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MO MS HODNOTIL
V uplynulých dňoch si miestny 

odbor Matice slovenskej pripome-
nul 20. výročie obnovenia svojej 
činnosti. Medzi hosťami matičné-
ho stretnutia boli riaditeľka Domu 
MS v Michalovciach JUDr. Má-
ria Kušnírová so spolupracovníč-
kou PhDr. Karin Obšatnikovou a 
starosta obce Ing. Ján Čižmárik. 
Slávnostný príhovor (podstatnú 
časť z neho prinášame v článku 
„Radi privítajú mladých“) prednie-
sol predseda miestneho odboru 
Michal Drábik. V súčasnom výbo
re okrem neho pracujú Zuzana 
Jurková, Ľubomír Matina, Mária 
Popriková, a Kvetoslava Vereščá-
ková. Kontrolórom je Ján Pavlík.

(PDr)

DETI MATKÁM
Lásku, úctu a vďaku svojim mam

kám prejavili malí Pozdišovča nia 
aj v tomto roku, keď pri príležitos
ti Dňa matiek im pripravili darček 
v po dobe vystúpenia pozostávajú
ceho z bás ničiek, piesní a tančekov. 
Škôl kári svojim programom pote
šili mamičky 11. mája, školáci 16. 
má ja. Obe vystúpenia sa uskutočnili 
v rekonštruovaných priestoroch spo 
 ločenskej sály kultúrneho domu.  (ik)

VEŽA MÁ NOVÚ STRECHU
Po minuloročnej silnej búrke bola na evanjelickom chráme po-

škodený a odtrhnutý plech na severnej strane vežovej strechy. Ten 
bol síce opravený, avšak sa zistilo, že spodná nosná časť drevené-
ho krovu ako aj trámy boli značne poškodené červotočou a hnilo-
bou. Po odbornej obhliadke bolo konštatované, že drevená časť veže 
(krov) je v havarijnom stave a potrebuje generálnu opravu.

Matkocirkevný konvent sa roz
ho dol pre zhotovenie novej strechy, 
s čím súhlasil aj pamiatkový úrad. 
Keďže chrám je národnou kultúr
nou pamiatkou, strecha musela byť 
postavená podľa predošlej. Odbor 
 ná stavebná firma Švestav za po
moci žeriavu zložila 24. apríla stre
chu o váhe 7,7 t na školský dvor, 
kde podľa nej zhotovovali novú. 
Prá ce trvali šesť týždňov a 15. júna 
bola hotová strecha osadená na ur
čené miesto – na upravenú muro
vanú časť veže. Presne o 11. hod. 
V ten istý deň to oznámili vyzvá
ňajúce kostolné zvony. Mnohým 
prítomným veriacim v tej chvíli 
vypadli aj nejaké tie slzy radosti.

Nová strecha, pokrytá mede
ným plechom, váži 9 t. Kríž na 
vrchole je pôvodný mosadzný z 
roku 1905, vysoký 1,60 m. Guľa 

má priemer 0,5 m. Murovaná časť 
veže má výšku 19,20 m, strecha 
s krížom 15,20 m, takže súčasná 
celková výška kostolnej veže je 
34,40 m.

Z histórie je známe, že najstaršia 
časť chrámu pochádza zo 14. stor. 
Od roku 1598 kostol užívali kalví
ni a luteráni. Po roku 1650 Sirma
jovci urobili jeho prestavbu a od

Snímanie strechy z kostolnej veže nie je veru každodennou udalos-
ťou. Nečudo, že táto udalosť prilákala k pozdišovskému evanjelickému 
kostolu desiatky zvedavcov. Snímka: JPZ

vtedy slúži Evanjelickej cirkvi a.v. 
Počas dlhej histórie bol viackrát 
opravovaný. Roku 1762 požiar 
zničil nielen kostol, ale aj vežu a 
zvo ny. Po tejto udalosti bol presta
vaný v barokovom slohu. Zvnútra 
je dlhý 27 m, široký 12 m a vysoký 
9,5 m. Má 500 miest na sedenie. 
K jeho skvostom patrí oltár, krsti
teľnica a kazateľnica z roku 1763, 
organ z roku 1784 a iné.

Terajšie, v poradí už tretie, zvo
ny pochádzajú z roku 1923 a spo
lu vážia 1,35 t. Zvony a vnútorná 
časť veže boli generálne opravené 
roku 2008. Demontovaná vežová 
strecha, ktorá už doslúžila, bola 

OPRAVA
V predchádzajúcom čísle našich 

novín (2/2010) zaúradoval „tlačia-
renský škriatok“ a tak sme v prvej 
vete v článku Spomínali nechtiac 
uviedli chybný číselný údaj. Dru-
há časť vety má správne znieť: „... 
už 360. výročie svojho založenia.“ 
Cirkevnému zboru ECAV, autoro-
vi Milanovi Hreščovi a čitateľom sa 
za chy bu ospravedlňujeme! (red)

SV. PRIJÍMANIE
V poslednú júnovú nedeľu sa v 

miestnom gréckokatolíckom Chrá
me Najsv. Srdca Ježišovho usku
točnila slávnosť prvého sv. prijíma
nia. Eucharistického Krista z rúk 
farára o. Jána Lemeša prijalo po
čas sv. liturgie päť detí. Slávnosť 
obohatili deti a mládež duchovnými 
piesňami. (-rk-)

(Pokračovanie na str. 3)

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

vás pozývajú
na 21. folklórne slávnosti,

ktoré sa uskutočnia v miestnom amfiteátri 
v nedeľu 24. júla 2011 so začiatkom o 15. hod.

V programe vystúpia DFSk Nevesty zo Sačurova, 
DFSk Záhorčan zo Záhora a DFSk Harčare.

Vyvrcholením programu bude 
vystúpenie Folklórneho súboru Čarnica z Košíc.

Tešíme sa vašu účasť!

RADI PRIVÍTAJÚ MLADÝCH
Keď sa pri príležitosti 20. výročia oživenia činnosti Matice slovenskej 

zamýšľame nad jej vznikom, treba povedať, že už pri jej zrode v 2. po-
lovici 19. storočia stáli kultúrni dejatelia Jonáš Záborský a Karol S. B. 
Seredaj, ktorí pôsobili v našej obci. Matičné myšlienky tu však začali re-
alizovať priaznivci MS až v roku 1946, kedy založili miestny odbor. 

Hlavným realizátorom bol vte-
dajší riaditeľ školy Ján Žiak. Pomá
hali mu Ján Michalko, Mikuláš Hos
podár, Andrej Lukáč, Ján Kráľ a 
ďal ší. Tunajší odbor mal v tom ča
se 1520 členov, z nich niektorí 
ešte žijú – Ján Poprik, Dionýz Kočí, 
Oľga WurschnerováŽiaková, Július 
Pavlík a iní. Po počiatočnej aktivi-
te nastal v činnosti odboru útlm. 
Prispela k tomu aj politická situá-
cia v štáte, a tak roku 1951 bol zru-
šený.

Činnosť Matice bola po 40 ro-
koch obnovená na podnet Domu 
MS v Michalovciach. Pri jej obnove 
stáli hlavne bývalí a súčasní členo-
via DFSk Harčare a ďalší priaznivci 
– Dáša Lukáčová, Zuzana Bruňová, 
Jana Paľová, Július Ihnacik, Mária 
Ihnaciková, Ľubomír Matina, Ján 
Pav lík, Mária Popriková a iní.

Miestny odbor sa od oživenia 
sna ží realizovať matičné myšlien-
ky v našej obci. Zameral sa pritom 

(Pokračovanie na str. 3)



Poslanci obecného zastupiteľstva sa v prvom polroku zišli na troch riadnych 
zasadnutiach.
11. februára obecné zastupiteľstvo:
	Zobralo na vedomie:

1. Návrh rozpočtu obce pre roky 2012-2013 a programového rozpočtu 
obce pre roky 2012-2013.

2. Ponuku Dr. Martina Molnára o finančný príspevok na pripravovanú 
publikáciu „Historické príbehy Michaloviec, Pozdišoviec,...“.

3. List firmy Eurolux.
4. Insolventnosť nájomcu ARMIS (Potraviny Hvizda) s meškaním platenia 

nájomného.
5. Informáciu o cenovej ponuke na odchyt psov v obci.

	Schválilo:
1. Správu o hospodárení obce za rok 2010.
2. Rozpočet obce pre rok 2011, programový rozpočet obce pre rok 2011.

	Konštatovalo, že:
1. Ing. Nadežda Jurková a Peter Lukáč zložili zákonom predpísaný sľub 

poslanca.
29. apríla obecné zastupiteľstvo:
	Zobralo na vedomie:

1. Prezentáciu web stránky obce Michalom Kráľom a Jánom Poprikom so 
zaslaním stanoviska do 10 dní. 

2. Vzdanie sa odmien za výkon funkcie poslanca Cyrila Kováča.
3. Termíny konania akcií: Stavanie mája (30.4.2011 o 19. hod.), Deň detí 

(5.6.2011 o 15. hod. na ihrisku OcŠK) a Folklórne slávnosti (24.7.2011 
o 15. hod.).

	Schválilo:
1. Správu o hospodárení za I. štvrťrok 2011.
2. VZN č. 1/2011, Povodňový plán záchranných prác obce Pozdišovce.
3. Komisiu pre sčítanie obyvateľov, domov a bytov v zložení: Ing. Nadežda 

Jurková, Ing. Ján Čižmárik, Vladimír Krištovčík a Milica Ondo-Eštoková.
4. Doplnok č. 1 k VZN č. 1/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.
5. Priority pre investičnú činnosť:

osvetlenie Árendy• 
asfaltový koberec Árenda + Tichá + prepojovačka (Ihnacik)• 
kultúrny dom + obecný úrad – rekonštrukčné práce• 
cesta na ďalšiu výstavbu na Árende, pokračovanie vo výstavbe ka-• 
nalizácie
tenisový kurt• 
výstavba ochranných sietí a prestrešenie tribúny na ihrisku OcŠK• 

	Konštatovalo, že:
1. Vladimír Krištovčík zložil zákonom predpísaný sľub poslanca OcZ.
Odporučilo:
1. Zakúpenie troch veľkokapacitných kontajnerov.
2. Osadenie rampy (závory) v časti Hura.

30. júna obecné zastupiteľstvo:
	Zobralo na vedomie:

1. Prezentáciu web stránky obce Ing. Jánom Poprikom – JP MEDIA.
2. Správu nezávislého audítora o výsledkoch účtovnej závierky k 31.12.2010.
3. Informáciu – žiadosť Gréckokatolíckej cirkvi ohľadom rekonštrukcie 

mos tíka k chrámu.
4. Žiadosť p. Petrovku o napojenie – odvedenie vody z jazierka do šach-

ty dažďovej kanalizácie cez obecný pozemok.
	Schválilo:

1. Výročnú správu obce za rok 2010 a záverečný účet obce za rok 2010 
bez výhrad a schodok rozpočtu za rok 2010 vo výške 3 131 €.

2. Plat starostu obce od 1. júna 2011 vo výške 1 693 €.
3. Administrátora web stránky Ing. Jána Poprika – JP MEDIA.

Ing. Ján ČIŽMÁRIK, starosta obce

ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

V úvode podujatia riaditeľ 
Zem plínskeho múzea Mgr. Maroš  
Demko hovoril o vzniku fašian
gov. Priblížil prítomným fašiango
vé zvyky nielen na Zemplíne, ale 
dotkol sa týchto zvykov aj v iných 
regiónoch Slovenska. Po jeho 
úvod ných slovách sa rozprúdila 
ži vá rozprava o dávnych fašiango
vých zvykoch v našej obci. Spo
mínalo sa na „pribirancov“, priad
ky, kúdelné izby, činnosť parob
kov, dievok a rôzne príhody. Ne
chýbalo ani malé občerstvenie 

(krepľe, fanki, čeregi), ktoré pri
pravili členky miestneho odboru 
Kvetoslava Vereščáková a Zuza
na Jurková. Tieto a iné jedlá sa ke
dysi na fašiangy pripravovali.

Miestny odbor Matice sloven
skej sa aspoň takýmto spôsobom 
vracia k starým zvykom a obyča
jom, ktoré chce pripomenúť súčas
nej mladej generácii. Touto cestou 
ďakujeme Mgr. M. Demko vi za 
jeho ochotu podieľať sa na podu
jatiach, ktoré náš odbor pripravu
je. Michal Drábik

SPOMÍNALI NA FAŠIANGY
Miestny odbor Matice slovenskej pripravil 23. februára v kultúr-

nom dome besedu o fašiangových zvykoch. Besedy sa zúčastnilo 29 
členov a priaznivcov Matice.

Členovia DFSk Harčare sa už dve desaťročia podieľajú na stavaní 
mája v centre obce. V tomto roku stihli postaviť máj nielen doma, ale i 
v ne ďalekej Zbudzi, odkiaľ je aj tento záber.  Snímka: JPZ

Prevažná časť obyvateľstva sa 
hlásila k slovenskej národnosti – 
91,19% resp. 98,28%. Ďalšie ná-
rodnosti tu mali nasledovné zastú-
penie: maďarská 0,35/0,08, róm
ska 6,93/0,33, rusínska 0/0,16, 
ukrajinská 0,16/0,09 a česká 1,30/ 
0,90%. K jednotlivým cirkvám sa 
hlásilo 23,28/36,61% rímskokato-

líkov, 32,64/32,60% evanjelikov 
a.v., 9,52/9,58% gréckokatolíkov a 
15,58/15,32% pravoslávnych. Bez 
vyznania bolo 3,29/1,56%, k os
tatným cirkvám sa hlásilo 2,34/ 
0,16%a u 13,25/0,25% obyvate-
ľov príslušnosť nebola zistená.

Pri sčítaní v roku 2001 žilo v ob 
 ci 628 ekonomicky aktívnych oby
vateľov, z toho 336 mužov a 292 
žien. Pracujúcich spolu bolo 379 
osôb, z nich 212 mužov a 167 
žien. Medzi 209 nezamestnanými 
prevládali muži v počte 118, žien 
bolo 91. V rokoch 1991 a 2001 
bolo v obci 329/332 domov, z toho 
trvale obývaných 305/304. Vzhľa-
dom k tomu, že v posledných ro-
koch v obci napredovala individu-
álna bytová výstavba, predpokla-
dá sa, že pri najbližšom sčítaní 
budú mnohé ukazovatele priazni-
vejšie než pred desaťročím.

Tohtoročné sčítanie sprevádza-
li mnohé problémy. Výsledky sú 
spracovávané priebežne (obce 
podľa abecedy). Veríme, že ich 
čo najhodnovernejšie prinesieme 
v ďalšom vydaní. (jpz)

BOLO SČÍTANIE
Po desiatich rokoch sa od 13. mája do 6. júna opäť uskutočnilo 

sčítanie obyvateľstva. Pri predchádzajúcich sčítaniach v rokoch 
1991 a 2001 žilo v našej obci 1 155 resp. 1221 obyvateľov, z toho 
552 resp. 601 mužov a 603 resp. 620 žien.

DEŇ MODLITIEB
Už niekoľko rokov sa Slovensko 

zapája do ekumenického Svetové
ho dňa modlitieb. Tie sú každý rok 
za obyvateľov inej krajiny. Tohto
ročné modlitby sa v našej obci kona
li podvečer 4. marca v evanjelickom 
kostole a boli obetované za obyvate
ľov Čile. Spoločné modlitby pripra
vilo dvanásť žien Gréckokatolíckej 
cirkvi a Evanjelickej cirkvi a.v. Vie
dla ich pani farárka Lýdia Kordošo
vá. Tá sa prihovorila aj Božím slo
vom, čím posilnila vo viere všetkých 
prítomných oboch vierovyznaní.

Milan Hreščo, presbyter CZ
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Dňa 25. júna 2011 oslávil 85. narodeniny náš rodák
Mons. Eugen Ján KOČIŠ,

pražský gréckokatolícky emeritný biskup.
Na mnohaja i blahaja lita, vladyko!

NAVŠTÍVILI NAŠU OBEC
Našu obec navštívili 5. marca potomkovia rodiny Sirmajovej (Szir-

may) z Maďarska – Gábor (nar. 1947), Katarína (1945) a Andrej (1953). 
Najznámejším z tejto súrodeneckej trojice je Gábor, ktorý spracoval 
a knižne vydal už niekoľko publikácií o histórii svojho rodu. Práve 
posledné vydanie z minulého roka prináša ďalšie nové fakty aj o Po-
zdišovciach.

teľmi mnohých titulov a hodností, 
vlastnili majetky nielen na Zemplí-
ne, ale aj v iných regiónoch. 

Hostia z Maďarska sa najprv 
zastavili na evanjelickej fare, kde 
ich privítala pani farárka Lýdia Kor-
došová. So záujmom si prezreli 
kostol, jeho skvosty – oltár, organ, 
kazateľnicu, krstiteľnicu, obrazy 
apo štolov, náhrobné dos ky pred-
kov s epitafmi, rodové erby a bo
ho slu žobné predmety.

Po prehliadke kostola navštívi-
li obecný cintorín, kde ku hrobu 

VEŽA MÁ NOVÚ STRECHU

na tieto ciele: poznávanie vlastnej 
histórie a tradícií, zvyšovanie ná-
rodného povedomia občanov, roz-
víjanie kultúrneho života v obci a 
zabezpečovanie vnútorného života 
miestneho odboru. Uvedené ciele 
sme realizovali organizovaním ma-
tičných stretnutí, besied členskými 
schôdzami a inými formami. Treba 
pripomenúť, že pracujeme v skrom-
ných podmienkach. Úzko spolupra-
cujeme s obecným úradom a škola-
mi. Jedným zo spomínaných cieľov 
je poznávanie a rozvíjanie vlastnej 
histórie a tradícií. Za pomoci Ma-
tice slovenskej bol roku 1996 po-
stavený pamätník kultúrnym deja-
teľom, ktorí kedysi pôsobili v našej 
obci – J. Záborskému, K. Seredajo-
vi a J. BarčoviIvanovi. Taktiež or-
ganizujeme besedy za účelom po-
znávania histórie.

V kultúrnej oblasti sa miest-
ny odbor podieľa napr. pri prípra-
ve matičných folklórnych slávnos-
tí, pietnych spomienkach pri pa-
mätníku, rozsvecovaní vianočného 
stromčeka a iných akcií. Kultúru v 
obci šíri aj DFSk Harčare, pričom 
folkloristi sú aj členmi Matice. Dob-
rú spoluprácu máme napr. S mater-
skou školou, ktorá realizuje projekt 
„Uchovávanie a vysvetľovanie ľudo-
vých tradícií medzi mladou gene-
ráciou“, na ktorý Maticac doteraz 
prispela čiastkou 500 €. Hlavnou 
realizátorkou je riaditeľka Zuzana 
Bruňová. Na našich akciách sa po-

dieľa aj základná škola formou prí-
pravy kultúrnych programov. 

V doterajšej činnosti nášmu od-
boru finančne značne pomohla 
Matica slovenská. Tá nám doteraz 
prispela sumou 5 750 €, t.j. 170 

RADI PRIVÍTAJÚ MLADÝCH 000 Sk. Náš miestny odbor je po-
četne malý, v súčasnosti má 32 čle-
nov. Sme presvedčení, že Matica 
má aj v súčasnosti svoje opodstat-
nenie, preto medzi sebou radi pri-
vítame aj príslušníkov mladej gene-
rácie.
Michal Drábik, predseda MO MS

(Dokončenie zo str. 1)

(Dokončenie zo str. 1)

postavená roku 1905, kedy na
hradila 26 m vysokú vežu z ro ku 
1781. po 2. svet. vojne, roku 1947, 
boli strecha kostola a veže opra
vovaná a pod kríž bola daná no
vá guľa. Svedčí o tom aj písom ný 
doklad a mince, ktoré boli náj dené 
pri demontáži v kovovej cínovej 
krabič ke. Tento nález bol opäť ulo 
 žený do novej gule spolu so špe
ciálnou tubou, v ktorej je písomný 
doklad o cirkevnom zbore a o prie 
 behu nedávnej výstavby. Zároveň 
tam boli vložené aj súdobé mince.

Rekonštrukcia veže je financo

vaná zo zbierok a milodarov ve
riacich. Vďaka patrí všetkým rodi
nám, ktoré už prispeli na toto krás
ne a náročné dielo. Poďakovanie 
patrí predovšetkým Pánu Bo hu 
za jeho pomoc a ochranu počas 
rekonštrukcie veže. Modlíme sa 
preto a prosme ho, aby ju chránil 
a zachoval pre ďalšie generácie. 
Nech zvony veže ohlasujú iba po
koj a ich hlas nech naďalej pozý
va všetkých kresťanov do spo lo 
 čenstva k modlitbám a Slovu Bo
žiemu.

Milan Hreščo, presbyter 
 cirkevného zboru a kronikár obce

Ako je známe, Sirmajovci získali 
našu obec roku 1640. Peter tu po-
stavil kaštieľ (1648). On, i jeho po-
tomkovia sa zaslúžili o roz voj obce, 
založenie evanjelického cirkevné-
ho zboru, obnovu a prestavbu kos-
tola, založenie školy či hrnčiarske-
ho cechu. Žili tu takmer tristo ro-
kov. Mnohí dosiahli vysoké vzde-
lanie a zastávali významné funk-
cie v armáde, školstve, v správach 
stolíc, resp. žúp a pod. Boli nosi-

pred rodinnou pohrebnou kapln-
kou položili veniec a spoločne sa 
pomodlili za svojich predkov. Oso-
bitne ich potešilo, že v minulom 
roku počas osláv 360. výročia za-
loženia cirkevného zboru obec za-
bezpečila úpravu a obnovu hro-
bu, kde sú pozostatky 54 predkov, 
ktoré boli predtým uložené v kryp-
te. Cestou z cintorína si obzreli aj 
kaštieľ – niekdajšie rodinné sídlo. 

Záver návštevy sa uskutočnil 
na obecnom úrade. Hostia si pre-
zreli Pamätnú izbu, kde je zdoku-
mentovaná história obce. Zároveň 
sa zapísali aj do pamätnej knihy. 
V priateľskom rozhovore sa zau
jímali o súčasný život a dianie v 
Po zdišovciach. Obojstrannou spo
kojnosťou a poďakovaním sa ná
všteva skončila.

Milan Hreščo, kronikár obce

Hostia z Maďarska pri rodinnej hrobke. Snímka: JPZ

PRIBUDLA DLAŽBA 
Po rekonštrukcii chrámu po

kračujú gréckokatolícki veria
ci v úprave okolia chrámu. Pred 
blížiacou sa odpustovou sláv
nosťou (3. júla) urobili prístu
povú cestu a chodníky zo zám
kovej dlažby. (-jk-)

DETI SLÁVILI
Svoj sviatok – Deň detí slávi

li mladí Pozdišovčania v nede
ľu 5. júna na miestnom futba
lovom ihrisku. Najväčšou atrak
ciou programu nedeľného popo
ludnia boli kone. Zabezpečila ich 
súkromná firma KOAN. (-rk-)

KONFIRMÁCIA
Po dvojročnej konfirmačnej príprave bolo 

v nedeľu 8. mája v evanjelickom chráme kon-
firmovaných 16 mladých evan jelikov. Potvrde-
ním krstnej zmluvy a sľu bom vo vieru v Pána 
Ježiša Krista a cir kvi boli prijatí za dospelých 
členov cirkevného zboru.

Všetci konfirmandi tak po prvýkrát pri stúpili 
k sviatosti Večere Pánovej. Milá sláv nosť sa ko-
nala za bohatej účasti rodi čov, krstných rodičov 
i starých rodičov, čle nov cirkevného zboru, ve-
riacich iných cir kví a hostí.

Konfirmáciu vykonal zborový farár Ľu bomír 
Kordoš a manželkou – farárkou Lý diou Kordo-
šovou. Milan Hreščo, presbyter CZ

PRIPRAVUJÚ
REKONŠTRUKCIU

V marci tohto roka uplynulo 80 
rokov od chvíle, keď v obci pr
výkrát „zaśvicila eletrika“. Dozve
dáme sa to zo zápisu z roku 1931 
v knihe obnoveného hrnčiarske
ho cechu. Za osemdesiat rokov sa 
toho veľa zmenilo a ešte aj zme
ní. Obec totiž na budúci rok počíta 
z rozsiahlou rekonštrukciou elek
trickej siete. Týkať sa bude miest
nej časti Vislok, taktiež úseku Ko
váčová – Gaľa, Školskej a Laš
kovskej ulice. Cieľom rekonštruk
cie bude úprava domových elek
trických prípojok a stĺpov. (jnk)
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DIPLOMAT ŠTEFAN SIRMAJ

 čistom žalári a už-už sa poddával šia-
lenstvu (ako sám píše) zo samoty. 
Myslel, že pre neho už nejestvuje iné 
východisko. Zavolal si jedného z pát-

rov Spoločnosti Ježišovej. Keďže vte-
dy vyznával augsburské vyznanie, pri-
jal rímskokatolícku vieru. Potom pri-
sľúbil otcom jezuitom 10-tisíc florénov 
ako dar. Túto sumu odovzdal po na-
dobudnutí slobody a tak na zákrok je-
zuitov a priateľov bol vyvedený z tre-
tieho väzenia  roku 1687. Bolo to po-
čas trvania kráľovského snemu. Vtedy 
bol pozdvihnutý do vyššie uvedených 
funkcií, neskôr obdarovaný majetka-
mi. Dvadsiateho februára 1695 ho ci-
sár Leopold spoločne s adoptovaným 
synom Tomášom (Dezofim) povýšil do 

Štefan sa vyznamenal hlavne ako 
politik – diplomat. Roku 1675 pôsobil 
ako sudca zemplínskej stoličnej sprá-
vy, o rok neskôr bol poľským vyslan-
com. V roku 1681 sa pridal k proti-
habsburskému povstaniu Imricha Tö-
köliho. Bol vyjednávačom medzi po-
vstalcami a prívržencami viedenské-
ho dvora. Zúčastnil sa mnohých roko-
vaní, vyjednával prímeria a iné dôleži-
té veci. Tököli ho poveroval náročnej-
šími diplomatickými úlohami. V roku 
1685, keď sa Tököli rozhodol udob-
riť a rokovať s viedenským dvorom, 
Štefan odišiel do Viedne, no namiesto 
rokovacej siene skončil v žalári. Ne-
skôr bol väznený v Čechách a na Mo-
rave. Po dvojročnom väznení pre-
šiel na stranu Viedne. Okrem slobo-
dy získal aj funkciu sudcu krajinského 
súdu, neskôr sa stal poradcom uhor-
ského palatína. V deväťdesiatych ro-
koch ho cisár Leopold I. povýšil na ba-
róna. Roku 1687 dosiahol úrad sud-
cu pri protonotárovi kráľovskej kúrie a 
potom pri palatínovi. 

Štefan, ako jeden z prvých mužov 
Zemplína, bol často vysielaný na rôz-
ne rokovania (uzavretie mieru me-
dzi cisárom Leopoldom a I. Tököly-
im – 1680, oprava hraníc s Poľskom 
a vykúpenie spišských miest – 1681, 
atď.). V spomínanom roku 1685 bol 
uväznený (Praha, Brno, Graz). Neve-
del, čo sa deje vo vlasti, chradol v ne- 

ba rónskeho stavu. 
V roku 1701 veliteľ bádenského 

pluku Longeval obvinil Františka Rá-
kociho II. z udržovania listového sty-
ku s francúzskym kráľom Ľudovítom 
XIV., aby vyvolal nepokoje vo svojej 
vlasti. Zajali ho na Šarišskom zám-
ku. Rovnako zajali aj Štefana Sirmaja, 
palatínskeho protonotára na sirmajov-
skom zámku vo Svätom Michale. Bol 
väznený v Neustadte. Štefan Kettler 
obvinil Š. Sirmaja, už raz odsúdené-
ho na smrť a po ňom aj iných spisova-
teľov. Na jeho oslobodenie postačila 
jeho dobrá povesť u cisárov Leopolda 
I. a Jozefa I. Obaja ho poctili najvyšší-
mi poctami a zahrnuli bohatstvom. 
Ako svedectvo môže poslúžiť aj to, že 
Rakóci pričlenil všetky Sirmajove ma-
jetky k svojej pokladnici, keď Sirmaj 
vyhlásil, že sa nechce pripojiť na jeho 
stranu. Sirmaj bol obžalovaný z dvoch 
skutkov: že vedel o prípravách Ráko-
ciho a na ich začiatku vopred vyplatil 
200-tisíc florénov v hotovosti a navy-
še, že bol pôvodcom Rákociho úteku. 
Štefan vo svojom testamente uvádza 
však nasledovné: "Druhý raz ma však 
jeho majestát dal dňa 18. apríla 1701 
odviesť bez akejkoľvek príčiny pomo-
cou generála Solara do nemeckého 
väzenia v Ujheli spolu s jeho výsosťou 
Františkom Rákocim, ako aj s pánmi 
Vayovcami na našu veľkú hanbu. Že 
som bol nevinný, doznala aj jeho vý-
sosť pred komisiou a žalobca s fran-
cúzskym menom Longeval len upo-
dozrievavo čosi poznamenal. Ale ne-
mal pravdu, keď hovoril, že som mi-
nul 200tisíc florénov pre stranu vzbú-
rencov. Knieža Rákoci v mojej prítom-
nosti prisahal, že som s ním nikdy o 
tom nehovoril, ani som nič neprosil a 
nič nesľuboval. Tak som bol nevinne 
uväznený, preto nech mi dobrý Pán-
boh pomáha. Naproti tomu nevyslovil 
som v tej veci ani najmenší úmysel. 
Vždy som radšej chcel plniť vôľu ne-
meckej strany jeho veličenstva, ako 
strany uhorskej". 

Cisár a kráľ Jozef (I.) ho však na-
koniec pozdvihol medzi grófov listinou 
z 23. apríla 1707. Grófsky titul dostal 
spoločne so synom Tomášom, kto-
rý sa postupne vypracoval medzi naj-
slávnejších zemplínskych vojvodcov. 
Štefan Sirmaj zomrel v roku 1711.

Pripravil: J. P. Zemplínsky

Doteraz najstaršia známa zmienka o židovskom obyvateľstve v na-
šej obci pochádza z roku 1681, kedy tu zaznamenávame prvých po-
domových obchodníkov. Neskôr sa tu Židia usadzovali trvalejšie a 
v 2. polovici 18. storočia už mali vlastnú synagógu, ktorú navštevovali 
aj ich súverci z Michaloviec a okolitých obcí. Na náčrtku vidíme pozdi-
šovskú synagógu ako ju zachytil Barkóci. Vľavo je schodisko, po kto-
rom sa vystupovalo na galéru. Tam mali svoje miesto ženy a deti, muži 
sa modlili dole. Náčrtok je súčasťou židovského múzea Yad Vashem 
v Tel Avive. (JPZ)

SMUTNÝ OSUD NOTÁRA
„Proti notárovi Šteflíčkovi v Pozdišovciach dochádzajú takmer denne 

rôzne ponosy, jadrom ktorých je arogantné chovanie v úrade, zanedbáva
nie povinností a nedovolené machinácie vo finančnom hospodárení obcí 
jemu zverených. Keďže týmto počínaním notára Šteflíčka znepokojuje sa 
a hmotne poškodzuje obyvateľstvo notariátu, je v záujme štátnom, aby 
bol... zo svojho pôsobišťa odstránený.“

tár bol nakoniec pozbavený vedenia 
notariátu a preložený na menej vý-
znamné miesto.

Kto bol vlastne Otto Šteflíček? 
Z dostupných materiálov vieme, že 
sa narodil 15. februára 1901 v Kun-
žaku (okr. Jindřichov Hradec v Ju-
hočeskom kraji). Do čela Pozdišov-
ského natariátu nastúpil začiatkom 
tridsiatych rokov 20. stor. po Gejzo-
vi Stalterovi. Nevieme, či Slovensko 
opustil po pozbavení funkcie pozdi-
šovského notára, alebo až po roz-
pade ČSR. S ďalšími informáciami 
sa stretávame na sklonku jeho živo-
ta. Žil v Prahe a počas II. stanného 
práva (27.5.-3.7.1942) bol s ďalší-
mi stovkami českých vlastencov 
gestapom zatknutý a 3. júla toho is-
tého roku na strelnici v Prahe – Ko-
bylisách zastrelený.

Jeho meno sa nachádza na pa-
mätnej tabuli v budove Krajského 
úradu Stredočeského kraja s me-
nami ďalších 42 vlastencov, taktiež 
aj na kobyliskej strelnici s menami 
všetkých popravených.

Spracoval: JPZ

Týmito slovami začal pred 75 
rok mi (21.4.1936) svoju interpelá-
ciu poslanec Národného zhromaž-
denia Štefan Haššík u ministra 
vnútra ČSR Dr. Černého na zasad-
nutí čsl. parlamentu. Vo svojom prí-
spevku ďalej uvádzal, akých „pre-
hmatov“ sa O. Šteflíček dopustil 
– včasné neodvedenie sumy, kto-
rú zinkasoval za osivo pre obyva-
teľov Žbiniec, neoprávnené vybe-
ranie poplatku za vrecia, ktoré mali 
byť zadarmo, zneužitie peňazí, kto-
ré boli určené na podporu cesty 
v Žbinciach, neodvedenie peňazí 
za pozemkovú daň, oprava cintorí-
na bez súhlasu obecného zastupi-
teľstva a iné. 

Minister Černý dal veci prešetriť 
a o výsledkoch informoval na júlo-
vej schôdzi. „Proti Šteflíčkovi je ve-
dené disciplinárne konanie za one-
skorené odvedenie peňazí, ktoré vy-
bral od občanov a nesprávny po-
stup pri stanovení a vyberaní obec-
ných poplatkov v obci Žbince.“ Ako 
ďalej informoval, ostatné sťažnosti 
sú neopodstatnené. Spomínaný no-

Štefan Sirmaj bol najstarším z piatich detí zakladateľa pozdišovskej vet
vy Sirmajovcov Petra a jeho manželky Anny, rod. Kecerovej (okrem neho 
ešte Mikuláš, Peter, Sára a Andrej). Miesto a dátum jeho narodenia nie sú 
známe. Vyrastal pravdepodobne v Pozdišovciach, kde rodina mala od roku 
1640 majetky a od roku 1648 aj nový kaštieľ. 

NAŠI SUSEDIA
V uplynulom roku sme si pripomenuli 

695. výročie doteraz najstaršej známej pí-
somnej zmienky o našej obci. V susedstve 
Pozdišoviec sa však v minulosti nachádzali 
viaceré osady či dediny, ktoré buď splynuli 
s okolitými sídlami, alebo úplne zanikli.

Takýmto sídliskom bola napr. dedina s 
pred pokladaným názvom Nová Ves (maď. 
Újfalu), o ktorej doklady sú zo 14. stor. 
Šľacht ic Jakov, predok šľachticov Stárajovcov 
z Michaloviec, dal roku 1311 ako veno dcé-
re a zaťovi časť tejto dediny. Doklady o nej 
sú aj z druhej polovice 15. stor. Vtedy patrila 
šľachticom z Pozdišoviec. V listinách z roku 
1461 je zapísaná v poradí medzi dedinami 
Suché a Močarany, kde sa nachádzala v 13. 
až 15. stor. Možno teda predpokladať, že 
stála v blízkosti chotárnej časti Lasce, keďže 
okrem životodarnej vody, ktorú poskytova-
la riečka Duša sa na blízkom vŕšku Úboč 
nachádzal aj les poskytujúci dostatok dre-
va. Príčinou zániku dediny mohli byť opa-
kujúce sa záplavy, ktoré spôsobovala rieč-
ka Duša hlavne v jarných mesiacoch.

S Pozdišovcami v minulosti susedila aj de-
dina Oroszfalva (Ruská Ves), o ktorej mož- 
 no predpokladať, že bola založená v 13. či 
14. stor. možno aj rusínskymi prisťahoval-
cami. Susedila s chotármi Rakovca, Mora-
vian, Lučkoviec, Pozdišoviec a Suchého. Za-
čiatkom 15. stor. obec pustla a okolo roku 
1437 už nejestvovala. V listine z toho isté-
ho roku sa spomínajú vodné toky Lipovec a 
Horný Lipovec.

Blízkosť vody a lesa prilákala v dávnej-
šej minulosti na jednu či druhú stranu Po-
zdišovskej pahorkatiny mnohých usadlí-
kov, ktorí založili okrem spomínaných dnes 
už mnohé iné zaniknuté dediny (severne 
od Pozdišoviec) – Berch (Vrch), Čudovce, 
Gopol (Gyopol, Depeľ?), Harach, Hlinná, 
Chukaháza (Čukovo), Chyz (Číž), Kyjov, 
Markusháza, Mikita, Modrý Zásek (Kék-
szeg), Navaľad (Navalyad), Ratkovce, Šan-
kovce, Vaďakovce a Volica (Voľa). JPZ
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Spoločenské okienko

VIETE, ŽE...
… pred 365 rokmi (1646/7) sa prvým 
učiteľom pozdišovskej evanjelickej ško-
ly stal Juraj Eliadesz?
… pred 310 rokmi (1701) bola postave-
ná terajšia budova obecného úradu?
… pred 300 rokmi (1711) zomrel politik 
gróf Štefan Sirmaj, ktorý vyrastal v Po-
zdišovciach?
… pred 175 rokmi (1836) napísal Jonáš 
Záborský v Pozdišovciach ódu Na Slo-
váku?
… pred 150 rokmi (1861) zomrel v Pra-
he popredný slovenský spisovateľ, his-

torik a jazykovedec Pavol Jozef Šafá-
rik, ktorý počas štúdií navštevoval našu 
obec?
… pred 135 rokmi (1876) zomrel v Žup-
čanoch dramatik Jonáš Záborský, ktorý 
v rokoch 18351839 pôsobil ako pozdi-
šovský evanjelický kaplán? 
… pred 85 rokmi (1926) za pôsobenia 
farára Antona Tinka začala výstavba 
gréckokatolíckeho chrámu, ktorého po-
sviacka sa uskutočnila ešte v tom istom 
roku?
… pred 85 rokmi (1926) sa v Pozdišov-
ciach narodil pražský emeritný biskup 
vladyka Eugen ján Kočiš? 
… pred 80 rokmi (1930) sa v pozdišov-
ských domácnostiach prvýkrát rozsvieti-
li elektrické žiarovky?
… pred 60 rokmi (1951) sa v Pozdišov-
ciach narodil Doc. JUDr. Ján Kráľ, Csc., 
vysokoškolský pedagóg a poradca pred-
sedu vlády ČSFR Mariána Čalfu?
… pred 55 rokmi (1956) zomrel popred-
ný pozdišovský hrnčiar Michal Poľaško
Garbar, majster ľudovej umeleckej výro-
by?
… pred 50 rokmi (1961) bolo pozdi-
šovské Hrnčiarske výrobné a predajné 
družstvo pričlenené k Združenej výrobe 
Michalovce?
… pred 45 rokmi (1966) bol založený 
futbalový turnaj na Zemplíne o putovnú 
Pozdišovskú vázu?
… pred 10 rokmi (2001) bola zriade-
ná Gréckokatolícka farnosť Pozdišovce, 
ktorá je súčasťou Košickej eparchie? (r)

Uzreli svetlo sveta
Ema MALAŤÁKOVÁ, Richard KUNCA, Damián ZACHOVAL, Alex HO-
ĽAN, Oliver HREŠČO, Cyril KOVÁČ, Mia GUĽVÁŠOVÁ.

Uzavreli manželstvo
Ing. Jozef RAUCH a Eva PREKSTOVÁ, Cyril KOVÁČ a Marcela ADA-
MOVÁ, Miroslav KURACINA a Jana SUŠKOVÁ, Radoslav GAVLÍK a 
Mi ro slava ŠIMKOVÁ.

Oslávili životné výročia
50 rokov – Ing. Ján  KRAJŇÁK, Alena LAŠKODYOVÁ, Tibor KO-
VÁČ, Jozef LINK, Dušaan LUKÁČ, Ján MARTON, Jana PAĽOVÁ, 
Ladislav SOTÁK.
60 rokov – Milan HREŠČO, Marta TOKÁROVÁ, Emília ANDREJ-
COVÁ, Mária KROJOVÁ, Ján SMOLKO, Ján KACHNIČ, Ján GAJ-
DOŠČÍK, Ladislav BRUŇO, Mária POPRIKOVÁ, Mária HORNIOVÁ, 
Michal MAJERNÍK, Ján KENDZIOR, Darina ANGUŠOVÁ, Emília 
SOTÁKOVÁ, Mária MIŠKANIČOVÁ, Andrej ŽINČÁK, Zuzana KO-
MENSKÁ.
70 rokov – Anna FERČÁKOVÁ, Mária VAJDOVÁ, Ružena HAPLO-
VÁ, Verona BOBÁKOVÁ, Alžbeta ANTALOVÁ, Ján JURKO.
75 rokov – Zuzana KEREKEŠOVÁ, Július FERČÁK.
80 rokov – Anna ANTALOVÁ, Irena HOĽANOVÁ, Zuzana HOMO-
NAYOVÁ.
85 rokov – Anna PAVLIKÁNOVÁ, Mária LUKÁČOVÁ. 
86 rokov – Juraj MAGURA, Juraj BAKAJSA.
87 rokov – Emília MAGUROVÁ.
88 rokov – Alžbeta KISELOVIČOVÁ.
89 rokov – Mária IVANČINOVÁ, Zuzana ČENČARIKOVÁ.
90 rokov – Ján POPRIK.

Opustili naše rady
10.1. – Michal ČENČARIK (nar. 1939), 11.1. – Jaroslav POĽAŠKO (1951), 
10.2. – Milan POĽAŠKO (1947), 17.2. – Anna ČAČKOVÁ, rod. Gaľová 
(1930), 3.3. – Mária GOJDOVÁ, rod. Krojová (1928), 10.3. – Anna ROHA-
ĽOVÁ (1924), 21.3. – Ján FURČÁK (1950).

Mgr. Vincent BLAŽKO (1931)
– evanjelický kňaz, básnik, maliar, politik

Narodil sa 17. januára 1931 v Súľove. Študoval na gymnáziu 
v Žiline a Slovenskej bohosloveckej fakulte v Bratislave. Po skon-
čení teologických štúdií bol za kňaza inštalovaný roku 1954. 
V tom istom roku začínal svo-
ju kňazskú dráhu v Pozdišov-
ciach ako kaplán pri Micha-
lovi Čopovi. Pôsobil tu však 
krátko. V rokoch 1954-1960 
bol kaplánom v Prešove, 
v ro koch 1963-1970 farárom 
v Dačovom Lome. Od roku 
1970 pôsobil v Poprade-Veľ-
kej v zložitých podmienkach 
totalitného režimu sledovaný 
vtedajšou Štátnou bezpeč-
nosťou (ŠtB), kde sa roku 
1980 zaslúžil o generálnu 
opravu kostola. Vo farnosti 
pôsobil dvadsať rokov. Spoločne s manželkou Erikou sa venovali 
zborovému spevu a usporadúvali tu koncerty duchovných piesní. 
V deväťdesiatych rokoch bol zastupujúcim farárom v Kežmarku. 
Písal poéziu – vydal zbierky Trpezlivosť a nádej (1992, 1995), 
Z výšin a hĺbok (1997), Smerovanie (2002) a ďalšie. Ako ama-
térsky maliar mal aj niekoľko výstav (Bratislava, Poprad, Súľov). 
Po politických a spoločenských 
zmenách v bývalom Českoslo-
vensku vykonával aj funkciu 
poslanca Slovenskej národ-
nej rady za KDH (1990-1992). 
V ro koch 1989-1993 vykonával 
zároveň funkciu generálneho 
presbytera Slovenskej ECAV. 
Bol taktiež členom redakč-
nej rady Evanjelického posla 
(1969-1981). Za duchovnú a 
obetavú starostlivosť o obyva-
teľov mesta mu bola roku 1996 
udelená Cena primátora mesta 
Poprad, kde v súčasnosti žije.

 Spracoval J. P. Zemplínsky

GALÉRIA OSOBNOSTÍ
Takýto nezvyčajný pohľad sa naskytol počas rekonštrukcie veže 

evan jelického kostola. Snímka: JPZ

Rekonštruovanú spoločenskú sálu KD využívajú na pohybové aktivi-
ty Pozdišovčanky, ktoré sa tu stretávajú dvakrát týždenne.. Snímka: JPZ
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ŠPORT V SKRATKE ŠPORT V SKRATKE
II.B trieda ObFZ Michalovce – dospelí
14. kolo (20.3.2011)
Pozdišovce – Beša 3:0 (0:0)
Góly: J. Kornuc 2, J. Menda. Pred 80 di-
vákmi rozhodoval Tušek.
15. kolo (27.3.2011)
 Rakovec n/O – Pozdišovce 3:0 (3:0)
Góly: Dráb, Mikula, Roháč. ŽK: Šuhaj-
da – D. Furčák, M. Varmeďa. Pred 90 
divákmi rozhodoval Pivarník.
16. kolo (3.4.2011)
Pozdišovce – Bánovce n/O 2:2 (2:1)
Góly: Romančák (z 11 m), J. Menda – 
Ma. Harčarik, Mičo. ŽK: Mir. Harčarik, 
Prislupčák, Ma Harčarik (h). Pred 100 
divákmi rozhodoval D. Mano.
17. kolo (10.4.2011)
Vojany – Pozdišovce 3:0 (0:0)
Góly: Pongó 2, Talpaš (z 11 m). ŽK: Be-
reš – M. Varmeďa. Pred 30 divákmi roz-
hodoval Čurma. 
18. kolo (17.4.2011)
Pozdišovce – Žbince 0:2 (0:2)
Góly: Andrejov, Guzej. ŽK: P. Macko – 
Eštok, Jurčo. Pred 100 divákmi rozho-
doval Ruščanský.
19. kolo (24.4.2011)
Pusté Čemerné – Pozdišovce 0:1 (0:1)
Gól: D. Furčák. ŽK: M. Mihalčin (h). 
Pred 60 divákmi rozhodoval Dankanin.
20. kolo (1.5.2011)
Pozdišovce – Bracovce 1:0 (1:0)
Gól: Chovan. Pred 100 divákmi rozho-
doval Hrinda. 
21. kolo (8.5.2011)
Kap. Kľačany – Pozdišovce 1:0 (0:0)
Gól: Štefan. ŽK: Varga, Pekár – Ro-
mančák. ČK: Počatko (h). Pred 60 di-
vákmi rozhodoval Fedák.
22. kolo (15.5.2011)
Pozdišovce – Veľké Slemence 3:2 (1:1)
Góly: Romančák 2 (1 z 11 m), Matta – 
Szidor, Molnár. ŽK: Pásztor (h). Pred 
100 divákmi rozhodoval Halecký. 
23. kolo (22.5.2011)
Krásnovce – Pozdišovce 1:0 (0:0)
Gól: Kašaj. ŽK: Kašaj, Hrubják – D. Kor-
nuc, D. Furčák, Chovan. Pred 150 di-
vákmi rozhodoval Bálint.
24. kolo (29.5.2011)
Pozdišovce – Druž. Trhovište 3:2 (1:1)
Góly: R. Čenčarik, Romančák, D. Fur-
čák – Lešňanský 2. ŽK: Romančák, 
D. Furčák – M. Bodnár, Lešňanský, T. 
Bodnár. Pred 120 divákmi rozhodoval 
Pavlov.
25. kolo (5.6.2011)
Moravany – Pozdišovce 0:4 (0:1)
Góly: Matta 2, J. Kornuc, D. Furčák. ŽK: 
Kulik – M. Mihalčin, J. Menda. ČK: Ku-
lik. Pred 100 divákmi rozhodoval Ruš-
čanský.
26. kolo (12.6.2011)
Pozdišovce – Budkovce 4:3 (3:3)
Góly: Matta 2, J. Kornuc, Gavlík – Švaj-
ka 2, Mika. Pred 120 divákmi rozhodo-
val Mano.

Konečná tabuľka 2010/2011
 1. Žbince 26 19 7 0 101 : 23 64
 2. Krásnovce 26 17 6 3 62 : 33 57
 3. Bracovce 26 15 1 10 64 : 49 46
 4. Pozdišovce 26 13 3 10 45 : 40 42
 5. Budkovce 26 11 6 9 62 : 48 39
 6. K. Kľačany 26 11 3 12 58 : 60 36
 7. Moravany 26 12 0 14 55 : 59 36
 8. Trhovište 26 9 8 9 72 : 57 35
 9. Rakovec 26 9 6 11 50 : 42 33
10. P. Čemerné 26 8 6 12 46 : 45 30
11. Vojany 26 9 1 16 39 : 74 28

12. Bánovce 26 8 3 15 31 : 72 27
13. Beša 26 6 6 14 40 : 87 24
14. V. Slemence 26 5 4 17 44 : 80 19

III.B trieda ObFZ Michalovce – dorast
11. kolo: Pozdišovce – Horovce 5:2 (1:2),
R. Vereščák 4, K. Drábik – Kováč 2. ŽK: 
Hredzák (h). Pred 30 divákmi rozhodo-
val Čekľovský.
12. kolo: Pozdišovce – Lesné 1:0 (0:0),
D. Beránek. ŽK: R. Vereščák, M. Ihna-
cik – Ovšonka. Pred 30 divákmi rozho-
doval Vozár.
13. kolo: Trhovište – Pozdišovce 4:1 (2:0),
Katuš 2 (1 z 11 m), Ďurina, Bogar – R. 
Vereščák. ŽK: Varga – Fajner, R. Ve-
reščák. Pred 30 divákmi rozhodoval Pi-
varník.
14. kolo: P. Čemerné – Pozdišovce 6:2 (3:0),
Pavlenko 3, Mikloš, Mačuga, Čekan – 
D. Macko, M. Krišo. Pred 30 divákmi 
rozhodoval Dankanin.
15. kolo: Krásnovce – Pozdišovce 0:3 (0:1),
R. Vereščák 2, vlastný (Valiga). ŽK: R. 
Vereščák, Vajda (h). ČK: Bača (d). Pred 
30 divákmi rozhodovala Kovaľová.
16. kolo: Horovce – Pozdišovce 3:7 (1:2),
Maheľ 2, Halás – R. Vereščák 3, Macko 
2, M. Drábik, M. Krišo. Pred 10 divákmi 
rozhodoval Kaffan.
17. kolo: Lesné – Pozdišovce 2:4 (1:3),
Janič, Krajňák – R. Vereščák 3, M. Kri-
šo. ŽK: Petroc – R. Vereščák, R. Po-
ľaško. Pred 20 divákmi rozhodoval Tu-
šek.
18. kolo: Pozdišovce – Trhovište 2:0 (1:0),
R. Vereščák, M. Krišo. ŽK: M. Krišo – 
Varga, Serbák. Pred 20 divákmi rozho-
doval Bukaj.
19. kolo: Pozdišovce – P. Čemerné 1:0 (1:0),
R. Vereščák. ŽK: Koc – Kubalik. Pred 
20 divákmi rozhodoval Fedák.
20. kolo: Pozdišovce – Krásnovce 2:2 (0:1).
R. Beránek, Koc – Mitro (11 m), Ďuran. 
Pred 30 divákmi rozhodoval Tekáč.

Konečná tabuľka 2010/2011
 1. Krásnovce 20 16 2 2 104 : 14 50
 2. Pozdišovce 20 10 4 6 56 : 37 34
 3. Lesné 20 10 2 8 67 : 39 32
 4. Dr. Trhovište 20 9 2 9 63 : 57 29
 5. P. Čemerné 20 7 2 11 49 : 59 23
 6. Horovce 20 2 0 18 30 : 163 6

I. A trieda ObFZ – minifutbal žiakov 
na umelej tráve

5. turnaj (16.4.2011):
Klokočov – Pozdišovce 3:7 (0:4), Ba-
bej 2, Sorokáč – M. Urban 4, Faťol, Fe-
neš, S. Andrišov. Pozdišovce – Senné 
2:3 (1:1), K. Drábik 2 – Michlík, Kere-
keš, Boltun. Podhoroď – Pozdišovce 
2:2 (1:2), Pochanič 2 – Kasičová, Fe-
neš. Pred 20 divákmi zápasy rozhodo-
val Tekáč. 
6. turnaj (30.4.2011):
Senné – Pozdišovce 3:0 (1:0), Boltun 
3. Klokočov – Pozdišovce 1:4 (1:2), 
Novobilský – Faťol 3, M. Urban. Pozdi-
šovce – Podhoroď 1:3 (0:3). Pred 20 
divákmi zápasy rozhodovala Kovaľová. 
7. turnaj (14.5.2011):
Senné – Pozdišovce 2:6 (1:3), Bady 
2 – Urban 6. Pozdišovce – Klokočov 
5:1 (2:0), Feneš 3, Urban, Vereščáko-
vá – Šandor. Podhoroď – Pozdišovce 
3:6 (1:5), Pochanič 2, Ivaniš – Faťol 3, 
Urban 2, Vereščáková. Pred 20 divákmi 
zápasy rozhodoval Dziad.
8. turnaj (28.5.2011):
Pozdišovce – Senné 5:6 (2:2), Kolesár 
2, Faťol, Urban, R. Andrišov – Boltun 6. 
Pozdišovce – Podhoroď 1:3 (0:2), Ko-
lesár – Ivaniš 2, Katrinec. Klokočov – 
Pozdišovce 2:2 (2:1), Šandor, Ben-
džuch – R. Andrišov, Novák. ŽK: Mar-
ko (d). Pred 20 divákmi zápasy rozho-
doval Tekáč.

Konečná tabuľka 2010/2011
 1. Pozdišovce 24 12 4 8 82 : 61 40
 2. Klokočov 24 11 2 11 74 : 74 35
 3. Podhoroď 24 9 4 11 58 : 66 31
 4. Senné 24 9 4 11 69 : 82 31

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 a Mgr. Erik Anguš – členovia. Zod-
povedný re dak tor: J. P. Zemplínsky. Evidované MK 
SR pod č. EV 3375/09. Tlač: Adrian Buraľ, Jovsa.

TURNAJ MLADŠÍCH ŽIAKOV

ŽIACI OcŠK BRONZOVÍ
Napriek tomu, že naši žiaci nešli v jarnej odvete I.A triedy ObFZ 

v minifutbale na umelej tráve na „plný plyn”, podarilo sa im ešte 
pred „domácim” záverečným turnajom v Trhovišti vyhrať svoju sku
pinu. Spoločne s celkovo druhým Klokočovom sa kvalifikovali na zá
verečný turnaj, ktorý sa uskutočnil v Moravanoch. Tu však najlepšia 
dvojica zo skupiny A nestačila na svojich súperov zo západnej skupi
ny B a obsadila miesta v druhej polovici tabuľky.

SKONČILI V SKUPINE
Po minuloročnom štarte sa muži nášho OcŠK aj v tomto roku za-

pojili do januárového Zimného halového turnaja ObFZ Michalovce. 
Desať celkov bolo rozdelených do 2 skupín. Naši štartovali v skupine 
B s týmito výsledkami:

Výsledky našich chlapcov:
Pozdišovce – Bracovce 3:3 

(1:1), M. Urban, Faťol, Feneš 
– Marcin 2, Tatár. Pozdišov-
ce – Klokočov 4:0 (1:0), M. 
Urban, Faťol, K. Drábik, Feneš. 
Moravany – Pozdišovce 8:1 
(1:1), Kutak 4, Šimko, Kondaš, 

Lehotay, Gurniak – M. Urban. 
Pred 50 divákmi zápasy rozho
doval Rusinkovič.

Konečná tabuľka
 1. Moravany 3 3 0 0 19 : 1 9 
 2. Bracovce 3 1 1 1 11 : 7 4 
 3. Pozdišovce 3 1 1 1 8 : 11 4
 4. Klokočov 3 0 0 3 0 : 19 0

Pozdišovce – Výber dorastu 
ObFZ II. 3:1 (1:0), R. Čenčarik 
2, J. Kornuc – Holinka. Krásnov
ce – Pozdišovce 2:2 (0:1), Paľov-
čík, Mitník – R. Vereščák, D. Fur-
čák. Pozdišovce – Hatalov 0:1 
(0:0), Vajda (z pok. kopu). Výber 
mužov ObFZ – Pozdišovce 3:1 
(3:0), Kiovský, Janičina, Halkai 
– M. Varmeďa.
 1. Výber mužov 4 4 0 0 13 : 5 12

 2. Hatalov 4 3 0 1 10 : 5 9
 3. Pozdišovce 4 1 1 2 6 : 7 4
 4. Výber dor. II. 4 1 0 3 14 : 11 3
 5. Krásnovce 4 0 1 3 6 : 21 1

O 5. miesto: Bracovce – Pozdi
šovce 1:5 (1:4), Bocan – P. Fur-
čák 2, Horný, J. Kornuc, D. Fur-
čák.

Zápasy turnaja rozhodovali 
Lu kačko, Ján a Jozef Pivarní-
kovci.

Za účasti 12 družstiev sa v Micha-
lovciach koncom decembra u sku-
točnil ďalší ročník vianočného halo-
vého futbalového turnaja v kategórii 
mladších žiakov. Najmladšie futbalo-
vé nádeje nášho OcŠK boli zaradené 
do B-sku piny.

Výsledky skupinovej fázy: POZDI
ŠOVCE – TOPOĽANY 1:1 (1:1),  Fa-
ťol – Činčár. POZDIŠOVCE – MORA

VANY 1:4 (0:4), Faťol – Kuták 4. SO
BRANCE – POZDIŠOVCE 6:1 (2:1), 
Macík 2, Baňas 2, Kalvin, Murgáč – 
Faťol. POZDIŠOVCE – LOŽÍN 2:9 
(1:6), K. Drábik 2 – Klima 5, Tomko 2, 
Mar. Duhaň, Mich. Duhaň. HATALOV 
– POZDIŠOVCE 0:1 (0:1), K. Drábik. 

 1. Sobrance 5 5 0 0 21 : 5 15
 2. Moravany 5 3 1 1 8 : 3 10
 3. Ložín 5 2 0 3 12 : 9 6
 4. Pozdišovce 5 1 1 3 6 : 20 4
 5. Hatalov 5 1 1 3 2 : 4 4
 6. Topoľany 5 1 1 3 4 : 12 4

O 7. miesto: LASTOMÍR – POZDI
ŠOVCE 1:0 (0:0), Bubenko.

Konečné poradie: 1. Sobrance, 2. 
Moravany, 3. Rakovec n/O,... 8. PO
ZDIŠOVCE atď. (pz)

Obecný športový klub POZDIŠOVCE
vás pozýva

na 30. ročník Memoriálu Mikuláša Benetina,
ktorý sa uskutoční v nedeľu 10. júla 2011 o 9,00 hod. 

za účasti dorastencov TJ Svornosť Bracovce, TJ Pokrok Krásnovce, 
TJ Družstevník Moravany a OcŠK Pozdišovce

a
46. ročník turnaja o putovnú Pozdišovskú vázu

so začiatkom o 13,30 hod. za účasti futbalových mužstiev 
ŠK Agro Palín (minuloročný víťaz a účastník V. ligy JV), TJ Pokrok 
Krásnovce (nováčik I. triedy ObFZ), BODY team (výber bývalých 

futbalistov III. až V. líg) a OcŠK Pozdišovce.


