 di-
vákmi rozhodoval Tušek.
8. kolo (26.9.2010)
Pozdišovce – Kap. Kľačany 2:0 (1:0)
Góly: Romančák 2 (1 z 11 m). ŽK: Me-
gyesi (h). ČK: Megyesi (h). Pred 100 di-
vákmi rozhodoval Čurma.
9. kolo (3.10.2010)
Veľké Slemence – Pozdišovce 2:3 (1:3)
Góly: Geri, Tamás – Romančák 2, R. 
Čenčarik. ŽK: Mihók, Béreš – D. Kor-
nuc ml. Pred 80 divákmi rozhodoval 
Dziad ml.
10. kolo (10.10.2010)
Pozdišovce – Krásnovce 1:3 (0:0)
Góly: Chovan (z 11 m) – D. Kašaj, Gele-
tič, Pavlov. ŽK: Senko, Hujdič (h). Pred 
120 divákmi rozhodoval Štugner.
11. kolo (17.10.2010)
Družst. Trhovište – Pozdišovce 3:0 (1:0)
Góly: Macár, Tirko, Katuš. ŽK: Tirko, 
Bereš (d). Pred 50 divákmi rozhodo-
val Hrinda.
12. kolo (24.10.2010) 
Pozdišovce – Moravany 1:2 (1:0)
Góly: Romančák – Kočiš, Rusinkovič. 
ŽK: J. Kornuc, M. Varmeďa – Kulík, Pa-
ľovčík, Rusinkovič. Pred 100 divákmi 
rozhodoval Késő.
13. kolo (31.10.2010)
Budkovce – Pozdišovce 3:1 (2:1)
Góly: Bodnár, Paľo, Kočerha – J. Kor-
nuc. ŽK: Pešta – Romančák, Chovan. 
Pred 50 divákmi rozhodoval Balog.

Jesenná tabuľka 2010/2011
 1. Žbince 13 11 2 0 66 : 14 35
 2. Bracovce 13 9 0 4 35 : 23 27
 3. Krásnovce 13 8 3 2 34 : 24 27
 4. Trhovište 13 5 5 3 38 : 30 20
 5. Pozdišovce 13 6 2 5 24 : 21 20
 6. Rakovec n/O 13 6 2 5 24 : 22 20

 7. Budkovce 13 5 4 4 28 : 22 19
 8. Moravany 13 6 0 7 28 : 29 18
 9. P. Čemerné 13 4 4 5 22 : 22 16
 10. Beša 13 4 4 5 28 : 34 16
 11. K. Kľačany 13 4 2 7 28 : 38 14
 12. Bánovce n/O 13 4 0 9 14 : 43 12
 13. Vojany 13 3 1 9 18 : 43 10
 14. V. Slemence 13 0 3 10 17 : 39 3

III.B trieda ObFZ Michalovce – dorast
1. kolo: Pozdišovce – Horovce 12:1 (8:0)
R. Poľaško 3, Fajner 2, S. Kováč 2, Ľ. Kráľ 
2, M. Krišo, M. Ihnacik – Maheľ. Pred 30 di-
vákmi rozhodoval Kopasz.
2. kolo: Pozdišovce – Lesné 2:2 (2:2).
3. kolo: Trhovište – Pozdišovce 2:1 (1:0),
Mikloš 2 – D. Beránek. ŽK: Šupinský – D. Be-
 ránek. Pred 30 divákmi rozhodoval Dziad.
4. kolo: Pozdišovce – P. Čemerné 2:2 (1:0)
M. Krišo, Vajda – Škarupa (z 11 m), Deli-
man. Pred 30 divákmi rozhodoval Štugner.
5. kolo: Krásnovce – Pozdišovce 0:1 (0:0)
R. Vereščák. ŽK: Bača – R. Vereščák. Pred 
30 divákmi rozhodovala Šimková.
6. kolo: Horovce – Pozdišovce 2:4 (2:3)
Kováč 2 – R. Vereščák, Fajner, M. Drá-
bik, M. Krišo. ŽK: Vereščák (h). ČK: Buzin-
kai – R. Beránek. Pred 20 divákmi rozho-
doval Halecký.
7. kolo: Lesné – Pozdišovce 4:1 (2:0)
Lukáč 2, Falis, Hudák – D. Beránek. ŽK: R. 
Vereščák (h). Pred 20 divákmi rozhodoval 
Ruščanský.
8. kolo: Pozdišovce – Trhovište 1:1 (0:0)
Fajner – Novák. ŽK: R. Vereščák. Pred 30 
divákmi rozhodoval Kopasz.
9. kolo: P. Čemerné – Pozdišovce 0:5 (0:1)
M. Drábik 2, D. Beránek, Fajner, R. Vereš čák.
Pred 10 divákmi rozhodoval Ruščanský.
10. kolo: Pozdišovce – Krásnovce 0:3 (0:2)
Mitro 3 (2 z 11 m). ŽK: R. Vereščák – Plutko. 
Pred 20 divákmi rozhodoval Dudáš.

Jesenná tabuľka 2010/2011
 1. Krásnovce 10 8 1 1 50 : 6 25
 2. Lesné 10 6 2 2 44 : 13 20
 3. Pozdišovce 10 4 3 3 29 : 17 15
 4. Dr. Trhovište 10 4 2 4 25 : 31 14
 5. P. Čemerné 10 2 2 6 19 : 29 8
 6. Horovce 10 1 0 9 16 : 87 3

I. A trieda ObFZ – minifutbal žiakov 
na umelej tráve

1. turnaj (18.9.2010):
Klokočov – Pozdišovce 5:0 kont. Po-
zdišovce – Senné 0:5 kont. Podho-
roď – Pozdišovce 5:0 kont. Pozdišov-
ce na turnaj necestovali.
2. turnaj (2.10.2010):
Senné – Pozdišovce 4:4 (2:2), Mihal 
3, Bolton – M. Urban 3, Kočiš. Kloko-
čov – Pozdišovce 0:5 (0:2), M. Urban 
3, Feneš 2. Pozdišovce – Podhoroď 
4:1 (0:1), K. Drábik a M. Urban po 2 – 
Bali. Zápasy rozhodovala Kovaľová.
3. turnaj (16.10.2010):
Senné – Pozdišovce 2:6 (1:2), Boltun 
2 – M. Urban, Fatoľ a K. Drábik po 2. 
Pozdišovce – Klokočov 1:1 (1:1), K. 
Drábik – Tomčo. Podhoroď – Pozdi-
šovce 1:2 (0:1), Ozimanič – Andrišov, 
K. Drábik. Pred 30 divákmi zápasy roz-
hodoval Škodi.
4. turnaj (30.10.2010):
Pozdišovce – Senné 6:0 (4:0), Faťol a 
K. Drábik po 3. Pozdišovce – Podho-
roď 5:1 (4:1), K. Drábik 3, Faťol, Kočiš 
- Keač. Klokočov – Pozdišovce 4:8 
(2:4), Ihnát 3, Šandor – M. Urban 3, K. 
Drábik a Feneš po 2, Faťol. Pred 30 di-
vákmi zápasy rozhodoval Kolesár.

Jesenná tabuľka 2010/2011
 1. Klokočov 12 8 1 3 49 : 31 25
 2. Pozdišovce 12 7 2 3 41 : 29 23
 3. Senné 12 3 2 7 36 : 51 11
 4. Podhoroď 12 3 1 8 26 : 43 10

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.

VÍŤAZOM FOFO
Na futbalovom ihrisku OcŠK sa 

4. júla uskutočnil v poradí 14. roč-
ník Jánskeho turnaja v malom futba-
le. V konkurencii 5 družstiev – West, 
Street, Sparta, Slávia a Fofo sa víťa-
zom stalo posledne menované druž-
stvo. Podujatie organizačne pripravi-
li Ján Furčák, Jaroslav Čenčarik a Jo-
zef Molnár. (red)

PALÍN BRAL VŠETKO
V druhú júlovú nedeľu (11.) sa už po 46-krát na miestnom fut-

balovom ihrisku uskutočnil najstarší futbalový turnaj na Zemplí-
ne o putovnú „Pozdišovskú vázu“. Kvarteto tohtoročných účast-
níkov tvorili: FK Petrovce nad Laborcom, ŠK Agro Palín (obaja 
účastníci V. ligy Juh), Pokrok Krásnovce a domáci OcŠK (obaja 
účastníci II. B triedy ObFZ). Výsledky vyraďovacích zápasov: Po-
zdišovce – Petrovce n/L 1:2 (0:1), Palín – Krásnovce 8:1 (4:0). O 
3. miesto: Pozdišovce – Krásnovce 1:1 (1:0), na pok. kopy 5:3. Fi-
nále: Palín – Petrovce n/L 4:2 (3:0). Zápasy rozhodovali: Počatko, 
Šipoš, Komenda a Ihnacik ml. Víťazom turnaja sa stali futbalisti 
Palína, ktorí v roku 2010 vyhrali v pôsobnosti ObFZ (okresy Mi-
chalovce a Sobrance) všetko, čo sa len dalo – I. triedu ObFZ, Po-
hár ObFZ i Superpohár ObFZ Michalovce. (po)

ÚSPEŠNÁ ŽIACKA PREMIÉRA
ObFZ Michalovce pripravil v novom súťažnom ročníku 2010/2011 pre 

žiakov súťaž v minifutbale na umelej tráve. Osem prihlásených družstiev
z okresov Michalovce a Sobrance rozdelili do dvoch 4-členných skupín, 
pričom každý z klubov bol organizátorom jedného turnaja. 

PRVENSTVO OcŠK
Sľubné výsledky OcŠK v úvodných 9 kolách jesene (s výnimkou 7. 

kola v Bracovciach) pritiahli pozdišovského fanúšika opäť za barié-
ry futbalového ihriska. S výnimkou prvého domáceho duelu s Rakov-
com n/O, ktorý sledovalo 80 divákov, neklesla návštevnosť pod stov-
ku. Susedské derby s Krásnovcami sledovalo až 120 divákov, čo je 
spolu s duelmi Žbince – Pozdišovce a Žbince – Trhovište rekord jese-
ne v II.B triede dospelých. Naopak, súboj P. Čemerného s K. Kľačan-
mi sledovalo len 20 divákov.

Premiéru v tejto súťaži mali aj 
futbalové nádeje OcŠK Pozdišovce. 
Chlapci ju však absolvovali až na 
druhom turnaji, keďže na prvý kvô-
li problémom s dopravou nevyces-
tovali a všetky 3 stretnutia prehra-
li 0:5 kontumačne. V ďalších troch 
turnajoch ukázali svoje kvality, keď 
z 9 zápasov 7 vyhrali a 2 remizova-
li so skóre 41:14. Nebyť spomínanej 
absencie mohli v polovici súťaže zi-
movať v tabuľke s ešte lepšou bilan-
ciou. 

Dvom našim kanonierom – Ka-
milovi Drábikovi a Martinovi Urba-
novi však stačili aj 3 turnaje na to, 
aby sa usadili na čele tabuľky strel-
cov s náskokom. Strelecká tabuľ-
ka vyzerá nasledovne: 1. K. Drá-
bik 14, 2. M. Urban (obaja Pozdi-
šovce) 13, 3.-5. Boltun, Mihál (oba-
ja  Senné), Šandor po 10, 6.-7. No-
vobilský (obaja Klokočov), Ivaniš 
(Podhoroď) po 8, 8.-10. Faťol (Po-
zdišovce), Ozimanič (Podhoroď), 
Halapy (Klokočov) po 7. Ďalší
naši strelci skončili takto: 13.-14. 
Feneš 4, 15.-19. Kočiš 2 a 20.-25. 
Andrišov 1. (po)

ZEMPLÍN OBHÁJIL
Mládežnícky futbalový turnaj 

Me moriál Mikuláša Benetina na-
písal v nedeľu 11. júla 2010 svoju 
29. kapitolu, z toho šiestu v kategó-
rii dorastencov. O prvenstvo bojo-
vali celky MFK Zemplín Michalov-
ce MD (minuloročný víťaz), Výber 
ObFZ Michalovce MD, TJ Pokrok 
Krásnovce a domáci OcŠK. Vý-
sledky vyraďovacích stretnutí: Vý-
ber ObFZ – Pozdišovce 6:1 (5:0), 
Zemplín – Krásnovce 4:0 (1:0). O 
3. miesto: Pozdišovce – Krásnov-
ce  0:4 (0:2). Finále: Zemplín – Vý-
ber ObFZ 1:0 (1:0). Konečné pora-
die: 1. Zemplín, 2. Výber ObFZ, 3. 
Krásnovce, 4. Pozdišovce.  (red)

Napriek nevydarenému záveru 
jesene patrí Pozdišovčanom jedno 
prvenstvo. Náš OcŠK ako jediný 
v skupine zaznamenal priemernú 
návštevnosť na zápas nad stovku. 
Šesť domácich stretnutí sledova-
lo dovedna 610 fanúšikov (priemer 
na zápas 102). Nasledujú Žbince s 
priemerom 93, Moravany 92, Ra-
kovec n/O a Krásnovce po 77, V. 
Slemence a Trhovište po 70, Bra-

covce 68, Bánovce n/O a Budkov-
ce po 62, P. Čemerné 53, Beša 47, 
K. Kľačany a Vojany po 45. 

Veríme, že naši futbalisti v jar-
nej časti pritiahnu svojimi výkon-
mi a výsledkami do hľadiska ešte 
viac fanúšikov. Musia však zlepšiť 
streleckú efektivitu, pretože okrem 
Romančáka (14 gólov) a Chovana 
(5) má náš OcŠK už len päť jedno-
gólových strelcov! (pz)


