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ZOSNULÍ KŇAZI
Vo veku 77 rokov zomrel 16. júla 2011

v Michalovciach dlhoročný správca Pozdišov-
skej pravoslávnej cirkevnej obce Mitr. prot. 
Mgr. Peter Semanco. V rokoch 1993 a 1994 
sa zaslúžil o postavenie pravoslávneho chrá-
mu v obci. Rok nato odišiel do dôchodku.

Dňa 22. augusta 2011 zomrel v Zemian-
skom Podhradí vo veku 80 rokov evanjelic-
ký kňaz Mgr. Rastislav Tupý. Počas 39-
ročnej kňazskej služby pôsobil vo viacerých 
zboroch. V rokoch 1959 a 1960 bol kaplá-
nom CZ ECAV v Pozdišovciach. (red.)

ROK 2011 JE UŽ MINULOSŤOU
Máme za sebou prvý rok volebného obdobia 2010-2014, v ktorom 

sa začali plniť program a ciele obecného zastupiteľstva (OcZ). Tie 
boli zadefinované vo februári 2011 na jeho prvom pracovnom zasad-
nutí.

Predsavzatím celého poslanec-
kého zboru bolo, a aj je, rozvíjať 
rovnomerne celú obec a klásť dô-
raz na zlepšenie života našich oby-
vateľov. Podriadili sme tomu aj roz-
počet obce na rok 2011, kde sme 
sa snažili jednak dokončiť niektoré 
akcie, ale taktiež riešiť čo najskôr 
najakútnejšie veci.

Z prvej kategórie to boli inves-
tičné projekty v časti Árenda, kde 
bolo v minulom roku vybudované 
verejné osvetlenie k už stojacim 
domom v sume 7 tis. € a zrekon-
štruovaná miestna komunikácia, t. 
j. osadenie obrubníkov a polože-
nie asfaltového koberca v celkovej 
čiastke 45 tis. €.

Na opačnom konci obce sme v 
spolupráci s firmou ZEPO, spol. s r. 
o. odkanalizovali posledné tri byto-
vé domy (bývalé bytovky Benzino-
lu). Jednalo sa o výstavbu prečer-
pávacej stanice č. 6, ktorá zachy-
táva splašky zo spomínaných by-
tových domov, NN prípojku k pre-
čerpávacej stanici, zberné potru-
bie DN 300 o dĺžke 90 m a výtlačné 

potrubie o dĺžke 200 m. To všetko 
bolo zrealizované v celkovom obje-
me 51 tis. €, z ktorých 95% tvorila 
dotácia z Environmentálneho fon-
du Slovenskej republiky. K dnešné-
mu dňu celá technológia je plne 
funkčná a pracuje v skúšobnej pre-
vádzke.

V miestnej časti Vislok vznik-
la potreba úpravy priepustu pod 
miestnou komunikáciou, vzhľadom 
na nízku prietočnosť na úrovni ro-
dinných domov pri J. Kachničovi 
a A. Mihalčinovej. Náklad na celú 

úpravu priľahlých rigolov a vybu-
dovanie zbernej šachty, ktorá ná-
sledne bude odvádzať a preroz-
deľovať dažďové vody, bol približ-
ne 6 tis. €. Položenie asfaltového 
koberca na komunikáciu v časti Kút 
II. (p. Diničová – p. Kunca) stálo 7 
tis. € a zrealizovala ho firma Eu-
rovia. Z menších investičných ak-
cií pokračovala rekonštrukcia vnú-
torných priestorov základnej školy 
a obecného úradu. Okrem hmata-
teľných investícií do nehnuteľného 
majetku sa podarilo obci v spolu-
práci s manželmi Novákovcami byť 
úspešný aj v projekte Nadácie SPP. 
Tá poukázala 1 100 € pre folklór-
ny súbor Harčarik na šírenie a za-
chovanie ľudových tradícií. Ďalším 

MESIAC ÚCTY
Pri príležitosti Mesiaca úcty k star-

ším sa v dňoch 24. a 25. októbra 
uskutočnilo stretnutie samosprávy
s dôchodcami – obyvateľmi obce.
K prítomným sa prihovoril starosta 
Ing. Ján Čižmárik. Každý zo 150 po-
zvaných dostal darček. Pekným kul-
túrnym programom sa prezentovali 
žiaci miestnej základnej školy. -r- 

VATRA SNP
V sobotu 28. augusta si Poz-

dišovčania pripomenuli 67. vý-
ročie Slovenského národného 
povstania. Slávnostný príhovor, 
ktorý bol odvysielaný v obecnom 
rozhla se, predniesol zástupca 
miestnej organizácie Komunis-
tickej strany Slovenska Michal 
Ščerbák. Oslavy vyvrcholili zapá-
lením „vatry SNP“ v centre obce 
– v priestore pri moste vedľa štát-
nej cesty. (red)

(Dokončenie na str. 3)

SPIEVALI A TANCOVALI
Obec Pozdišovce, Zemplínske 

osvetové stredisko Michalovce a 
Miestny odbor Matice slovenskej 
Pozdišovce pripravili tradičné, v 
po radí už 21. folklórne slávnosti. 
Uskutočnili sa v miestnom amfite-
átri v nedeľu 24. júla 2011 so za-
čiatkom o 15. hod.

Pozvanie na posledne aktuálny 
ročník tohto podujatia prijali de-
dinské folklórne skupiny Nevesty 
zo Sačurova, Záhorčan zo Záho-
ra a nechýbala ani domáca DFSk 
Harčare a detský FS Harčarik, 
ktoré sa v opakovaných vstupoch 

zemplínskymi piesňami, tancami či 
pásmami predstavili prítomnému 
početnému publiku. Vyvrcholením 
programu bolo vystúpenie Folklór-
neho súboru Čarnica z Košíc. Žiaľ, 
finálové vystúpenie košických ta-
nečníkov predčasne ukončil dážď. 

Podujatie konferovala Anna Du-
dašová z Michaloviec. Prostredníc-
tvom vedúcich – Margity Kováčo-
vej (Zahorčan), Zuzany Sidorovej 
(Nevesty), manželov Zuzany a On-
dreja Novákovcov (Harčarik a Har-
čare) a Mariána Balogu (Čarnica) 
poďakoval starosta Ing. Ján Čiž-
márik jednotlivým skupinám a sú-
boru za ich vystúpenia. -jpz-

POSVÄTILI CENTRUM
Odpustová slávnosť k sviatku Najsvätejšieho srdca Ježišovho v gréckoka-

tolíckom chráme sa netradične konala až 2. júla, keďže tento sviatok je po-
hyblivý a závisí od termínu Veľkej noci v tom-ktorom roku. Pozvanie na sláv-
nosť prijal aj náš rodák, emeritný pražský biskup vladyka Eugen Ján Kočiš. 

Samotnej nedeľnej slávnosti predchádzala dvojdňová duchovná obnova.
V posledný júnový a prvý júlový deň ju vykonali duchovní otcovia Martin Ha-
saralejko zo Šamudoviec a Matúš Marcin z Michaloviec. Nedeľný program 
začal utierňou, po ktorej nasledovala posviacka Pastoračného centra blažené-
ho biskupa – mučeníka Teodora Romžu. Vykonal ju vladyka E. J. Kočiš. Cen-
trum bolo zriadené pri príležitosti 100. výročia narodenia vladyku Teodora 
(1911-1947), biskupa Mukačevskej eparchie so sídlom v Užhorode, do ktorej 
predtým tunajší gréckokatolíci patrili. PC sa nachádza v priestoroch niekdaj-
šej predajne potravín (predtým kancelária JRD, resp. poštový úrad) pri vstupe 
do hospodárskeho dvora bývalého JRD. V blízkosti terajšieho PC sa pred 85 
rokmi narodil aj biskup Eugen Ján. 

Slávnosť vyvrcholila sv. liturgiou vo farskom chráme. Slúžil ju za účasti
vladyku E. J. Kočiša o. Dávid Zorvan zo Stanče, ktorý povedal aj homíliu. 
Prítomní boli taktiež o. Ivan z Užhorodu, o. Michal Moskaľ z Michaloviec,
o. Martin Hasaralejko zo Šamudoviec a don Cyril Gajdoš z rímskokatolíckej 
farnosti Michalovce II. -jpz-

XXI. ročník Folklórnych sláv-
ností vyvrcholil vystúpením 
folklórneho súboru Čarnica z 
Košíc, ktoré sa však kvôli búr-
ke skončilo predčasne.

Snímka: JPm



Poslanci obecného zastupiteľstva sa v druhom polroku zišli na dvoch riadnych
zasadnutiach.

9. septembra obecné zastupiteľstvo

 Zobralo na vedomie:
1. Žiadosť Ing. P. Kunča. 
2. Žiadosť Ing. Z. Fabianovej ohľadom prístupovej cesty a verejného 

osvetlenia v časti Árenda. 
3. Cenovú ponuku na asfaltovanie v časti Árenda. 
 Schválilo:
1. Správu o hospodárení za druhý štvrťrok 2011. 
2. VZN č. 02/2011 o určení výšky príspevkov pre ŠKD, ŠJ a MŠ. 
3. Cenovú ponuku od J. Joneka na zhotovenie vodomernej šachty

a úpravu vodného toku v časti Vislok (A. Mihalčinová – P. Kunč). 
4. Odpredaj časti parcely č. 235/2 k.ú. Pozdišovce pre žiadateľov p. Ta-

lapku a F. Koribaniča na základe zákona 138/1991 z. z. O majetku ob-
ce, § 9, odst. 8 predaj hodný osobitného zreteľa. Cena za m2 3,32 € + 
náklady na vklad do katastra nehnuteľnosti a geometrický plán. 

 Odporučilo:
1. Zvýšiť osvetu v obci na odpadové hospodárstvo. V najbližšom vydaní 

obecných novín uverejniť články o pozitívnom príklade z inej obce a o 
finančnom hospodárení pri odpadoch. 

2. Navýšiť rozpočet na rok 2012 pre materskú školu na ihrisko a terasu. 

2. decembra obecné zastupiteľstvo

 Zobralo na vedomie:
1. Oznámenie P. Lukáča o vzdaní sa poslaneckého mandátu.
2. Informáciu o pripravovaných kultúrnych akciách a to: Mikuláš 2011 – 

11.12.2011 o 15.00 hod. v kultúrnom dome a Vianočné posedenie – 
17.12.2011 o 17.00 hod.

3. Návrhy Mgr. Z. Vargovej na využitie budovy bývalej školskej jedálne 
zá klad nej školy, návrh svetelnej signalizácie pri hlavnej ceste.

 Schválilo:
1. Správu o hospodárení za 3. štvrťrok 2011 a úpravy rozpočtu podľa pri-

loženej prílohy.
2. VZN č. 3/2011 o miestnych daniach a poplatku za tuhý komunálny 

odpad (TKO) a drobné stavebné odpady. Výška poplatku za vývoz TKO 
na osobu/rok je 12 €, max., 3 platiaci v rodine.

3. Spätné odkúpenie pozemku v časti Arenda par. č. 2904/87 za predaj-
nú cenu 12 €/m2 + náklady na IS, ktoré boli doteraz vynaložené cca 
685 € od vlastníka: V. Miškanič a manželka J. Miškaničová.

4. Odmeny:
poslancom OcZ a kontrolórke vo výške 170 • € + 8 € za každú akciu,
zástupcovi starostu 150 • €,
M. Hreščovi 120 • € za príspevky do obecných novín,
I. Mackovej 70 • € za vedenie obecnej knižnice,
J. Čenčarikovi 70 • € za prípravu propagačných materiálov,
pracovníčkam OcÚ po 8 • € za účasť na obecných akciách a zastupi-
teľstvách,
O. Novákovi 100 • € a Z. Novákovej 100 € za vedenie detského folklór-
neho súboru Harčarik,
členom folklórnej skupiny odmeny na základe priloženého zoznamu.• 

5. Prebytok hospodárenia za r. 2010 pre účely tvorby RF sa mení
 na 7 633,07 €, ktorý je krytý finančnými prostriedkami k 31.12.2010.

 Odporučilo:
1. Starostovi obce pripraviť verejnú obchodnú súťaž na opätovný predaj 

par. č. 2904/87 za cenu 13 €/m2 + náklady na vklad do katastra.
2. Obhliadku školskej jedálne a vytvorenie pracovnej skupiny poslancov 

ohľadom rekonštrukcie školskej jedálne a výberu zariadenia školského 
dvora. (termín: do 15.1.2012)

 Konštatovalo, že:
Ivana Sotáková zložila zákonom predpísaný sľub poslanca OcZ.

Za uznesenie hlasovalo 8 z 8 prítomných poslancov.

Ing. Ján ČIŽMÁRIK, starosta obce

ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Doterajší poplatok v sume 8 € na osobu 
za rok nepokrýval náklady obce na celoroč-
ný vývoz TKO a spôsoboval v rozpočte veľ-
kú „sekeru” medzi príjmami a výdajom. Spo-
mínaný rozdiel musela obec uhradiť z iných 
zdrojov, čím sa krátili finančné prostriedky 
na iné akcie. Všetky domácnosti, ktoré boli 
jedno-, dvoj-, pripadne trojčlenné, nedoká-
zali vykryť skutočnú cenu za vývoz KUKA

nádoby a tak obec doplácala na rozdiel me-
dzi skutočnou cenou za vývoz a zaplateným 
poplatkom od domácností.

Z vyššie uvedených príčin, preto obecné 
zastupiteľstvo rozhodlo o navýšení poplatku 
za vývoz TKO na 12 € na osobu/rok. V prí-
pade viacpočetných domácností budú plati-
teľmi poplatku iba traja členovia do mácností 

ZA TKO PRIPLATÍME VIAC
Obecné zastupiteľstvo sa na svojom poslednom zasadnutí 2. decembra 2011 

uznieslo na navýšení ročného poplatku na osobu za vývoz komunálneho odpadu. 
Z pôvodných 8 € na osobu sa poplatok navýšil na 12 € osobu/rok a to vzhľadom 
na zvýšenú cenu za vývoz 1 KUKA nádoby, ktorá predstavuje čiastku 36 €/rok.
Túto sumu fakturujú Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce našej obci 
za každú nádobu. 

Snímka J. P. Zemplínskeho zachytáva koledníkov z Pozdišoviec
na 5. prehliadke vinšov a kolied v Rakovci n/O. Podrobnejšie na str. 3.

V neúplnom roku 2001 a v nasle-
dujúcom roku sme v obci zazna-
menali minimálny prirodzený prí-
rastok (po 1 obyvateľovi), keď sa
narodilo 10 a 15, resp. zomrelo 9 a
14 obyvateľov. V nasledujúcich pia-
tich rokoch boli zaznamenané mí-
nusové prírastky. Z nich najnepria-
znivejšie dopadol rok 2005, kedy 
zomrelo 21 obyvateľov oproti 10 
novorodencom. Demograficky naj-
priaznivejším z hodnotenej deká-
dy je rok 2008. Vtedy sa narodilo
11 a zomrelo 7 obyvateľov, o rok 
neskôr to už bolo opäť o zápor-
ných číslach (9 narodených, 15 zo-
mrelých). Najvyšší prirodzený úby-
tok bol zaznamenaný v roku 2010 – 
až mínus 17 (7 novorodencov a 24 
zomrelých). Obdobie 2011 do sčí-
tania bolo vyrovnané (7:7). Počas 
celej hodnotenej dekády sa narodi-
lo 108 a zomrelo 162 obyvateľov 
obce. Prirodzený úbytok teda pred-
stavuje 54 obyvateľov. Najmladšie 
zo zomrelých malo 5 dní, najstaršia 

99 rokov. 
Ak hodnotíme rok 2011 (k 27.12.), 

zaznamenaných bolo 12 narodení a 
20 úmrtí. Kým pri predošlom sčíta-
ní žilo v obci 1 221, ku koncu tohto 
roka to bolo 1 253 obyvateľov. Na-
priek prirodzenému úbytku (-54) sa 
počet Pozdišovčanov zvýšil o 32, čo 
je zásluhou migrácie (pohybu) oby-
vateľstva hlavne v súvislosti s no-
vou IBV. (jpz)

NA VÝSLEDKY SI POČKÁME
V máji a v júni sa uskutočnilo sčítanie obyvateľstva, ktoré – ako sme 

uviedli aj v článku „Bolo sčítanie“ (PČ č. 1/2011, str. 2) – sprevádza-
li mnohé problémy. Odvtedy uplynulo viac ako polroka, no Štatistický 
úrad doteraz neoznámil termín, kedy predstaví prvé výsledky. Keďže 
na prvý rezultát si zrejme ešte nejaký čas počkáme, pripomeňme si de-
mografický vývoj v obci (od mája 2001 do mája 2011) aspoň na základe 
našich medziročných štatistík. 

ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVAO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
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POTRAVINOVÁ POMOCPOTRAVINOVÁ POMOC
Obecný úrad oznamuje všetkým občanom, ktorí spĺňajú 

podmienky pre poskytnutie potravinovej pomoci (20 kg mú-
ky a 20 kg cestovín) a odovzdali rozhodnutie o výške dôchod-
ku, resp. potvrdenie ÚPSVaR Michalovce o hmotnej núdzi, že 
distribúcia spomínaných potravín sa uskutoční podľa ozná-
menia charitatívnej organizácie zabezpečujúcej potravinovú 
pomoc v mesiaci február 2012. Akonáhle bude známy presný 
termín distribúcie, budeme našich občanov informovať miest-
nym rozhlasom. Doposiaľ bolo obdarených 92 občanov našej 
obce a na vybavenie čaká ešte asi 60 ľudí. (JČ)

MIKULÁŠ 2011
V nedeľu 11. decembra navštívil našu 

obec už tradične Mikuláš, ktorý donie-
sol pre všetky deti sladké balíčky. Žia-
ci základ nej a materskej školy svojím 
programom dokázali, že si darované 
sladkosti zaslúžia. Mikulášovi prispeli do 
balíčkov okrem obecného úradu aj dva-
ja sponzori. Boli to Ondrej Horný a Ró-
bert Horný, za čo im patrí veľké poďako-
vanie od všetkých obdarených. (JČ)

(Dokončenie na str. 3)



Snímka J. Molnára zachytáva účastníkov decembrového Pozdišov-
ského šachového turnaja. Stojaci zľava: Ing. D. Drábik, A. Laškody, E. 
Ko čiško, J. Link, J. Čenčarik, Ing. J. Kráľ a M. Tirpák. Sediaci zľava: P. 
Hor ný, J. Molnár a V. Krochta.

KOLEDNÍCI
Skupina pozdišovských kolední-

kov, ktorú tvoria prevažne mladí z 
miest nych detských domovov, ne-
zaháľala ani v závere končiaceho sa 
roka. Pod vedením Jany Luteránovej a 
pod dohľadom duchovného otca Jána 
Lemeša nacvičili scénku o Narodení 
Pána, s ktorou sa predstavili početné-
mu publiku. 

V prvých dňoch vystúpili vo far-
skom chráme Najsvätejšieho srdca Je-
žišovho v Pozdišovciach, vo farskom 
chráme Zosnutia Presvätej  Bohoro-
dičky v Laškovciach a filiálnom kos-
tole sv. Gorazda v Močaranoch. Zú-
častnili sa aj na 5. ročníku vianoč-
nej prehliadky v Rakovci nad Onda-
vou, ktorú organizoval Spolok sv. Cy-
rila a Metoda spoločne z tamojším far-
ským úradom a obcou. Ich vystúpenie 
sledovalo asi 300 párov očí. Vianoč-
né posolstvo cestou tohto vystúpenia 
zaniesli aj svojim rovesníkom do DD
v Sliepkovciach, Zalužiciach a Mi-
chalovciach. V okresnom sídle po-
zdravili taktiež obyvateľov charitné-
ho domova. 

Okrem toho navštevovali domác-
nosti vo farnosti. „Vykoledované“ pe-
niaze budú použité pre potreby far-
nosti a na vybavenie nedávno otvore-
ného Pastoračného centra bl. mučení-
ka Teodora Romžu. -pz-

STRETNUTIE ŽIEN 
Pamiatku posvätenia chrámu (361. 

výročie) si evanjelickí veriaci pripomenu-
li na slávnostných službách Božích v ne-
deľu 18. septembra. Pozdišovský evan-
jelický zbor pri tejto príležitosti navštívi-
li veriaci z CZ v Klenovci so svojím zboro-
vým farárom Dušanom Germanom. 

Po privátaní a programe detí služ-
by Božie liturgovali domáci zborový fa-
rár Ľubomír Kordoš, sestra farárka Lýdia 
Kordošová a brat senior Dušan German z 
Rimavského seniorátu, ktorý bol aj kaza-
teľom Slova Božieho. Na slávnosti vystú-
pili spevokoly z Klenovca a Pozdišoviec. 

Popoludní sa v chráme uskutočni-
lo stretnutie Spoločenstva evanjelických 
žien, ktoré organizoval vnútromisijný vý-
bor Šarišsko-zemplínskeho seniorátu. Té-
mou stretnutia bolo: „Chvála súcej ženy, 
alebo: Byť ako ona?“ (Prísl. 31, 10-31). 
prednášali brat D. German a Anna Ger-
manová. V bohatej diskusii vystúpil aj 
emeritný biskup v. d. Ján Midriak z Pre-
šova. Stretnutie obohatili piesňami spe-
vokoly z Michaloviec, Klenovca a Pozdi-
šoviec. Nechýbali ani spoločné modlitby a
program mládeže. 

Z celého seniorátu sa na stretnutí zú-
častnilo 450 žien. Všetci účastníci tejto 
milej slávnosti a stretnutia boli posilne-
ní Slovom Božím a odchádzali s vierou, 
že Pán Ježiš je Kristus – pomazaný Boží, 
Spasiteľ a jediná cesta k životu večnému. 

Milan Hreščo, presbyter CZ

KOLEDNÍCIKOLEDNÍCI

  Pozdišovské èriepky 2/2011 3
ROK 2011 JE UŽ MINULOSŤOU

NA ŠACHOVNICINA ŠACHOVNICI
R-pub bol v nedeľu 11. de-

cembra dejiskom 9. ročníka Po-
zdišovského šachového turnaja. 
Účastníci boli rozdelení do dvoch 
6-členných skupín, v ktorých sa 
stretli každý s každým. 

Dvaja z každej skupiny postú-
pili do finále. Výsledky zo skupín 
sa do finále nerátali. Najviac sa 
darilo J. Molnárovi, druhý skon-
čil Ing. J. Kráľ, tretí A. Laškody 
a štvrtý P. Horný. Ďalšie poradie: 
5. V. Krochta, 6.-7. Ing. D. Drá-
bik, J. Link, 8. V. Lešňanský, 9.-
11. E. Kočiško, R. Poľaško, M. 
Ivančin, 12. M. Tirpák. Sponzor-
mi turnaja boli Obec Pozdišov-
ce, R-Pub a J. Molnár. Ocenenia 
odovzdal J. Čenčarik, jeden z or-
ganizátorov. Prítomní si minútou 
ticha uctili pamiatku zosnulých 
J. Tkáčika (bývalý účastník) a J. 
Furčák (dlhoročný organizátor a 
aktívny účastník). 

Turnaj začal písať svoju histó-
riu v roku 2000, kedy bol zorgani-
zovaný jeho nultý ročník. Zvíťazil 
R. Palúch. Kým v rokoch 2001 až
2003 sa podujatie pre malý záu-

jem neuskutočnilo, v 2004. roku 
boli turnaje dva (február a decem-
ber). K organizátorom J. Molná-
rovi a J. Čenčarikovi sa po obno-
vení podujatia pridal aj nedávno 

zosnulý J. Furčák. Najviac súťa-
žiacich (21) zaznamenali v roku 
2009. Z doterajších 10 ročníkov 
(vrátane nultého) najviac vyhral 
J. Molnár (3), po 2 prvenstvá zís-
kali A. Laškody a Ing. J. Kráľ a 
po jednom spomínaný R. Palúch, 
Ing. J. Mráz a M. Tkáčik. -r-

Poľovnícke združenie SRNEC Pozdišovce

Vás pozýva Vás pozýva 

na IV. POĽOVNÍCKY PLES,
ktorý sa uskutoční 27. januára 201227. januára 2012  

v miestnom kultúrnom dome. v miestnom kultúrnom dome. 

Príďte sa zabaviť! Dobrá hudba, zaujímavá tombola!

nana

išovceišovce

ESES

l !l !

darcom bola spoločnosť Nafta a.s. 
Gbely, ktorá prispela sumou 2 tis. 
€ na zlepšenie vybavenia školskej 
jedálne, ktorá pripravuje stravu pre 
našich najmenších stravníkov. Kaž-
doročným prispievateľom je aj Ma-
tica slovenská, ktorá cez miest-
ny odbor v Pozdišovciach na čele 
s Michalom Drábikom finančne pri-
spieva na folklórne slávnosti a na 
uchovávanie folklórnych tradícií v 
materskej škole.

Obecné zastupiteľstvo chce vy-
tvárať dostatočné podmienky aj pre 

našu mládež. Preto vyzýva predo-
všetkým našich študentov, kto rí ma-
jú záujem sa nejakým spô so bom
realizovať v priestoroch kul túrneho 
domu alebo obecného úradu, aby 
nám dali vedieť o svojom nápade, 
prípadne nám napísali na e-mailo-
vú adresu: ocu.pozdisovce@in-
mail.sk. Sľubujem, že sa vašimi 
námetmi budeme zaoberať na za-
sadnutiach nášho obecného zastu-

piteľstva.
Naša mailová adresa slúži všet-

kým, ktorí majú nejaký nápad na 
skva litnenie služieb v obci, ďalej pre 
potreby kontaktu s obecným úra-
dom, alebo na upozornenie na ve -
ci a javy, ktoré sa dejú okolo nás a 
s ktorými nie sme spokojní.

Na záver všetkým čitateľom Po-
zdišovských čriepok želám do no-
vého roka 2012 pevné zdravie, na-
predovanie v práci a rodinnú poho-
du. Ing. Ján Čižmárik

(Dokončenie zo str. 1)

ZA TKO PRIPLATÍME VIAC
za predpokladu 1 KUKA nádoby.

Chcem však upozorniť, že celoročné ná-
klady na vývoz TKO zahŕňajú aj veľkoobje-
mové kontajnery, ktoré sú rozmiestňova-
né v priebehu roka po jednotlivých uliciach, 
taktiež aj kontajnery na miestnom cintorí-
ne, z ktorých si niektorí naši občania urobi-
li vlastné, kde vozia a ukladajú všetko mož-
né (hlavne vo večerných hodinách), len aby 
mali doma čisto. Čo už na tom, že návštev-
níci cintorína nebudú mať miesto na odpad 

z hrobov?
Rád by som vyzval ešte tých, ktorí dopo-

siaľ neseparujú, hlavne plasty a sklo, prípad-
ne papier, aby začali využívať aj túto bez-
platnú službu. Len zvýšeným separovaním 
dokážeme znížiť množstvo komunálneho od-
padu. Tú šancu už majú 10. januára, kedy 
bude prvý separovaný zber v novom roku.

Okrem navýšenia poplatku za vývoz TKO 
od januára 2012 ostávajú dane z nehnuteľ-
ností a ostaté poplatky nezmenené tak, ako 
to bolo v roku 2011. (JČ)

(Dokončenie zo str. 2)

∙ V októbri sa v kultúrnom dome 
stretli rovesníci, ktorí v roku 2011 
oslávili šesťdesiatku. Po úvodnej 
básni v podaní M. Krojovej a
privítaní M. Hreščom nasledovala
minúta ticha za 8 zosnulých spo-
lužiakov. Príhovoril sa aj starosta 
Ing. J. Čižmárika. Po prípitku bola 
družná beseda. Jubilanti si po-
spomínali na svoje detstvo, škol-
ské roky či učiteľov. Nechýbala 
ná všteva školy či nahliadnutie 
do školskej kroniky. (-r-)
∙ V prvú adventnú nedeľu 
(27.11.) uskutočnil CZ ECAV tra-
dičné stretnutie konfirmandov
po 40 rokoch. Zúčastnilo sa ho 
16 prvých konfirmandov bývalého 
farára P. Plachtinského v Pozdi-
šovciach. Poďakovali Pánu Bohu 
za doterajší život, za jeho milos-
ti a prosili ho o pokoj a požeh-
nanie pre seba i svoje rodiny.
Od zborového farára Ľ. Kordoša 
prijali aj obnovené osobitné kon-
firmačné požehnanie. M.H.

STRUÈNE
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bodov – artikúl. V zozname hrn-
čiarov figurovalo 39 mien maj-
strov a ich synov. Vznik cechu 
mal pre hrnčiarov veľký význam, 
pretože ich zrovnoprávnil s mest-
skými remeselníkmi, zamedzilo 
sa vnútornej konkurencii, zabez-

pečila sa ochrana pred potulnými 
remeselníkmi a vyššia kvalita vy-
rábaného tovaru.

Ďalší rozmach
Pozdišovská hrnčiarska dielňa

vzbudzuje postupne pozornosť 
popredných cestovateľov a obec 
sa objavuje v maďarských i ne-
meckých lexikónoch ako nále-
zisko výbornej hliny vhodnej 
na výrobu riadu. Najvyšší počet 
– 61 hrnčiarov je zaznamenaný
v roku 1867. Z výsledkov sčíta-
nia obyvateľstva o dva roky ne-
skôr poznáme aj konkrétne mená 
hrnčiarskych majstrov a učňov.
Väčšinou to boli otcovia a ich sy-
novia. Konkurovali im hrnčiari

z Užhorodu a Sárospataku (Blat-
ného Potoka), no dopyt po hline-
nom riade bol taký veľký, že len 
na chýrnych týždenných trhoch 
v Humennom predali 20-25 vo-
zov tovaru. Okrem toho predávali 
aj v Mi  chalovciach, Sečovciach, 
Trebi šove, Sárospataku, Veľkých 
Kapu šanoch, Veľkom Bereznom, 
So branciach, Snine a inde.

Obnovenie cechovej výroby
Po prvej svetovej vojne a vzni-

ku Československa sa pozdi-
šovská keramika opäť dostáva 
do vzdialenejších oblastí. Okolo

Najstaršia zmienka
Prvá písomná zmienka o poz-

di šovskom hrnčiarstve pochádza 
z 11. októbra 1416 a je najstaršia 
svojho druhu na Slovensku. Uvá-
dza sa v nej, že uhorský palatín 
Mikuláš Garaj žiada Zemplínsku

stoličnú správu, aby vyšetrila prí-
pad pozdišovských hrnčiarov Dio -
nýza a Blažeja, ktorých v chotári 
ich obce prepadli a ozbíjali pod-
daní michalovského pána Alberta, 
keď sa vracali domov z trhu z Mi-
chaloviec. Zároveň žiada vinní-
kov potrestať...

Aj keď pozdišovské hrnčiar-
stvo má nepretržitú tradíciu, ďal-
šie správy až do polovice 17. stor. 
sú sporadické a neoverené. Ide 
napr. o previnenie istého hrnčiara 
z roku 1597, ktorý bral neopráv-
nene hlinu z cechového hlinis-
ka či o prípad hrnčiara-priekupní-
ka Polanského, ktorý mal údajne 
spor s vrchnosťou. 

Súvislejšie správy
Súvislejšie správy o hrnčiaroch 

sa objavujú po príchode Sirma-
jovcov do Pozdišoviec. Najviac sa
o nich dozvedáme zo zápisníka 
Andreja Sirmaja, ktorý si viedol 
v rokoch 1680-1713. Spoločne
s bratmi Mikulášom a Petrom zde-
dili v roku 1680 po jednom hrnčia-
rovi v celkovej hodnote 300 flore-
nov. V tom istom roku spomína 
aj konkrétne mená hrnčiarskych 
majstrov – J. Remák, J. Hujdak, 
František, J. Hudák, V. Rigula, A. 
Šemšej, J. Adam, F. Belanský a
A. Piroha. O desať rokov neskôr 
spomína už len 4 hrnčiarov a v ro-
 ku 1697 osem majstrov. Zaujíma-
vá zmienka pochádza z 30. no-
vembra 1693, kedy Andrejova 
matka Anna kúpila svojmu vnu-
kovi Meňhertovi hrnčiara Rigulu.

Založenie cechu
Významným medzníkom bol 

8. január 1743, kedy miestny ze-
mepán Meňhert Sirmaj na žiadosť 
hrnčiarov založil cech, ktorý lis-
tinou „Punkta a Poradek Remes-
la Harčzarskeho, to gest Pozdi-
sowskych Harčzaruw“ z 20. mar-
ca toho istého roku aj potvrdzu-
je. Cechové predpisy obsahujú 18 

ro ku 1920 posiela Michal Pari-
krupa-Šipar st. Svoje výrobky 
do Prahy na rôzne výstavy, ne-
skôr sa dostáva aj do Bratislavy 
a mnohí priekupníci posielajú vý-
robky pozdišovských hrnčiarov
do Čiech a na Moravu. Roku 1922 
si hrnčiari kúpili hlinisko od Ale-
xandra Weinbergera a 22. novem-
bra 1924 znovu obnovili hrnčiar-
sky cech. Združoval 35 majstrov. 
Hrnčiari vypracovali a schválili 
predpisy, ktoré obsahovali 11 bo-
dov. Veľká hospodárska kríza ne-
obišla ani pozdišovskú hrnčiar-
sku dielňu. Svedčí o tom zápis
v cechovej knihe o pôžičke z Roľ-
níckej pokladnice. Zatiaľ čo sta-
rí hrnčiari sa snažili mať me-
nej tovaru, ale hodnotného, dru-
há svetová vojna priniesla zvýše-
ný dopyt po hlinenom riade. Väč-
šia produkcia sa však premietla
do jeho zníženej kvality. 

Družstevná výroba
Život pozdišovských hrnčia-

rov sa podstatne zmenil po dru-
hej svetovej vojne. Dňa 17. marca 
1947 prišla do Pozdišoviec prof. 
Júlia Horová-Kováčiková, ktorá 
zorganizovala pre tunajších maj-
strov 10-dňový odborný kurz. Po-
čas neho hrnčiari okrem teore-
tickej časti vytáčali a vypaľovali 
nové vzory. Onedlho – 20. apríla 
1947 sa uskutočnilo ustanovujúce 
valné zhromaždenie Hrnčiarske-
ho výrobného a predajného druž-
stva, s.r.o. Pozdišovce. Vstúpilo 
doň 41 hrnčiarov a prvým predse-
dom sa stal Pavol Andrejko (pred-
tým bol posledným cechmaj-
strom). Družstvo sídlilo v sirma-
jovskom kaštieli. V krátkom čase 
sa zmenila organizácia práce, pri-
budli hrnčiarske kruhy na elek-
trický pohon a elektrické vypaľo-
vacie pece. Tým sa nielen urýchli-
la práca, ale malo to pozitívny do-
pad aj na kvalitu výroby. Koncom 
päťdesiatych rokov bola k pozdi-
šovskému družstvu načas pričle-
nená aj pukanecká dielňa.

Prvá písomná zmienka o pozdišovskom hrnčiarstve z októbra 1416.

HRNČIARSKE 
PIESNE

A harčare dobri chlopi...

A harčare dobri chlopi, hop, hop, hop,
rano staňa do roboti, čuhaj hop.

Ruža bila konare, pozdišouski harčare,
pozdišouski harčare.

Iśče ptački ňeśpivaľi, hop, hop, hop, 
uš harčare jejs pitaľi, čuhaj hop.

Ruža bila konare...
Na Visloku tam harčare, hop, hop, hop,
tancuja furt ľem na baľe, čuhaj hop.

Ruža bila konare...

Dze śe kuri, tam śe kuri...

Dze śe kuri, tam śe kuri,
s pozdišouskej bilej huri,
tam harčare harki paľa, 
Haňička jim ručku dava.
Dze śe kuri, tam śe kuri,
s pozdišouskej bilej huri, 
tam harčare harki paľa, 

dziučatko jim triski dava. 

Mac moja maľučka...

Mac moja maľučka i ja budu mala,
ňepujdu za gazdu, aľe za harčara.

Za gazdouskim sinom veľo treba robic,
aľe za harčarom na jurmarki chodzic. 

Ňerobu ja harčki...

Ňerobu ja harčki, ľem raz u sobotu,
ňenaučil ja śe inšaku robotu.

Ľem ja śe naučil na piśčalkoj piskac
a šumni dziučatka za bočočki sciskac.
Harčki našo, harčki, to našo trapeňe,
ňemožu odbehnuc gu tej svojej žeňe. 

Moja žena mlada, sukňe višivani,
očka počaromni, gambi šnurovani. 

Zahrajce hudaci...

Zahrajce, hudaci, žebi až dudňelo,
žebi u harčarou fše bulo veśelo. 

Veśela ja, mamčuś, veśela ja dziuka,
bo ja veśeloho harčara frajirka. 

Do našoho dvora pešňičok do kriva, 
pitala śe me mac, či ja mam frajira. 

Mam ja, mamčuś, mam ja frajira šumnoho
a gu tomu iśče chlapca harčarskoho. 

Hrnčiar Andrej Čižmárik pri mle-
tí hlinky.

Časť výrobkov pozdišovských hrnčiarov. Snímky: archív
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Spoločenské okienko

VIETE, ŽE...
… pred 700 rokmi (1311) sa spomína 
zaniknutá dedina Újfalu (Nová Ves), 
ktorá sa nachádzala v susedstve na-
šej obce? 
… pred 595 rokmi (1416) sa prvýkrát 
vyskytuje písomná zmienka o pozdi-
šovskom hrnčiarstve v súvislosti s 
ozbíjaním miestnych hrnčiarov Blaže-
ja a Dionýza? 
… pred 365 rokmi (1646) sa pod-
županom Zemplínskej stolice stal Pe-
ter Sirmaj, ktorý za pomoci stolice po-
stavil v našej obci kaštieľ a určil ho za 
rodinné sídlo?
… pred 295 rokmi (1716) sa narodil 
prvý rektor pozdišovskej „vyššej“ ško-
ly Dávid Fabrici, neskorší pozdišov-
ský evanjelický zborový farár? 
… pred 260 rokmi (1751) sa v Poz-
dišovciach narodil evanjelický kňaz, 
spišský senior a náboženský spisova-
teľ  Andrej Fabrici? 
… pred 235 rokmi (1776) zomrel 
poz dišovský rodák Alexander Sirmaj,
je den z najbohatších šľachticov na 
Zem  plíne? 
… pred 200 rokmi (1811) sa v Pozdi-
šovciach narodil župný úradník Jozef 
Sirmaj? 
… pred 120 rokmi (1891) zomrela 
grófka Terézia Sirmajová-Töröková, 
ktorá bola svojho času s manželom 
Jozefom S. majiteľkou kaštieľa? 
… pred 100 rokmi (1911) sa naro-
dil popredný pozdišovský hrnčiar Ján 

Čiž márik, majster ľudovej umeleckej 
výroby? 
… pred 95 rokmi (12.8.1916) boli
z veže evanjelického kostola rekviro-
vané dva väčšie zvony?
… pred 90 rokmi (1921) sa v USA na-
rodil neskorší torontský gréckokato-
lícky biskup Michal Rusnak (Rusna-
čok), CSsR., ktorý istý čas vyrastal
v našej obci? 
… pred 75 rokmi (1936) napísal Jú-
lius Barč-Ivan svoju prvú hru v Pozdi-
šovciach „Človek, ktorého zbili“? 
… pred 60 rokmi (1951) prijal neve-
rejnú kňazskú vysviacku náš rodák 
Ján Lešo, SJ, gréckokatolícky kňaz a 
rehoľník, ktorý približne štvrťstoročie 
pôsobil v Kanade? 
… pred 35 rokmi (1976) zomrel zná-
my slovenský básnik, publicista a po-
litik Ladislav Novomeský, ktorý sa
v roku 1949 zúčastnil veľkých hrnčiar-
skych osláv v Pozdišovciach? 
… pred 25 rokmi (1986) sa pozdišov-
ský traktorista Michal Kočiš stal maj-
strom okresu Michalovce a Východo-
slovenského kraja v orbe a postúpil 
do celoštátnej súťaže?
… pred 20 rokmi (1991) boli založené 
v našej obci folklórne slávnosti, kto-
rých tradícia pretrváva dodnes? 
… pred 5 rokmi (2006) pri príležitos-
ti posviacky ikonostasu v miestnej 
cerkvi navštívil Pravoslávnu cirkevnú 
obec Pozdišovce najvyšší predstavi-
teľ  Pravoslávnej cirkvi v českých kra-
jinách a na Slovensku Jeho Blaženosť 
arcibiskup – metropolita Kryštof? (r)

Uzreli svetlo sveta
24.5. – Juraj MENDA, 2.8. – Nicolas PISKOR, 23.8. – Ivana MENDOVÁ, 
5.9. – Vivien KOVÁČOVÁ, 24.11. –  Andrea MENDOVÁ.

Uzavreli manželstvo
Ing. Vladislav TIRPÁK a Bc. Jana PAĽOVÁ, Mgr. Erik ANGUŠ a Mgr. 
Michaela PLITKOVÁ, Milan MACEK a Ľubica POĽAŠKOVÁ, Ing. Patrik 
MERIČKO a Ing. Jaroslava ČENČARIKOVÁ.

Oslávili životné výročia
50 rokov – Stanislav DANKO, Dušan KORNUC, František KORI-
BANIČ, Mária KOČIŠOVÁ, Terézia PASTIRIKOVÁ, Mária HARAJ-
DIČOVÁ, Anna TOPOROVÁ, Anna MENDOVÁ, Oľga HRUBÁ, Anna 
IVANČINOVÁ, Marián KOZÁR.
60 rokov – Michal PAĽO, Viera POPAĎÁKOVÁ, Dáša LUKÁČOVÁ, 
Helena KOČIŠKOVÁ, Marta PAVLIKÁNOVÁ.
70 rokov – Angela FURČÁKOVÁ.
75 rokov – Michal FEČKO, Anna JURKOVÁ, Angela DELIMANOVÁ, 
Magdaléna GAĽOVÁ, Mária MARIŠČÁKOVÁ, Anna LACKOVÁ.
80 rokov – Michal MRÁZ, Michal HUDÁK, Zuzana MIHALČINOVÁ.
85 rokov – Andrej ŽINČÁK.
90 rokov – Anna ČAČKOVÁ.

Opustili naše rady
11.7. – Ján LACKO (nar. 1965), 15.7. – Pavol POPRIK (1933), 27.7. – Jú-
lius FERČÁK (1936), 31.7. – Emília MAGUROVÁ, rod. Šponiarová,(1924), 
10.9. – Vivien KOVÁČOVÁ (2011), 13.9. – Ing. Michal HREŠČO (1938), 
17.10. – Anna ČIŽMÁRIKOVÁ, rod. Čižmárová (1952), 24.10. – Andrej 
HREŠKO (1929), 8.11. – Alžbeta KISELOVIČOVÁ, rod. Varmeďová 
(1923), 11.11. – Andrej KROCHTA (1926), 30.11. – Mária BENETINOVÁ, 
rod. Petrišinová (1934), 10.12. – Andrej ŽINČÁK (1926), 18.12. – Jolana 
FENEŠOVÁ, rod. Tokárová.

Mons. Eugen Ján KOČIŠ (1926)
– emeritný gréckokatolícky biskup

Narodil sa 25. júna 1926 v Pozdišovciach ako najmladší z 8 detí
v rodine Juraja Kočiša. Vyrastal vo Vojčiciach. Pre kňazstvo sa roz-
hodol pred maturitou roku 1946. V apríli 1950 došlo k likvidácii Gréc-
kokatolíckej cirkvi, preto po zrušení seminára pracoval na vý stavbe 
cementárne v Bystrom a ďalších miestach. Medzitým sa ukrýval 
pred príslušníkmi ŠtB, v septembri v tom istom roku dostal povoláva-
cí rozkaz do PTP, kde slúžil až do konca roka 1953. 1. ja nuára 1951 
bol tajne vysvätený za gréckokatolíckeho kňaza rímskokatolíckym 
rožňavským biskupom Róbertom Pobožným. Po prepustení z PTP 
pracoval a ukrýval sa na viacerých miestach. Roku 1958 ho štátne 
orgány chytili a odsúdili na viacročné väzenie (pracoval v bani) a 
zákaz pobytu na východnom Slovensku. Potom sa zamestnal v Ply-
nostave Pardubice a naďalej pracoval v tajnej Cirkvi. Tajne navšte-
voval východné Slovensko, aby mohol poslúžiť ve riacim. Roku 1968 
sa podieľal na obnovení Gréckokatolíckej cir kvi v bývalej ČSSR. 
Necelý rok pôsobil v Klenove, ďalších 21 ro kov ako ceremoniár
na biskupskom úrade v Prešove, v rokoch 1990 až 1993 bol správ-
com farnosti v Ďurďoši. Po rozdelení ČSFR – od roku 1993 bol ria-
diteľom novozriadeného gréckokatolíckeho biskupského vikariátu
v Českej republike so sídlom v Prahe a po zria dení Pražského apoš-
tolského exarchátu bol jeho generálnym vikárom. Od roku 1996 bol 
aj redaktorom exarchátneho spravodajcu Jedinym sercem. V roku 
2003 ho pápež Ján Pavol II. menoval za pápežského preláta a o rok 
neskôr za pomocného pražského biskupa. Od r. 2007 je emeritným 
biskupom a žije v Prešove. Niekoľkokrát navštívil aj našu obec. V au-
guste 2005 tu po vyše 54 rokoch odslúžil svoju primičnú sv. liturgiu.

Spracoval J. P. Zemplínsky

Magdalé
80 roko
85 roko
90 rokoMons. Eugen Ján KOČIŠ (1926)

GALÉRIA OSOBNOSTÍGALÉRIA OSOBNOSTÍ

Pozdišovský rodák pražský emeritný biskup vladyka Eugen Ján Kočiš, 
ktorý v lete oslávil 85. narodeniny, navštívil našu obec začiatkom júla, aby 
tu  počas odpustovej slávnosti odslúžil sv. liturgiu. Snímka: jpm

ZUMBA
Táto tanečno-športová 

aktivita sa teší veľkej po-
pularite. Za vznikom pra-
videlných cvičení v rytme 
latinskoamerických meló-
dií stojí hlavne iniciatíva 
miestneho spolku Sloven-
ského Červeného kríža. V 
kul túrnom dome sa pod 
vedením profesionálnej 
inštruktorky Ľ. Kochtovej 
„zumbuje“ každý štvrtok 
so začiatkom o 19. hod. 
Všetkých vás srdečne po-
zývame. (ano)



Pozdišovské èriepky – Noviny obyvate¾ov obce Pozdišovce

ŠPORT V SKRATKE ŠPORT V SKRATKE
II.B trieda ObFZ Michalovce – dospelí
1. kolo (7.8.2011)
Pozdišovce – Kap. Kľačany 3:0 (3:0)
Góly: Mikula 2 (1 z 11 m), Chovan. Pred 
100 divákmi rozhodovala Kovaľová.
2. kolo (14.8.2011)
Vojany – Pozdišovce 0:3 kont.
Výsledok skontumovaný v prospech 
hostí kvôli inzultácii rozhodcu domácim 
hráčom. Pôvodne 1:3 (1:1). Góly: Csó-
ka – Mikula 2, J. Kornuc. ŽK: Hunčár, 
Tóth, Béreš, Jónaš – P. Furčák, Cho-
van. ČK: Szatmáry (d). Pred 40 divák-
mi rozhodoval Lukačko.
3. kolo (21.8.2011)
Pozdišovce – Čičarovce B 3:0 kont.
Pôvodne 2:0, nedohrané pre pokles 
počtu hráčov hostí pod 7. Góly: Miku-
la 2. Pred 50 divákmi rozhodoval Tu-
šek ml.
4. kolo (28.8.2011)
Močarianska – Pozdišovce 1:3 (0:1)
Góly: Sabo – Mikula, J. Kornuc, vlast-
ný (Sabo). ŽK: Gargulák – Gavlík. ČK: 
Gargulák (d). Pred 80 divákmi rozhodo-
val Kurták. 
5. kolo (4.9.2011)
Pozdišovce – Bánovce n/O 0:0
ŽK: Mikula (d). Pred 100 divákmi rozho-
doval Tušek st.
6. kolo (11.9.2011)
Moravany – Pozdišovce 1:0 (0:0)
Gól: Mati. ŽK: Bužo (d). Pred 100 divák-
mi rozhodoval Pivarník.
7. kolo (18.9.2011)
Pozdišovce – Druž. Trhovište 1:1 (1:1)
Góly: Mikula – Lešňanský. ŽK: Katuš, 
Macár (h). ČK: Lešňanský (h). Pred 100 
divákmi rozhodoval Pavlík. 
8. kolo (25.9.2011)
Pozdišovce – Bracovce 2:2 (1:0)
Góly: J. Kornuc, M. Drábik – Eštok, Ta-
tár. ŽK: Fedor, Harman (h). Pred 100 di-
vákmi rozhodoval Fedák.
9. kolo (2.10.2011)
Ptrukša – Pozdišovce 0:1 (0:0)
Gól: Chovan. ŽK: P. Horný, Chovan (h). 
Pred 70 divákmi rozhodoval Rohaľ. 
10. kolo (9.10.2011)
Pozdišovce – Roma Trhovište 4:1 (2:0)
Góly: J. Menda 2, Chovan, D. Macko 
– Kapura. Pred 100 divákmi rozhodo-
val Halecký.
11. kolo (16.10.2011)
Rakovec n/O – Pozdišovce 1:1 (1:1)
Góly: Fejko – Chovan. ŽK: Malý, Kin-
čovský, Bakajsa – M. Varmeďa, J. Men-
da. Pred 90 divákmi rozhodoval Tušek 
ml.
12. kolo (23.10.2011)
Pozdišovce – Budkovce 2:1 (2:0)
Góly: Mikula 2 – Mika. ŽK: Bodnár, Ko-
čerha (h). Pred 80 divákmi rozhodoval 
Maskaľ.
13. kolo (30.10.2011)
Pus. Čemerné – Pozdišovce 2:1 (2:0)
Góly: Dančišin 2 – J. Menda. ŽK: Krav-
čík, Kolesár, Krivý – D. Furčák, Ma. 
Drábik, J. Menda. ČK: Kolesár (d). Pred 
70 divákmi rozhodoval Dziad ml.

Jesenná tabuľka 2011/2012
 1. Moravany 13 8 4 1 35 : 12 28
 2. K. Kľačany 13 9 1 3 43 : 27 28
 3. Dr. Trhovište 13 8 2 3 41 : 16 26
 4. Pozdišovce 13 7 4 2 24 : 10 25
 5. P. Čemerné 13 7 1 5 31 : 20 22
 6. Bracovce 13 6 3 4 30 : 23 21
 7. Rakovec n/O 13 5 3 5 26 : 32 18
 8. Budkovce 13 5 2 6 31 : 31 17

 9. R. Trhovište 13 5 1 7 31 : 28 16
 10. Čičarovce B 13 4 3 6 21 : 27 15
 11. Ptrukša 13 4 1 8 19 : 38 13
 12. Bánovce 13 3 3 7 15 : 21 12
 13. Močarianska 13 3 1 9 18 : 49 10
 14. Vojany 13 2 1 10 12 : 43 7

II.B trieda ObFZ Michalovce – dorast
1. kolo:
Pozdišovce – Močarianska 11:3 (6:0)
S. Kováč a R. Poľaško po 4, M. Urban, 
Fajner a E. Menda – Hvižďák 3. Pred 30 
divákmi rozhodoval P. Furčák.
2. kolo:
Zempl. Široká - Pozdišovce 0:3 kont.
pre NŠH domácich. Pôvodne 7:0 (2:0), 
Čičák 5, Šamudovský, Kniežov. Pred 20 
divákmi rozhodoval Štugner.
3. kolo:
Pozdišovce – Lesné 3:0 (1:0)
K. Drábik, M. Mihalčin, R. Poľaško (11 
m). Pred 40 divákmi rozhodoval Pav-
lov.
4. kolo:
Pozdišovce – Iňačovce 7:2 (2:1)
Ľ. Kráľ 5, Sura, M. Mihalčin – Hurčík 2. 
Pred 30 divákmi rozhodoval Halecký.
5. kolo:
Dr. Pavlovce n/U – Pozdišovce 5:1 (3:1)
Gombár 3, Polakovič 2 – K. Drábik. 
Pred 20 divákmi rozhodoval Bačo.
6. kolo:
Pozdišovce – Pus. Čemerné 7:0 (4:0)
M. Mihalčin 3, Sura 2, K. Drábik, Fečko. 
ŽK: M. Mihalčin, Sura – Kubalik, Verda. 
Pred 30 divákmi rozhodoval Bukaj.
7. kolo:
Krásnovce – Pozdišovce 3:0 (1:0)
Plutko 2, Kostovčík. ŽK: R. Poľaško. 
Pred 30 divákmi rozhodovala Šimková.

Jesenná tabuľka 2011/2012
 1. Krásnovce 7 7 0  0 46 : 3 21
 2. Z. Široká 7 5 0 2 50 : 7 15
 3. Pozdišovce 7 5 0 2 32 : 13 15
 4. Iňačovce 7 4 0 3 32 : 19 12
 5. Pavlovce n/U 7 4 0 3 18 : 18 12
 6. Lesné 7 2 0 5 24 : 31 6
 7. P. Čemerné 7 1 0 6 24 : 32 3
 8. Močarianska 7 0 0 7 3 : 106 0

I. B trieda ObFZ – minifutbal žiakov 
na umelej tráve

1. turnaj (10.9.2011): 
Budkovce – Pozdišovce 1:5 (0:3), Ja-
nák – M. Urban a Kasičová po 2, Je-
reňák. Pozdišovce – Bracovce 3:4 
(2:4), Jereňák, Vereščáková, M. Urban 
– Kižík 3, Koščová. Zápasy sledovalo 
30 divákov. Rozhodoval Čurma. 
2. turnaj (24.9.2011): 
Pozdišovce – Bracovce 8:2 (3:2), 
Vereščáková, M. Urban a R. Andrišov 
po 2, S. Andrišov, S. Ferenc – Kižík 2. 
Budkovce – Pozdišovce 8:0 (3:0), Ja-
nák 5, Gajdušek, Leško, Sabovčík. Zá-
pasy sledovalo 30 divákmi. Rozhodoval 
D. Ihnacik. 
3. turnaj (8.10.2011):
Bracovce – Pozdišovce 4:1 (2:1), Koš-
čová, Gadžo, Kižík, Drábiková – Alexa. 
Pozdišovce – Budkovce 2:2 (1:0), An-
drišov 2 – Gajdušek 2. Zápasy sledova-
lo 20 divákov. Rozhodoval Marcin. 

Jesenná tabuľka 2011/2012
 1. Budkovce 6 3 1 2 31 : 17 10
 2. Bracovce 6 3 0 3 20 : 32 9
 3. Pozdišovce 6 2 1 3 19 : 21 7

Vychádzajú ako občasník. Vydáva Obec Poz-
dišovce, tel. 056/647 22 03. Riadi redakčná ra da
v zložení: Ing. Ján Čižmárik – predseda, Milan 
Hreščo a Mgr. Erik Anguš – členovia. Zodpoved-
ný re dak tor: J. P. Zemplínsky. Evidované MK SR
pod č. EV 3375/09. Tlač: Adrian Buraľ, Jovsa.

NA TURNAJOCH NOVÍ VÍŤAZI
Obecný športový klub usporiadal v nedeľu 10. júla tradičné futbalové 

turnaje – 30. ročník Memoriálu Mikuláša Benetina dorastencov a 47. roč-
ník turnaja o putovnú Pozdišovskú vázu. 

NAŠI S LEPŠOU VIZITKOU
V poslednú októbrovú nedeľu skončila jesenná časť II.B triedy do-

spelých, v ktorej štartujú futbalisti nášho OcŠK. Z plánovaných 91 
zápasov sa 2 neuskutočnili, pretože jeden zo súperov nenastúpil,
vo dvoch prípadoch zápas nedohrali pre pokles počtu hráčov jedné-
ho z mužstiev pod 7 a v 1 prípade bol výsledok kontumovaný kvôli in-
zultácii rozhodcu. 

Výsledky dorasteneckého turna -
ja – vyraďovacie zápasy: Pozdišov-
ce – Bracovce 2:2 (0:1), na pok. 
kopy 5:4. Góly: Sura, Krišo – Mar-
cin, Ščerbák. Rozhodoval Ško-
di. Krásnovce – Moravany 1:1 
(0:1), na pok. kopy 4:3. Góly: Mit-
ro – Valiga. Rozhodoval D. Ihnacik.
O 3. miesto: Bracovce – Morava-
ny 3:0 (1:0). Góly: Ščerbák 3. Roz-
hodoval Tannenbaum. Finále: Poz-
dišovce – Krásnovce 3:0 (1:0). Gó-
ly: Krišo 2, Šoltés. Rozhodoval Ko-
menda. 

Konečné poradie: 1. OcŠK Poz-
dišovce, 2. TJ Pokrok Krásnovce,

3. TJ Družstevník Svornosť Bracov-
ce, 4. TJ Družstevník Moravany.

Výsledky vyraďovacích zápasov 
turnaja dospelých o putovnú Pozdi-
šovskú vázu: Pozdišovce – Palín 3:4 
(2:1). Góly: Ammidat 2, Vali – Vir-
čík 2, Kontuľ, Zemánek. Rozhodoval 
Počatko. Krásnovce – BODY team 
0:7 (0:3). Góly: Horňák 4, Pe Šuľák, 
Staruškovič, Rusinkovič. Rozhodo-
val Fedák. O 3. miesto: Pozdišovce 
– Krásnovce 5:1 (3:0). Góly: J. Kor-
nuc, D. Furčák, Chovan, D. Kornuc, 
Vali. Rozhodoval Komenda. Finále: 
BODY team – Palín 0:0, na pok. 
kopy 4:3. Rozhodoval ...

Konečné poradie: 1. BODY team, 
2. ŠK Agro Palín, 3. OcŠK Pozdi-
šovce, 4. TJ Pokrok Krásnovce.

Ceny víťazom a ďalším účastní-
kom turnaja odovzdal predseda 
OcŠK Július Ihnacik ml. Súčasťou 
podujatia bola tradičná tombola, do 
ktorej prispeli viacerí sponzori. -jik-

Zo spomínaných 91 stretnutí vy-
hrali domáci 59, v 15 prípadoch sa 
zrodila remíza a v 17 dueloch zvíťa-
zili hostia. Dovedna v nich padlo 366 
gólov. Úspešnejší boli domáci v po-
mere 252:114 na góly a 192:66 na 
body. V jednom kole padlo v prieme-
re 30,5 gólu a na jeden zápas 4,357 
gólu. Strelcom to najlepšie sypalo 
v štvrtom (42), treťom, jedenástom 
(po 31) a piatom kole (30). Najme-
nej – 23 gólov padlo v ôsmom kole. 
Najvyššie víťazstvá dosiahol Druž-
stevník Trhovište a to dvakrát po 8:2 
s Budkovcami a v Ptrukši.

Najúspešnejším kolom z pohľa-
du domácich mužstiev bolo dvanás-
te, kedy získali 19 z 21 možných bo-
dov a strelecky 4. kolo, kedy zaťažili 
konto hostí 30 gólmi. Hosťom sa na-
opak najlepšie viedlo v šiestom kole, 
v ktorom získali 10 bodov a strelec-
ky v druhom kole, v ktorom nasúka-

li domácim 18 gólov. Na domácom 
ihrisku ma li stopercentnú úspešnosť 
iba Kapušianske Kľačany. Bez do-
mácej prehry sú ešte ďalšie 4 muž-
stvá. Vonku si najlepšie počínala 
štvorica z čela jesennej tabuľky.  Bez 
bodu z ihriska súperov sú Vojany, 
Močarianska a Roma Trhovište.

Pozdišovský OcŠK mal do súťa-
že podobný štart ako vlani, ibaže 
záver jesene zvládol tentoraz lep-
šie. Mrzieť ho môžu tri domáce re-
mízy, ktoré ho pripravili o 6 bo dov 
a líderskú pozíciu. V prípade plné ho 
bodového zisku na domácom tráv-
niku mohol mať pred jarnou odve tou 
na súčasné vedúce duo trojbodo-
vý náskok. Prispela k tomu aj séria
medzi piatym až ôsmym kolom, ke-
dy mužstvo v štyroch zápasoch zís-
kalo iba 3 body. Práve vtedy stratilo 
spomínaných 6 domácich bodov.

(jpz)

POHÁR ObFZ
POZDIŠOVCE – DÚBRAVKA 

1:4 (1:2). Góly: J. Kornuc – Mel-
ník, Feňuš, Katančík a Čurma. ŽK: 
M. Drábik, D. Furčák, J. Kornuc – 
Leško. Pred 100 divákmi rozhodo-
val J. Mano. V 1. kole 10. roční-
ka Pohára ObFZ Michalovce. Do 2. 
kola postúpila Dúbravka. (-rk-)

Víťazom 47. ročníka turnaja o putovnú Pozdišovskú vázu sa stal 
BODY team zostavený z hráčov krajských súťaží. Snímka: JPZ


