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ZOMREL JÁN LEŠO, SJ
Vo veku nedožitých 88 rokov zo-

mrel 26. apríla v prešovskej nemoc-
nici náš rodák, rehoľný kňaz, člen 
Spoločnosti Ježišovej páter Ján Lešo, 
ktorý viac než štvrťstoročie pôso-
bil ako misionár medzi slovenský-
mi krajanmi v Kanade a Spojených 
štátoch amerických. Podrobnejšie o 
ňom píšeme na str. 3. (red.)

HODNOTILI SVOJU ČINNOSŤHODNOTILI SVOJU ČINNOSŤ
Naša obec je jednou z mála obcí 

na Slovensku, kde aktívne pracu-
jú viaceré spoločenské organizácie 
a združenia. Začiatkom roka (17. ja-
nuára) hodnotili svoju činnosť členo-
via základnej organizácie Komunis-
tickej strany Slovenska. Táto orga-
nizácia má 10 členov, jej predsedom 
je Michal Ščerbák.

Poľovnícke združenie „Srnec“ 
bilancovalo svoju činnosť 12. febru-
ára v kultúrnom dome. V združení 
je organizovaných 28 poľovníkov z 
Pozdišoviec a Trhovišťa. Majú vlast-
nú poľovnícku chatu a poľovný re-
vír má rozlohu 2 800 ha. Predsedom 
združenia je Milan Varkonda. 
Členovia základnej organizácie 

Jednoty dôchodcov Slovenska sa 
zišli na členskej schôdzi 16. februá-
ra. Okrem hodnotenia práce za uply-
nulý rok si stanovili aj nové úlo-

hy. Organizácia združuje 98 členov. 
Predsedníčkou je Dáša Lukáčová. 

Pri príležitosti osláv 200. výročia 
narodenia Jonáša Záborského, spi-
sovateľa a kňaza, ktorý pôsobil v na-
šej obci, sa 17. februára uskutočnilo 
v kultúrnom dome matičné stretnutie 
členov miestnej organizácie Matice 
slovenskej. Po skončení programu 
bolo fašiangové posedenie. Miestny 
odbor združuje 33 členov. 

Nasledujúci deň bola výročná 
členská schôdza miestneho spol-
ku Slovenského Červeného kríža. 
Správu o činnosti predniesla pred-
sedníčka Anna Opová. S programom 
vystúpili členovia Detskej folklórnej 
skupiny Harčarik. S tématikou „o 
zdravotníctve“ boli vyhodnotené vý-
tvarné práce žiakov ZUČ pri základ-

nej škole, ktorú vedie Zuzana Vargo-
vá. Prvé miesto udelila porota Danie-
lovi Kutášovi, druhé Johane Kocha-
novej a tretie Viktorovi Vereščákovi. 
MS SČK združuje 107 členov.

Obecný športový klub združuje 
55 členov (futbalistov a funkcioná-
rov). Tento šport má v obci dlhoroč-
nú tradíciu. V súčasnosti muži účin-
kujú v II.B triede, dorastenci takisto 
v II.B triede a žiaci v I.B triede (mi-
nifutbal na umelej tráve). Predsedom 
OcŠK je Július Ihnácik.

Bohatú tradíciu v našej obci má 
folklór. Takmer tri desaťročia tu už 
pôsobí dedinská folklórna skupina 
Harčare. V roku 2007 bol založený 
aj detský folklórny súbor Harča-
rik. Účinkuje v ňom 16 chlapcov a 
dievčat. Obe folklórne skupiny vedú 
manželia Ondrej a Zuzana Nová-
kovci. Milan Hreščo, kronikár

ÚSPECH O. NOVÁKA 
Skutočnosť, že v našom Dedinskom 

folklórnom súbore Harčarik pôsobia 
úspešní speváci, potvrdil začiatkom 
mája aj sólista Ondrej Novák ml. V kraj-
skej súťaži Detský festival ľudovej hud-
by v Rožňave (kategória sólisti spevá-
ci) získal diplom „V zlatom pásme“
s postupom do celoslovenskej súťa-
že. V dňoch 9. a 10. júna sa prezento-
val vo finále DFĽH v oravskej Habov-
ke, kde získal diplom za úspešné účin-
kovanie a zlaté pásmo. Podujatie or-
ganizovalo Oravské kultúrne stredisko
v Dolnom Kubíne a Obecný úrad Ha-
bovka pod záštitou Národného osveto-
vého centra a Žilinského samospráv-
neho kraja. Blahoželáme!  -rk- 

INVESTIČNÉ INVESTIČNÉ 
AKCIEAKCIE

Obecná samospráva aj v tomto
roku schválila niekoľko investičných 
akcií. V súčasnosti ešte prebieha 
rekonštrukcia sociálnych za-
riadení na prízemí kultúrneho 
domu. V druhom polroku sa usku-
toční živičná úprava na „spojo-
vačke“ Laškovskej s Ul. Tichou 
v celkovej dĺžke 750 metrov. Pred-
pokladané náklady sú 80 tisíc €.
Okrem toho budú pokračovať aj 
práce na kanalizácii (zberač B) 
a výstavba prístupových komu-
nikácií k ČOV č. 6 a č. 3. (ik)

POSTAVILI MÁJ
Už viac než dvadsaťročnú má 

v našej obci spoločné stavanie 
mája. Deje sa to pravidelne 30. 
apríla vo večerných hodinách, 
teda v predvečer 1. mája. Ináč 
tomu nebolo ani v tomto roku. 
Májový sprievod, v ktorom boli 
folkloristi z DFSk Harčare, DFS 
Harčarik a predstavitelia obce, sa 
po 19. hod. vydal s pripraveným 
„májom“ od historickej budo-
vy obecného úradu cez centrum 
obce až k pamätníku národným 
dejateľom na križovatke 6 ulíc. 
Tu ich čakalo približne 250 oby-
vateľov. Po vyžiadaní súhlasu fol-
kloristom Michalom Drábikom 
od starostu obce Ing. Jána Čiž-
márika a uviazaní minuloročnej 
stužky bol tohtoročný máj osa-
dený na tradičné miesto. Tento 
obľúbený zvyk sprevádzali mla-
dí i starší folkloristi pod vedením 
manželov Ondreja a Zuzany No-
vákovcov peknými zemplínskymi 
pesničkami a tancom. Nechýbali 
ani chutné pozdišovské koláče a 
dobré vínko. (pz)

DEŇ MODLITIEB
Tohtoročný ekumenický Svetový 

deň modlitieb sa konal 2. marca. V 
tento deň sa v pozdišovskom farskom 
gréckokatolíckom Chráme Najsvätej-
šieho srdca Ježišovho spoločne mod-
lili evanjelické a katolícke ženy. Heslo 
modlitieb znelo: „Nech zvíťazí spra-
vodlivosť“. Modlitby pripravili kres-
ťanské ženy z Malajzie. Vyzbierané 
prostriedky v sume 65 € boli prostred-
níctvom SDM poukázané pre utrápe-
ných a ťažko skúšaných obyvateľov 
spomínanej krajiny. (M.H.)
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Obec Pozdišovce, Zemplínske osvetové stredisko Michalovce a

Miestny odbor Matice slovenskej Pozdišovce

vás pozývajú
na 22. folklórne slávnosti,22. folklórne slávnosti, 

ktoré sa uskutočnia v miestnom amfiteátri
v nedeľu 22. júla 201222. júla 2012 so začiatkom o 15. hod.o 15. hod.

V programe vystúpia
DFSk Pajtašky z Lekároviec, O. Novák ml., B. Soták a

P. Novák s ľudovou hudbou ZUŠ Michalovce,
DFS Harčarik, DFSk Harčare a FS Topľan z Giraltoviec. 

Tešíme sa na vašu účasť!Tešíme sa na vašu účasť!

Pri stavaní mája pomáhali malí i veľkí. Snímka: JPZ



Poslanci obecného zastupiteľstva sa v prvom polroku 2012 zišli na troch 
riadnych zasadnutiach.

3. februára 2012 obecné zastupiteľstvo

 Zobralo na vedomie:
1. Otvorený list futbalového klubu OcŠK Pozdišovce. 
2. Návrh rozpočtu na roky 2013–2014. 
 Schválilo:
1. Správu o hospodárení obce za rok 2011. 
2. Rozpočet obce pre rok 2012. 
3. Členov výberovej komisie pre stavbu Zateplenie MŠ Pozdišovce: Ing. 

M. Vereščák – predseda, Bc. R. Bakajsa a Ing. M. Šesták – členovia.
4. Priority investičnej činnosti pre rok 2012:

a) Rekonštrukcia ciest Ul. tichá + spojovacia cesta s Ul. laškovskou, 
b) Kultúrny dom – sociálne zariadenia – prízemie,
c) Pokračovanie rekonštrukcie budovy obecného úradu.

Za uznesenie hlasovalo 5 z 5 poslancov.

4. mája 2012 obecné zastupiteľstvo

 Zobralo na vedomie:
1. Informáciu o konaní kultúrnych akcií: Deň detí – 3. jún 2012, Folklór-

ne slávnosti 2012 – 22. júla 2012 o 15.00 hod. a 30. výročie založe-
nia folklórnej skupiny.

2. Financovanie ďalších investičných akcií bankovým úverom (napr. re-
konštrukcia obslužnej ulice pri Ul. viničnej a druhá polovica na Ul. Vis-
lok).

 Schválilo:
1. Správu o hospodárení obce za I. štvrťrok 2012.
2. Členov komisie pre vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na predaj 

pozemku p.č. 2904/87 v časti Arenda: V. Krištovčík, R. Bakajsa, Ing. M. 
Šesták a Ing. M. Vereščák. 

3. Žiadosť o odkúpenie parcely č. 235/4 v k.ú. Pozdišovce pre J. Talapko-
vú, Pozdišovce 113 (zmena z manžela na manželku) v náväznosti na 
uznesenie č. 04/2011 zo dňa 9. septembra 2011, parcela 235/4 o vý-
mere 38 m2. 

4. Plat starostu obce podľa Zák. 253/1992 Z.z. v sume 1 730 €. 
5. Čerpanie úveru v Prima banke vo výške 80 000 €. Využitie úveru iba 

na investičné akcie.
6. Znášanie pomerných nákladov za fakturáciu úniku vody v objekte 

evanjelickej školy Evanjelickou cirkvou a.v. Pozdišovce vo výške 70%.
7. Komisiu na vyhodnotenie súťaže asfaltovania Ul. tichá a prepojovacia 

ulica s Ul. laškovskou v zložení: V. Krištovčík, R. Bakajsa, Ing. M. Šesták, 
Ing. M, Vereščák a P. Poprik.

 Odporučilo:
1. Pripraviť podklady k vyhodnoteniu obchodnej verejnej súťaže na par. 

č. 2904/87 k.ú. Pozdišovce a následne aj kúpno-predajnú zmluvu
s najúspešnejším uchádzačom.

2. Pripraviť a zrealizovať odpredaj parcely č. 235/4 k.ú. Pozdišovce pre 
J. Talapkovú.

3. Pripraviť podklady pre vypísanie súťaže na asfaltovanie – Ul. tichá a pre-
pojovacia ulica s Ul. laškovskou.

ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Aj tohtoročná odpustová slávnosť v gréckokatolíckom chráme mala 
ekumenický rozmer, keď pozvanie prijali miestni zástupcovia ECAV a 
Pravoslávnej cirkvi.  Snímka: JPm

Naša škola žije rušným spolo-
čenským, kultúrnym a športovým 
životom. Aj v tomto školskom roku 
sme zorganizovali množstvo akcií, 
ktoré mali veľký úspech. 

Tradične jednou z najkrajších 
akcií bolo vystúpenie žiakov ško-
ly pri príležitosti Dňa matiek. Mys-
líme aj na našich oteckov, pre kto-
rých sme pripravili športovo-zábav-
né popoludnie. Po športových sú-
ťažiach, kde padali aj rekordy, pod-
ujatie vyvrcholilo spoločnou „grilo-
vačkou“. Vydarenou akciou bol aj 
školský výlet na Spišský hrad, kto-
rého sa zúčastnili aj rodičia. 

Nemôžeme nespomenúť ani 
úspechy našich talentovaných žia-
kov v okresných súťažiach, hlavne 
B. Sotáka a K. Sotákovej. Taktiež 
v športe dosahujeme veľmi dobré 
výsledky, keď sme skončili na pek-
nom treťom mieste.

Po rušnom školskom roku sa už 
všetci tešíme na prázdniny!

Kolektív základnej školy

AKO ŽIJE NAŠA ŠKOLA

ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVAO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
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VOĽBY 2012
V druhú marcovú sobotu sa uskutoč-

nili na Slovensku predčasné parlament-
né voľby. O kreslá v NR SR sa uchádza-
li kandidáti z 26 politických subjek-
tov. V našom volebnom okrsku bolo 
v zozna me voličov zapísaných 1 023
oprávnených osôb. Volieb sa zúčast-
nilo 594 voličov, z toho jeden z cu-
dziny, ktorí odovzdali 574 platných-
hlasovacích lístkov. Najviac hlasov-
získal Smer SD (322). na ďalších 
mies tach skončili KDH (45), OĽaNO
(38), SNS (32), Strana slobodného 
slova Nory Mojsejovej (20), 99% (19) 
atď. Štyri strany vyšli naprázdno. (r)

UCTILI SI RELIKVIUUCTILI SI RELIKVIU
demptoristov. Súčasťou duchovnej 
obnovy bol krst troch detí z miest-
neho detského domova. 

O. Karol Knap z farnosti Trna-
va pri Laborci bol hlavným celeb-
rantom a kazateľom na odpustovej 
slávnosti, ktorá sa konala v nede-
ľu 17. júna pri príležitosti chrámo-
vého sviatku Najsvätejšieho Srd-
ca Ježišovho za účasti veriacich
z obce a okolia. Spoluslúžili du-
chovní otcovia Michal Moskaľ 
z Michaloviec, Vasiľ a domáci 
Ján Lemeš. Prítomní boli aj ďal-
ší miestni kňazi – Ľubomír Kordoš 
s manželkou Lýdiou (CZ ECAV) a 
Sergej Barilík (PCO). -red.- 

V stredu 21. februára si grécko-
katolícki veriaci uctili pozostatky 
sv. Cyrila, ktoré v tom čase puto-
vali po farnostiach Košickej epar-
chie. Relikviu priniesol sprievod 
s o. Jánom Lemešom zo susednej 
farnosti Laškovce. V Chráme Naj-
svätejšieho Srdca Ježišovho si ju 
uctili nielen veriaci z Pozdišoviec, 
ale taktiež z okolia. Prítomný bol aj 
o. Matúš Marcin z Michaloviec.  

V dňoch 11. až 13. mája sa v 
gréckokatolíckom chráme konalo 
Triduum ku cti blahoslaveného 
Dominika Metoda Trčku, ktoré 
viedol o. Daniel Atanáz Mandzák, 
CSsR., z michalovskej rehole re-

PESTRÁ PALETA PODUJATÍPPPPPEEEEESSSSTTTTRRRRRÁÁÁÁ PPPPPAAAAALLLLLEEEEETTTTTTTAAAAAAA PPPPPPPPOOOOOOOODDDDDDDUUJJAATTTÍÍ
zubnú pastu, zubnú kefku a presýpa-
cie hodiny, ktoré určujú čas trvania 
umývania zúbkov. 

V preventívno-bezpečnostnom pro-
jekte „Bezpečne od školy“ deti súťa-
žili v jazde zručnosti na bicykloch, ko-
lobežkách, trojkolkách, poznávali do-
pravné značky a spoločne s rodičmi 
zhotovili dopravné prostriedky z od-
padového materiálu. V rámci škol-
ského výletu do Košíc spolu s rodič-
mi navštívili divadelné predstavenie 
v Štátnom divadle a poznávali exotic-
ké zvieratá v kavečianskej zoologic-
kej záhrade. 

Dňa 18. mája sa štvorčlenné druž-
stvo detí našej materskej školy zúčast-
nilo VI. ročníka športovej olympiády 
materských škôl v Horovciach. Druž-
stvo v zložení Martin Kendzior, Mar-
tin Talapka, Barborka Sotáková a Si-
monka Drábiková skončilo na pek-
nom druhom mieste. 

V rámci Národného programu pre-
vencie obezity sme zorganizovali I. 
ročník Dňa rodiny, na ktorom rodi-
čia a deti súťažili v netradičných dru-
hoch športu. Všetci súťažiaci boli od-
menení vecnými cenami. Z. Bruňová 

Posledné mesiace školského roka 
2011/2012 v miestnej materskej škole 
boli bohaté na zaujímavé podujatia. 
Projekt „Ľudové tradície – ich ucho-
vávanie a vštepovanie najmladšej ge-
nerácii“ vyvrcholil výstavkou výtvar-
ných prác detí pod názvom „Maľova-
ná krása“. V spolupráci s dm drogé-
rie sa uskutočnil „Deň veselých zúb-
kov“, na ktorom sa deti naučili správ-
nu techniku čistenia zúbkov a získa-
li návyky starostlivosti o svoj chrup. 
Každé dieťa získalo od dm drogérie 

HARČARE SLÁVILI 
V poslednú júnovú sobotu si čle-

novia DFSk Harčare pripomenuli 30. 
výročie založenia skupiny. Pri tejto 
príležitosti sa v miestnom kultúrnom 
dome uskutočnila prezentácia CD a 
DVD nosičov s vlastným repertoárom 
a históriou, ktoré v spolupráci s člen-
mi DFSk spracoval Š. Mihalečko z Ko-
šíc. Na stretnutí nechýbalo ani ocene-
nie členov či spomienky na tých, ktorí 
odišli. Podujatie svojimi vystúpenie-
mi spestrili DFS Harčarik a DFSk Ha-
talovčan. Na záver bolo spoločné po-
sedenie. (M.H.)

Dokončenie na str.3



Stavanie mája sprevádzal tradične bohatý speivodný program,
v rámci ktorého vystúpil aj DFS Harčarik. Snímka:PZ
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NOVÉ PRESBYTERSTVO

ORGANOVÝ KONCERTORGANOVÝ KONCERT
V sobotu 23. júna v odpoludňajších hodinách sa v evanjelickom 

kostole uskutočnil organový koncert pri príležitosti generálnej opravy 
organa. Na podujatí odznel výber z diel veľkých majstrov zo 17. a 18. 
storočia (M. A. Charpentier, J. G. Walther, T. Grunberger, B. Marcello, 
J. N. Lemmens, S. Karg-Elert a G. F. Handel). 

Na obnovenom organe hral Ján Vladimír Michalko, profesor or-
ganovej hry na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU v Bratislave. Svo-
jou mnohostrannou aktivitou patrí k výnimočným osobnostiam slo-
venskej kultúry. Je výrazným predstaviteľom organového interpre-
tačného umenia v domácom i medzinárodnom kontexte. Ako predse-
da spolku koncertných umelcov každoročne organizuje medzinárod-
ný hudobný festival Slovenské historické organy. Spoločne s ním na 

koncerte vystúpil aj známy trubkár Juraj Bartoš. 
Profesor J. V. Michalko je synom Jána Michalka (1912-1990), kto-

rý bol v rokoch 1942-1947 pozdišovským zborovým farárom. Neskôr 
sa stal generálnym biskupom ECAV na Slovensku. 

Za nádherný koncert, ktorý pripravil Spolok koncertných umelcov 
v spolupráci s CZ ECAV Pozdišovce s finančnou podporou Ministerstva 
kultúry SR, ako aj duchovný zážitok umelcom poďakoval zborový fa-
rár Ľubomír Kordoš s manželkou. Verejne sa za odvedenú prácu po-
ďakovali aj majstrom organárom. 

Koncertu sa v hojnom počte zúčastnili členovia celého cirkevného 
zboru, mládež, ako aj veriaci Gréckokatolíckej a Pravoslávnej cirkvi s 
farármi Jánom Lemešom a Sergejom Barilíkom. Za hostí sa na záver 
prihovoril aj emeritný biskup Východného dištriktu ECAV Ján Midriak 
z Prešova, ktorý Božím slovom povzbudil všetkých prítomných. 

Milan Hreščo, presbyter CZ

ZA P. JÁNOM LEŠOM, SJ

Dňa 26. apríla t. r. zomrel v Pre-
šove náš rodák, člen Spoločnosti Ježi-
šovej (SJ) páter Ján Lešo. Narodil sa 
16. mája 1924 v rodine maloroľníka a 
sezónneho robotníka ako piate z 9 detí.
V roku 1938 bol prijatý do jezuitské-
ho malého seminára „Stanislavov“ v Tr-
nave. Gymnaziálne štúdiá absolvoval v 
Kláštore p/Z, Trnave a Ružomberku, kde 
roku 1942 vstúpil do SJ.

Od roku 1947 študoval na jezuit-
skom Filozofickom inštitúte v Děčíne.
V roku 1950 sa stal obeťou násilného zá-
sahu komunistického režimu proti kláš-
torom, bol internovaný a zaradený na 
práce v pomocných technických prápo-
roch. Tajne si robil teologické štúdiá a 
12. augusta 1951 prijal v Bratislave od 
biskupa Pavla Hnilicu, SJ, neverejnú 
kňazskú vysviacku. Od roku 1954 pra-
coval ako ošetrovateľ v Košiciach. Popri 
tom si robil maturitu na SZŠ v Levoči 
(1956). 

V januári 1960 bol zadržaný, vypočú-
vaný a na dva roky odsúdený za prijatie 
tajnej kňazskej vysviacky, no už v máji 
sa naňho vzťahovala amnestia. V roku 
1968 ako turista cestoval do Ríma a na 
pokyn nadriadených si doplnil teologic-
ké štúdiá v Innsbrucku. Roku 1970 vy-
cestoval do Kanady. Pôsobil v pastorácii 
slovenských emigrantov v Ontáriu, Ma-
nitobe, neskôr v USA. Ako gréckokato-
lík bol kňazom byzantského obradu s fa-
kultou biritualizmu na latinský obrad. 

Od roku 1973 bol správcom sloven-
skej farnosti vo Wellande. V roku 1986 
ho biskup Michal Rusnak, CSsR., 
menoval za správcu farnosti Narode-
nia Panny Márie v Toronte. Bohoslužby 
slávil v slovenčine a angličtine. V roku 
1990 odišiel do Cambridge, odkiaľ vypo-
máhal v okolitých mestách. Roku 1991 
navštívil Slovensko, aby po 40 rokoch 
od kňazskej vysviacky slávil v michalov-
skom Chráme Svätého Ducha primičnú 
sv. liturgiu. Roku 1997 sa vrátil na Slo-
vensko. Do roku 2000 duchovným ot-
com komunity sestier Služobníc Nepo-
škvrnenej Panny Márie v Prešove a až do 
roku 2011 spirituálom jezuitskej komu-
nity. Medzitým navštívil aj našu obec. 

Pohrebné obrady za J. Leša vykonal 
30. apríla v prešovskej katedrále arci-
biskup – metropolita Ján Babjak, 
SJ. Telesné pozostatky zosnulého boli 
uložené do rehoľnej hrobky v Ružomber-
ku. Večná mu pamiatka!

ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Dokončenie zo str. 2

Za uznesenie hlasovalo 8 z 8 poslancov.

22. júna 2012 obecné zastupiteľstvo

 Zobralo na vedomie:
1. Správu audítora o výsledkoch overenia účtovnej závierky k 31.12.2011 

a stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce za 
rok 2011.

2. Protokol o vyhodnotení OVS na predaj par. č. 2904/87.
3. Príspevok J. Ihnacika o problémoch športového klubu a požiadavku o 

zaradenie 48. ročníka futbalového turnaja do akcií obce.
4. Požiadavku M. Sotáka na úpravu vjazdu do dvora.
5. Žiadosť J. Mašlonku o odkúpenie časti parcely č. 355/1 k.ú. Pozdi-

šovce.
6. Žiadosť firmy ROSE o umiestnenie reklamného pútača na zábradlí mos-

ta.
 Schválilo:
1. Výročnú správu obce, záverečný účet za rok 2011 bez výhrad, preby-

tok rozpočtu za rok 2011 vo výške 6 160,11 € a čerpanie rezervného 
fondu za rok 2011 vo výške 59 501,97 €.

Ing. Ján ČIŽMÁRIK, starosta obce

SLÁVNOSŤ
V nedeľu 13. mája, ktorá má 

názov Rogate – modlíte sa, sa 
konala v evanjelickom chrá-
me konfirmačná slávnosť. Po 
dvoj ročnej príprave tu 11 mladí 
evanjelici vyznali vieru v Pána 
Ježiša Krista, potvrdili si svo-
ju krstnú zmluvu a boli prijatí 
medzi dospelých členov Cirkvi. 
Konfirmandi takto po prvýkrát 
pristúpili k sviatosti Večere Pá-
novej, kde prijali pravé telo a 
pravú krv Ježiša Krista. Osob-
né konfirmačné požehnanie im 
udelili zborový farár Ľubomír 
Kordoš a pani farárka Lýdia 
Kordošová. Slávnosť sa konala 
za hojnej účasti veriacich, rodi-
čov, krstných rodičov a hostí.

M. Hreščo, presbyter CZ

V nedeľu 22. apríla sa v miest-
nom evanjelickom a. v. chráme 
uskutočnila milá slávnosť. V rámci 
služieb Božích boli do funkcií uve-
dení členovia novozvoleného pres-
byterstva. Presbyterstvo, v počte 34 
členov, pozostáva z dozorcu, kurá-
torov a presbyterov, ktorí boli zvo-
lení na matkocirkevnom konvente 
v Pozdišovciach a dcérocirkevných 
konventoch v Šamudovciach a Bra-
covciach. 

Poslaním presbyterstva je predo-
všetkým slúžiť Pánu Bohu a Cirkvi, 
ohlasovať a žiť evanjelium Ježi-
ša Krista a s láskou pracovať v cir-
kevnom zbore. Funkcia presbyte-
ra sa nezakladá na sláve, ale ne-
sie so sebou zodpovednosť, obeta-
vosť a kríž. 

Do hodnosti dozorcu cirkevné-
ho zboru bola uvedená Mgr. Anna 
Pavlikánová. Do služby ju uvie-
dol konsenior Šarišsko-zemplín-
skeho seniorátu Martin Chalúpka 
z Marhane, ktorý bol aj kazateľom 
Slova Božieho. Mgr. A. Pavlikáno-
vá je v poradí 28. dozorkyňou cir-
kevného zboru od založenia zboru
v polovici 17. stor. a prvou ženou
v tejto funkcii. Z histórie je známe, 
že v rokoch 1705-1720 bol prvým 

zborovým dozorcom Mikuláš Sir-
maj. Odvtedy sa v presbyterstve 
vystriedalo už viac ako tisíc členov. 
Najdlhšie vo funkcii, 41 rokov, bol 
zborový dozorca Pavol Sirmaj. 

Zborový farár Ľubomír Kor-
doš potom uviedol do služby kurá-
torov a presbyterov, ako aj ostat-
ných funkcionárov cirkevného zbo-
ru (kostolník, pokladník, účtovník, 
kantor a zapisovateľ). Prijatie funk-
cie potvrdil každý osobne sľubom a 
modlitbou. 

Pani farárka Lýdia Kordošová po-
ďakovala za prácu doterajším funk-
cionárom a tým presbyterom, kto-
rí už nekandidovali. Slávnosť du-
chovne obohatili svojím vystúpením 
aj deti z detskej besiedky a zboro-
vý spevokol. 

Takto posilnení slovom Božím, 
modlitbami a sviatosťou Večere Pá-
novej začali vykonávať svoju nároč-
nú službu členovia celozborového 
presbyterstva v novom 6-ročnom 
volebnom období. Nech im Pán 
Boh pomáha! 

Milan Hreščo, presbyter
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Zuzana Vargová a časť prác jej žiakov prezentovaných na schôdzi MS 
SČK. Snímka M. Hreščo

ODIŠLA E. PLICKOVÁ 
V decembri minulého roka zomre-

la vo veku 83 rokov v Bratislave ve-
decká pracovníčka Ústavu etnogra-
fie SAV, významná etnografka a foto-
grafka PhDr. Ester Plicková. V ústave 
pracovala od roku 1955 až do odcho-
du na dôchodok. Zaoberala výskumom 
ľudového výtvarného prejavu, najmä 
hrnčiarstva. Za týmto účelom viackrát 
navštívila Pozdišovce, hlavne hrnčiar-
ske družstvo, kde svojho času praco-
valo 27 hrnčiarov, 4 tovariši a v prí-
prave boli 3 učni. Počas týchto návštev 
zozbierala množstvo informácií a ma-
teriálov. Výsledky výskumov publiko-
vala hlavne v knižnej monografii Po-
zdišovské hrnčiarstvo (1959). Podala  
v nej živý obraz o miestnom hrnčiar-
stve, hrnčiaroch a tradíciách. Zmieňuje 
sa aj o histórii a vývoji tohto remesla. 
Nechýbajú ani autentické piesne a roz-
hovory s hrnčiarmi či fotografie starých 
Pozdišoviec. Zaujímavé sú aj dobové 
fotografie hrnčiarov, výrobkov a doku-
menty. Etnografické poznatky publiko-
vala vo viacerých vedeckých prácach a 
štúdiách. Venovala sa aj výtvarnej foto-
grafii a z bohatej kolekcie vznikli mno-
hé obrazové publikácie. Jej priezvis-
ko sa spája so známym filmárom a do-
kumentaristom Karolom Plickom, kto-
rý bol jej strýkom. V mladosti ho čas-
to sprevádzala pri filmovaní po Sloven-
sku. Aj vo vyššom veku stále tvorila a 
až do posledných chvíľ sa zaujímala o 
dianie v ÚĽUV-e a SAV. E. Plicková pat-
rila ku generácii, ktorá nestavala na 
sláve a mamone. Prežila vojnu a bola 
formovaná rodičmi, pre ktorých vie-
ra, úcta, slušnosť, pracovitosť a tradície 
boli spojené nádoby. Krásu dedičstva 
pripomínala nevtieravým spôsobom. 
Celý život s ňou žila a odovzdávala ju 
ďalej. Ďakujeme, pani Plicková!

Milan Hreščo, kronikár obce

OBRAZY NA SKLE MAĽOVANÉOBRAZY NA SKLE MAĽOVANÉ

line, kde štyri roky bývala s man-
želom a deťmi. Tam v roku 2008 
namaľovala svoje prvé obrazy. Pri 
práci používa zlaté a strieborné 
kontúry na sklo, s ktorými najprv 
robí náčrtky a po zaschnutí ich vy-
plní farbami na sklo. 

Obrazy rôznych veľkostí a ná-

Maľovaniu sa venovala už po-
čas vysokoškolských štúdií, no 
s maľovaním na sklo začala len 
pred 4 rokmi. K tejto technike sa 
dostala náhodou. Spočiatku maľo-
vala úžitkové veci, napr. svietni-
ky, poháre či vázy. Až neskôr pri-
šli na rad obrazy. Bolo to v Dub-

Začiatkom roka sa v michalovskej kaviarni Bohéma uskutočni-
la výstava obrazov maľovaných na skle. Svoje diela vystavovala ro-
dáčka a obyvateľka našej obce Zuzana Vargová (31), rod. Opová, 
ktorá študovala učiteľstvo so zameraním na výtvarnú a etickú vý-
chovu. 

metov maľuje na bežné sklo po-
užívané na zasklenie okien, kto-
ré sa potom vloží do rámu. Použí-
va teplé a pestré farby. Čiernu ne-
používa vôbec. V jej prípade naj-
tmavšou je indigo modrá. Svoju 
tvorbu doteraz prezentovala na 2 
samostatných výstavách. Na prvej 
vystavovala aj batikované a maľo-
vané šatky. 

Mladá výtvarníčka učí na Cir-
kevnej škole sv. Cecílie v Sečov-
ciach. Okrem toho vedie aj elo-
kovanú triedu záujmovo-umelec-
kej činnosti v Pozdišovciach, kto-
rú navštevuje 13 nadaných žia-
kov. Želáme jej veľa ďalších úspe-
chov. Milan Hreščo, kronikár

OBNOVA „KRÁĽOVSKÉHO“ NÁSTROJA
Takmer dva mesiace trvala generálna oprava a ladenie organa 

v evanjelickom kostole. Náročné práce na ňom prevádzali odbor-
ní pracovníci – organári z Popradu. 

Z histórie je známe, že organ dal pre cirkevný zbor roku 1784 
postaviť pozdišovský zemepán Adam von Sirmaj s manželkou ba-
rónkou Teréziou Podmanieckou. Za 1 000 zlatých ho vyrobil v 
Levoči organár Jozef Borovecký. 

Organ v Pozdišovciach má 9 registrov v manuáli pre hru ru-
kami a jeden register pre hru nohami. V manuáli je 54 kláve-
sov a v pedáli rovná polovica (27). Organ je vysoký 5 metrov, ši-
roký 4,5 metra a má spolu 603 píšťal rôznych veľkostí. V roku 
1903 organ upravila firma Jana Tučeka z Kutnej Hory ako opus 
331. Menšie opravy a údržby sa uskutočnili aj v rokoch 1947, 
1980 a 1992. 

Kolaudácia organa sa uskutočnila 23. júna a vykonal ju prof. 
Ján Vladimír Michalko z Bratislavy.  Milan Hreščo, kronikár obce

WESTERNOVÝWESTERNOVÝ
PRETEKPRETEK

V sobotu 23. júna privítal starosta 
obce Ing. Ján Čižmárik viac ako dvadsať 
účastníkov „spanilej jazdy“ pri obecnom 
úrade. Tí sa potom presunuli na „Ranč u 
Kosťa“, kde bolo oficiálne otvorenie turis-
ticko-náučného chodníka. Jeho súčasťou 
boli priateľské westernové preteky. Ne-
chýbala ani súťaž v lukostreľbe, ukážky 
ľudových remesiel, predajné stánky, ob-
čerstvenie a predovšetkým výborná at-
mosféra. Podujatie sa uskutočnilo za hoj-
nej účasti návštevníkov z obce a širokého 
okolia. (hp)

ZÁBORSKÝ V POZDIŠOVCIACH
Začiatkom roka sme si pripomenuli 200. výročie narodenia dvoch 

významných slovenských národných dejateľov – Jonáša Záborského 
a Karola Samuela Benjamína Seredaja. Známejším zo spomínanej 
dvojice je prvý menovaný. 

J. Záborský sa narodil 3. febru-
ára 1812 v Záborí pri Martine. 
Po štúdiách v Necpaloch, Kež-
marku a Prešove pôsobil v rokoch 
1835-1839 ako evanjelický kap-
lán v Pozdišovciach. V dňoch 1. a 
2. júla 1834 sa podrobil kandidát-
skej skúške. Po jej zvládnutí mu 
superintendent Pavol Jozeffy po-
núkol kaplánku v Pozdišovciach, 
ktorú Záborský prijal s úmyslom 

našetriť si peniaze na ďalšie štú-
diá. Cirkevnému zboru sa pred-
stavil vstupnou kázňou 4. januára 
1835. Počas pôsobenia na „stra-
tenej varte Slovenska“, ako Po-
zdišovce nazývali štúrovci, napí-
sal známu ódu Na Slováku, ódu 
Na Hollého a iné diela. V Pozdi-
šovciach zozbieral aj pôvodné a 
preložené Bájky a podklady pre 
neskoršie vydanie knihy o výcho-
doslovenskom roľníckom povstaní 
pod názvom Hlovík medzi vzbúre-
ným ľudom. Okrem pastoračnej a 
literárnej práce sa venoval aj štú-
diu. Na pozdišovskej fare si zria-
dil pomerne veľkú knižnicu. Zdo-
konaľoval sa aj v jazykoch, hlav-
ne poľštine, gréčtine a ďalších. V 
rokoch 1839 a 1840 študoval na 
univerzite v Halle, dva roky pô-
sobil ako farár v Rankovciach. V 
roku 1842 konvertoval na katoli-
cizmus. Ako katolícky kňaz pôso-
bil v Košiciach, Viedni a Župča-
noch, kde 23. januára 1876 zo-
mrel. 

Záborský si všímal neduhy vo 
vtedajšej spoločnosti. To sa preja-
vilo aj v jeho tvorbe, z ktorej pri-
nášame nasledovné úryvky: 

MRAVENIŠTE

„Odkiaľ hŕba toľká?“
tázal sa chlapec paholka,
keď zočil v lese smetisté
pod sosnou mravenište. 

Ukázal mu mravca, ale ťažká viera.
„Hm! Tak veľká hromada a tak malé zviera!“
„To nie je,“ riekol sluha, „dielo jednej chvíle.

Robotnosť mnoho môže i pri plnej sile.“ 

ZLODEJ 

Pošiel zlodej kradnúť v noci trávu,
nabral potme ohnicu, otrávil si kravu.

„Ach,“ vzdychol, „pravda predsa: zle na-
dobúdané 

statky zriedka prinesieš domov požehnané.“

VDOVA A SUDCA

Prišla chudobná k sudcovi vdova
a tieto riekla slová: 

„Ach, susedko! Ach, čo za nehoda!
Veliká na poli udiala sa škoda.

Veď vašu prebodla tá moja krava.
Ach, čože už teraz pozostáva?“

Sudca na to umne: 
„Nuž, vezmeš si moju, tvoja príde ku mne.“

„Nieže tak,“ uškrnula sa žena.
„Ja som sa pomýlila 

a vec naopak vám vyložila.
Veď to moja krava vašou prebodená.“

„Keďže tak,“ zardel sa sudca, „to je náhoda.
Komu prišla, trpieť musí, škoda.“ 

Pozn.: O Karolovi S. B. Seredajo-
vi napíšeme v budúcom čísle.

(red.)
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Spoločenské okienko

VIETE, ŽE...
… pred 680 rokmi (1332) sa v cir-
kevných písomnostiach spomína Pe-
ter, po mene doteraz najstarší známy 
pozdišovský katolícky farár? 
… pred 360 rokmi (1652) sa v Pozdi-
šovciach narodil Mikuláš Sirmaj, kra-
jinský hodnostár, ktorý bol počas pro-
tihabsburských povstaní kancelárom 
Imricha Tőkőliho? 
… pred 270 rokmi (1742) bol pozdi-
šovský chrám ponechaný ako artiku-
lárny a slúžil evanjelikom a reformo-
vaným? 
… pred 240 rokmi (1772) zomrel 
prvý rektor pozdišovskej „vyššej“ 
školy a evanjelický farár Dávid Fab-
rici? 
… pred 225 rokmi (1787) bola pri po-
zdišovskom evanjelickom zbore zria-
dená kaplánska stanica a prvým kap-
lánom bol Samuel Némethy?
… pred 220 rokmi (1792) zomrel po-
zdišovský evanjelický farár a literát 

Ezechiel Černota? 
… pred 200 rokmi (1812) sa v Sa-
binove narodil dlhoročný pozdišov-
ský kantor – učiteľ a matičiar Karol S. 
B. Seredaj?
… pred 200 rokmi (1812) sa v Záborí 
narodil kaplán pozdišovského evan-
jelického zboru a popredný sloven-
ský dramatik Jonáš Záborský? 
… pred 85 rokmi (1927) začali v obci 
stavať gréckokatolícky chrám, ktorý 
bol posvätený ešte v tom istom ro ku?
… pred 70 rokmi (1942) sa v rodi-
ne Michala Parikrupu-Šipara narodil 
hrnčiarsky majster Ján Parikrupa? 
… pred 65 rokmi (1947) bolo v obci 
založené hrnčiarske družstvo?
… pred 50 rokmi (1962) zomrel 
gréckokatolícky kňaz a generálny vi-
kár Anton Tink, ktorý sa zaslúžil o vý-
stavbu gréckokatolíckej cerkvi v Po-
zdišovciach? 
… pred 40 rokmi (1972) zomrel hrn-
čiarsky majster Andrej Danko? 
… pred 10 rokmi (2002) zomrel hrn-
čiarsky majster Andrej Čižmárik? (r)

Uzreli svetlo sveta
18.3. – Vanesa ELIÁŠOVÁ, 10.4. – Zuzana KOVÁČOVÁ, 13.4. – Ella 
FABIÁNOVÁ, 5.5. – Matúš SZABO. 

Uzavreli manželstvo
Ing. Róbert TOMKO a Ing. Eva BALOGOVÁ, Ing. Branislav LUTE-
RÁN a Ing. Katarína TABAJOVÁ, Rastislav MITIŠIN a Lenka POĽAŠ-
KOVÁ.

Oslávili životné výročia
50 rokov – Zuzana KOVÁČOVÁ, Jarmila DELINČÁKOVÁ, Jana 
VOROŇÁKOVÁ, Pavol IVANČIN.
60 rokov – Anna BRUŇOVÁ, Zuzana GRÍBOVÁ, Anna PAVLIKÁ-
NOVÁ, Dušan ĎURAŠKO, Anna DORČÁKOVÁ, Marta MALAŤÁ-
KOVÁ, Miroslav PAVLOV, Anna MOSKAĽOVÁ, Michal BAKAJSA, 
Milan ŠIPOŠ, Miroslav MENDA, Vladimír ČIŽMÁR, Anna ČIŽMÁ-
RIKOVÁ.
70 rokov – Ján PARIKRUPA, Ružena KRÁĽOVÁ.
75 rokov – Ján ŠIMKO, Anna STANKOVÁ, Mária VARMEĎOVÁ.
80 rokov – Anna KROJOVÁ, Anna LEŠOVÁ, Helena ŠAMUDOV-
SKÁ, Zuzana VARGOVÁ.
81 rokov – Anna ANTALOVÁ, Irena HOĽANOVÁ, Zuzana HOMO-
NYOVÁ. 
82 rokov – Anna CHRASZCZOVÁ. 
83 rokov – MUDr. Ján BULÍK, Eugen ELIÁŠ. 
84 rokov – Anna LEŠŇANSKÁ, Zuzana ČENČARIKOVÁ, Zuzana 
IVANČINOVÁ. 
85 rokov – Zuzana KENDZIOROVÁ, Ján KACHNIČ.
86 rokov – Mária LUKÁČOVÁ, Anna PAVLIKÁNOVÁ. 
87 rokov – Juraj MAGURA, Juraj BAKAJSA. 
90 rokov – Mária IVANČINOVÁ, Zuzana ČENČARIKOVÁ. 
91 rokov – Ján POPRIK. 

Opustili naše rady
12.2. – Michal MEŇKY (nar. 1928), 27.2. – Alexander DADUČ (1993), 
7.4. – Anna BELEJOVÁ, rod. Odekriščiková (1937.), 12.4. –  Anna VÁ-
LIOVÁ, rod. Kočišová (1946), 20.4. – Daniel DADUČ (2002), 24.4. – Ján 
KICOŠ (1947), 26.4. – Anna ŠIPOŠOVÁ, rod. Zitrická (1933), 6.5. – Du-
šan ČIŽMÁRIK (1950), 30.6. – Jaroslav MENDA (1966). 

Andrej ČIŽMÁRIK (1919-2002)
– hrnčiar, majster ľudovej umeleckej výroby

Narodil sa 5. novembra 1919 v Pozdišovciach v hrnčiarskej ro-
dine. Do intenzívnejšieho styku s hrnčiarskou hlinou prišiel už ako 
14-ročný. Spočiatku vykonával len pomocné práce, no keď dostal 
príležitosť pracovať za kruhom, vydržal za ním 55 rokov. Pracoval 
spoločne s otcom Michalom a bratmi Michalom a Jánom v domácej 
dielni, pri ktorej bola aj hrnčiarska pec. S výrobkami chodievali Čiž-
márikovci na trhy do Sobraniec, Sečoviec, Humenného i Krásneho 
Brodu. Na dlhšie trate si najímali furmana s koňmi. V roku 1947 sa 
A. Čižmárik zúčastnil odborného kurzu pre pozdišovských hrnčia-
rov, kde preukazoval svoju zručnosť. V tom istom roku vstúpil do 
hrnčiarskeho družstva. Vytáčal svietniky, kvetináče, taniere, vázy, 
mliečniky, silky, špásové koršovy, lieviky, misky a iné výrobky. Jeho 
umenie bolo ocenené titulom "Majster ľudovej umeleckej výroby". Za 
hrnčiarskym kruhom pracoval do roku 1990. Počas dlhoročnej praxe 
navrhol množstvo nových vzorov. Popri práci „kruhára“ vykonával aj 
funkciu inštruktora. Bol aj dobrým spevákom a tanečníkom. Zomrel 
11. marca 2002. Spracoval J. P. Zemplínsky

SKÁ, Zu
81 roko
NYOVÁ
82 rokoAndrej ČIŽMÁRIK (1919-2002)

GALÉRIA OSOBNOSTÍGALÉRIA OSOBNOSTÍ

Približne dve storočia poskytoval pozdišovský mlyn prácu mnohým 
obyvateľom a služby ďalším tisíckam obyvateľov z obce a okolia. Pred 
vyše dvadsiatimi rokmi bol na náklady bývalého JRD rekonštruovaný, no 
krátko nato vrátený v reštitúcii rodine predošlého majiteľa. Žiaľ, zlodeji a 
vandali sa postarali o vyrabovanie a zdevastovanie donedávna jedinečnej 
kultúrnej pamiatky! Snímka: H. Nalim

Hrnčiarsky majster Andrej Čižmárik pri práci. Snímka: archív autora
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ŠPORT V SKRATKE ŠPORT V SKRATKE
II.B trieda ObFZ Michalovce – dospelí
14. kolo (25.3.2012)
Kap. Kľačany – Pozdišovce 4:0 (1:0)
Góly: Brenyo 2, Mórik, vlastný (Bereš). 
ŽK: Lizák, Skrežina – M. Drábik. ČK: M. 
Drábik. Pred 100 divákmi rozhodoval 
Ruščanský.
15. kolo (1.4.2012)
Pozdišovce – Vojany 1:0 (0:0)
Gól: J. Kornuc. ŽK: Horňák, Dadu (h). 
Pred 60 divákmi rozhodoval Fedák. 
16. kolo (8.4.2012)
Čičarovce B – Pozdišovce 0:1 (0:1)
Gól: R. Čenčarik. ŽK: Gabri, Rácz – M. 
Varmeďa, Gavlík, J. Kornuc. Pred 50 di-
vákmi rozhodoval Matej. 
17. kolo (15.4.2012)
Pozdišovce – Močarianska 3:0 (2:0)
Góly: Lorinc 2, R. Čenčarik. ŽK: R. Ve-
reščák. Pred 100 divákmi rozhodoval 
Pivarník. 
18. kolo (22.4.2012)
Bánovce n/O – Pozdišovce 1:0 (0:0)
Gól: Parihuz (z 11 m). Pred 70 divákmi 
rozhodoval Tannenbaum.
19. kolo (29.4.2012)
Pozdišovce – Moravany 0:1 (0:0)
Gól: Kužma. ŽK: J. Kornuc, Lorinc – 
Seman, Vajda, Bužo. Pred 100  divákmi 
rozhodoval Bali-Jenčík.
20. kolo (6.5.2012)
Druž. Trhovište – Pozdišovce 4:1 (1:0)
Góly: Bodnár, Lešňanský, Novák, Šol-
tés – R. Čenčarik. ŽK: D. Macko (h). 
Pred 50 divákmi rozhodoval Matej. 
21. kolo (13.5.2012)
Bracovce – Pozdišovce 2:0 (0:0) 
Góly: Jakuboc, Geroč. Pred 50 divákmi 
rozhodoval Tušek st.
22. kolo (20.5.2012)
Pozdišovce – Ptrukša 1:0 (1:0)
Gól: Lorinc. ŽK: Lorinc, S. Kováč – 
Huszty. Pred 60 divákmi rozhodoval 
Vozár. 
23. kolo (27.5.2012)
Roma Trhovište – Pozdišovce 4:2 (2:1)
Góly: J. Bogár (11 m), Balog, Kapura, 
M. Bogár – Chovan, Lorinc. ŽK: Bereš 
(h). Pred 100 divákmi rozhodoval Štug-
ner.
24. kolo (3.6.2012)
Pozdišovce – Rakovec n/O 2:1 (0:0)
Góly: Chovan, J. Kornuc - Holinka. ŽK: 
Malý (h). Pred 100 divákmi rozhodoval 
Mano.
25. kolo (10.6.2012)
Budkovce – Pozdišovce 3:2 (2:0)
Góly: Švajka 2 (1 z 11 m), Seman – 
Chovan, R. Čenčarik (z 11 m). ŽK: Švaj-
ka. Pred 50 divákmi rozhodoval Vozár.
26. kolo (17.6.2012)
Pozdišovce – Pusté Čemerné 1:2 (0:1)
Góly: vlastný (Babjak) – Dančišin (z 
11 m), Rohaľ. ŽK: Pilipčinec – Melega, 
Kolesár. Pred 150 divákmi rozhodoval 
Štugner.

Konečná tabuľka 2011/2012
 1. P. Čemerné 26 17 3 6 61 : 29 54
 2. Moravany 26 15 8 3 59 : 27 53
 3. K. Kľačany 26 15 4 7 77 : 50 49
 4. Pozdišovce 26 12 4 10 38 : 32 40
 5. Dr. Trhovište 26 12 3 11 63 : 52 39
 6. Bracovce 26 11 6 9 55 : 50 39
 7. Budkovce 26 11 2 13 75 : 61 35
 8. Rakovec n/O 26 9 4 12 45 : 66 31
 9. Močarianska 26 9 2 15 44 : 69 29
 10. Bánovce n/O 26 9 4 13 35 : 47 28
 11. Čičarovce B 26 8 4 14 38 : 68 28

 12. Ptrukša 26 8 4 14 39 : 67 28
 13. Vojany 26 8 3 15 42 : 74 24
 14. R. Trhovište 26 11 3 12 76 : 55 21
ŠTK odrátala body nasledovne: Roma Trho-
vište 15, Bánovce n/O a Vojany po 3 body. 

II.B trieda ObFZ Michalovce – dorast
8. kolo:
MOČARIANSKA – POZDIŠOVCE 1:2 (0:1),
Fedor – Porvaz, Ľ. Kráľ. ŽK: R. Poľaš-
ko. Pred 30 divákmi rozhodovala Šim-
ková.
9. kolo:
POZDIŠOVCE – ZEMPL. ŠIROKÁ 1:0 (1:0),
M. Drábik.  ŽK: E. Menda – Sorokáč. 
Pred 30 divákmi rozhodoval Kafan.
10. kolo:
LESNÉ – POZDIŠOVCE 3:6 (1:4),
Janič 2, Koščo – R. Poľaško 2, M. Drá-
bik 2 (1 z 11 m), Sura, Fajner. ŽK: Dor-
gaj (d). Pred 20 divákmi rozhodoval Vo-
zár.
11. kolo:
IŇAČOVCE – POZDIŠOVCE 1:1 (1:0),
Staruch – M. Koc. Pred 25 divákmi roz-
hodoval Bukaj.
12. kolo:
POZDIŠOVCE – Dr. PAVLOVCE n/U 4:5 (1:2),
Fajner 2, K. Drábik a vlastný (Nikolas) 
D. Tancoš a Lacko po 2, E. Gaži. ŽK: O. 
Tancoš, M. Gaži, Tokár (h). Pred 30 di-
vákmi rozhodovala Šimková.
13. kolo:
PUS. ČEMERNÉ –  POZDIŠOVCE 9:1 (7:0),
Marcin a J. Mikloš po 3, M. Mikloš 2, 
Kron – Fajner. Pred 20 divákmi rozho-
doval Ruščanský.
14. kolo:
POZDIŠOVCE – KRÁSNOVCE 2:4 (2:1),
Porvaz, K. Drábik –  Kostovčík 2, M. 
Plutko, L. Plutko. ŽK: Moser, Mitro (h). 
Pred 20 divákmi rozhodoval Vozár. 

Konečná tabuľka 2011/2012
 1. Krásnovce 14 12 1  1 91 : 12 37
 2. Z. Široká 14 9 0 5 71 : 19 27
 3. Pozdišovce 14 8 1 5 49 : 36 25
 4. Pavlovce n/U 14 8 1 5 38 : 34 25
 5. Iňačovce 14 7 3 4 55 : 30 24
 6. P. Čemerné 14 4 1 9 47 : 48 13
 7. Lesné 14 3 1 6 36 : 67 10
 8. Močarianska 14 1 0 13  8 : 149 3

I. B trieda ObFZ – minifutbal žiakov 
na umelej tráve

4. turnaj (28.4.2012): 
Budkovce – Pozdišovce 3:5 (2:3), Eliáš,
Sabovčík, Janák – M. Urban 2, R. An-
drišov, Bánom, Vereščáková. Pred 30 
divákmi rozhodoval Marcin. Pozdišov-
ce – Bracovce 3:7 (2:4), M. Urban, L. 
Čižmárik, R. Andrišov – Tatár 4, Kižík, 
Geročová, Gadžo. Pred 20 divákmi roz-
hodoval Marcin. 
5. turnaj (12.5.2012): 
Pozdišovce – Bracovce 2:3 (2:2), Je-
reňák, L. Čižmárik – Gadžo, Kižík. Bud-
kovce – Pozdišovce 8:1 (4:1), Eliáš 3, 
Gajdušek 2, Janák, Sabovčík, Leško – 
Vereščáková. Zápasy sledovalo 20 di-
vákov. Rozhodoval D. Ihnacik. 
6. turnaj (26.5.2012):
Bracovce – Pozdišovce 4:6 (3:1), Ga-
džo a Tatár po 2 – M. Urban 2, Novák, 
Kutáš, L. Čižmárik, R. Andrišov. Pozdi-
šovce – Budkovce 2:9 (1:3), Kutáš, R. 
Andrišov – Eliáš 7, Sabovčík, Gajdu-
šek. Zápasy sledovalo 20 divákov. Roz-
hodoval Tannenbaum.

Konečná tabuľka 2011/2012
 1. Budkovce 12 8 1 3 71 : 30 25
 2. Bracovce 12 5 0 7 39 : 63 15
 3. Pozdišovce 12 4 1 7 38 : 55 13

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.

Ligová hráčka humenského ŠTICH-u A. Ferjová rada naháňa lop-
tu aj na pozdišovskom ihrisku. Na snímke z tradičného Jánskeho 
turnaja ju vidíme v podrepe s č. 6. Snímka: archív

PRÍPRAVNÝ FUTBAL PRÍPRAVNÝ FUTBAL 
HAŽÍN (Zalužice B) – POZDIŠOVCE 3:4 (1:0) 

Góly: Figľár 2 a Poznár – R. Čenča-
rik 2 (1 z 11 m), Lorinc a J. Kornuc. 
Pred 50 divákmi rozhodoval Ihnacik.
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Obecný športový klub PozdišovceObecný športový klub Pozdišovce
vás pozývavás pozýva

na na 31. ročník Memoriálu Mikuláša Benetina31. ročník Memoriálu Mikuláša Benetina,,
ktorý sa uskutoční v ktorý sa uskutoční v nedeľu 15. júlanedeľu 15. júla  oo  9,00 hod.9,00 hod.  

za účasti dorastencov za účasti dorastencov ŠK Strážske, TJ Družstevník Moravany, ŠK Strážske, TJ Družstevník Moravany, 
OŠK Vinné OŠK Vinné aa OcŠK Pozdišovce  OcŠK Pozdišovce 

a a 
48. ročník turnaja o putovnú Pozdišovskú vázu48. ročník turnaja o putovnú Pozdišovskú vázu

so začiatkom so začiatkom o o 13,30 – 14,00 hod.13,30 – 14,00 hod.
za účasti futbalových mužstiev za účasti futbalových mužstiev 

OŠK Tušice TNV OŠK Tušice TNV (nováčik V. ligy),(nováčik V. ligy), FKO Kochanovce FKO Kochanovce
(I. trieda ObFZ Humenné),(I. trieda ObFZ Humenné), Družstevník Moravany Družstevník Moravany

(II.B trieda)(II.B trieda) a a OcŠK Pozdišovce. OcŠK Pozdišovce.

JÁNSKY TURNAJ
Na futbalovom ihrisku OcŠK sa uskutoč-
nil 16. ročník Jánskeho futbalového tur-
naja. V konkurencii 5 družstiev vyhrali 
Červení diabli (10 b.) pred FC Orange 
(7 b.) a FC Laškovce (6 b.). Účastníci si 
minútou ticha uctili pamiatku Jána Fur-
čáka, spoluzakladateľa turnaja. -r-

V našej obci vyrástlo viacero futbalistov, ktorí prerástli rámec regiónu a 
okúsili aj súťaže riadené SFZ. K tým súčasným patrí aj opora zadných radov 
prvoligového ženského družstva ŠTICH Humenné Adriana „Aď“ Ferjová. 
Po nedávno skončenej sezóne sme jej položili niekoľko otázok. 

Aké boli tvoje futbalové začiatky a ako sa vyvíjala doterajšia 
kariéra?

Myslím, že najväčší podiel na tom má blízkosť môjho domu a ihriska, kde 
sme sa ako malé deti chodili hrávať. Ono bolo vždy centrom diania. Chodie-
vala som tam v čase tréningov našich futbalistov. Keďže som nemohla obse-
dieť, tak som aspoň zbierala lopty. Neskôr si všimli, že mi to s loptou dobre 
ide, tak ma zobrali medzi seba. Neskôr sme sa začali schádzať ako partia ka-
marátov a tým odštartovala aj moja kariéra. Každé prázdniny od roku 2005 
som trávila na ihrisku a odporúčam to aj terajším deťom. Hráčkou Štich-u 
som už tri roky. 

V sezóne 2011/2012 skončil Štich medzi desiatkou družstiev na 
7. mieste. Ako si s uplynulou sezónou spokojná?

Hmm, v takomto prípade sa o spokojnosti nedá hovoriť. Najväčší problém 
sme mali na poste brankárky a aj zmenený hrací systém sa podpísal pod sku-
točnosť, že sme tohtoročnú sezónu ukončili predčasne, no dúfame, že sa to 
v nasledujúcej sezóne zmení k lepšiemu.

Ak by to bolo možné, na akú súťaž medzi mužmi by si si trúfla?

V mojom prípade nejde o to na akú vysokú súťaž by som si trúfla, lebo 
každý kto ma pozná vie, že som by mi stačilo hrať za Pozdišovce. Bolo by mi 
cťou, nakoľko som lokálpatriot a milujem svoju dedinu, i ľudí, ktorí tu žijú.

Tvoje ďalšie futbalové plány... 

Momentálne nehľadím veľmi ďaleko do futbalovej budúcnosti. Prioritou 
je nateraz vzdelanie, pretože ma čakajú ešte dva roky vysokej školy. Jediné, 
čo môžem s istotou povedať je fakt, že naďalej ostávam v humenskom Šti-
chu. Za rozhovor ďakuje JPZ.


