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DOSTALI STROMČEK
Detský domov Hrnčiarik v našej 

obci bol jedným z domčekov v okre-
se, kde sa prevádzka nezastavila 
ani počas sviatkov. Pobyt v ňom sa 
deťom počas sviatočných dní sna-
žili spríjemniť aj pracovníci OZ Le-
sov SR Sobrance, ktorí mladým v 
DD Hrnčiarik doniesli živú borovi-
cu. Lesy v posledných rokoch oslo-
vujú DD pravidelne v rámci akcie 
Stromček pod stromček. (r)

SME OPÄŤ O ROK STARŠÍ,SME OPÄŤ O ROK STARŠÍ,

Teší nás, že aj v tomto roku sme pokra-
čovali vo výstavbe kanalizácie, s ktorou sme 
sa dostali až ku kultúrnemu domu, kde bola 
osadená ďalšia prečerpávacia stanica. Tá bude 
slúžiť pre ulice Vislok, Školská a časť Viničnej. 
Na jej výstavbu a taktiež na prístupovú komu-
nikáciu a domové prípojky pri bytovkách bý-
valého závodu Benzinol dostala obec dotáciu 
pre rok 2012 v sume 50 tisíc eur. 

V marci začali prípravné práce pre výstav-
bu dreveného prístreška v základnej škole. 
Bol dokončený v júni a prvýkrát si ho žiaci 
a rodičia naplno užili počas akcie Deň otcov. 
Slúži pre voľnočasové aktivity žiakov hlavne v 
odpoludňajších hodinách v školskom klube. 

Súbežne s prístreškom začali rekonštrukč-
né práce v základnej škole aj na budove býva-
lej jedálne. Tá prešla kompletnou prestavbou 
zvnútra i zvonku. Výsledkom rekonštrukcie v 
objeme 13 tisíc eur je malá telocvičňa, kto-
rú už v súčasnosti žiaci využívajú. Spestrením 
školského areálu je aj nová lezecká zostava. 
Tú deti využívajú od začiatku nového školské-
ho roka 2012/2013. 

Ukončením týchto stavebných aktivít sa 
obci podarilo vzhľad a vybavenie školy dostať 
na požadovanú úroveň a tak prispieť k jej za-
traktívneniu v roku, keď slávila 110. výročie 
založenia. 

V druhej polovici roka pokračovala rekon-
štrukcia budovy obecného úradu ďalšími tromi 
miestnosťami, na ktorú spoločnosť Nafta, a.s., 
prispela dotáciou 1 500 eur. Obnova vnútor-
ných priestorov zahŕňala aj výmenu podláh a 
čiastočne okien. Náklady na práce predstavo-
vali čiastku 6 000 eur. 

Za najdôležitejšiu investičnú akciu končia-
ceho sa roka považujem položenie asfaltové-
ho koberca na Ul. tichej a priľahlej spojovacej 

s Ul. laškovskou. Celkové náklady 73 tisíc eur 
boli hradené z vlastných finančných prostried-
kov obce. Stavbu realizovala firma Strabag, 
ktorá cenou uspela vo verejnej súťaži. 

V októbri sa podarilo zrekonštruovať aj 
pravú stranu chodníka smerom na cintorín 
popri hlavnej ceste od rodinného domu Ľ. Ma-
tinu. Obnovu koberca si vyžiadal stav chodní-
ka, ktorý už bol značne zničený. Jeho obnova 
stála 5 tisíc eur. Poslednou väčšou investičnou 
akciou roka bola rekonštrukcia sociálnych za-
riadení na prízemí kultúrneho domu. Jej do-

končenie sa predpokladá v január 2013. 
Okrem spomenutých aktivít pokračoval v 

uplynulom roku aj kultúrny život. Popri tra-
dičných podujatiach zaujala hlavne slávnosť 
30. výročia založenia DFSk Harčare a umiest-
nenie (zlaté postupové pásmo) ženskej skupi-
ny Harčarki a speváckeho dua v okresnej sú-
ťaži speváckych skupín v Rakovci n/O a ná-
sledná reprezentácia v krajskom kole. Blaho-
želáme!

Vážení občania, ďakujem všetkým, ktorí v 
minulom roku prispeli svojou prácou a umom 
v prospech obce. Želám všetkým obyvateľom 
obce na prahu nového roka 2013 pokoj v ro-
dinách, zdravie a veľa šťastných dní s úsme-
vom na tvári. 

Ing. Ján Čižmárik, starosta

POTLESK FOLKLORISTOM 
Obec Pozdišovce, Zemplínske osvetové stredisko Michalovce a Miestny 

odbor Matice slovenskej Pozdišovce usporiadali v nedeľu 22. júla v pora-
dí 22. ročník tradičných folklórnych slávností. Pôvodne sa mali uskutočniť 
v amfiteátri pri obecnom úrade, no nakoniec vrtochy počasia spôsobili, že 
celé podujatie sa presunulo do bývalej kinosály kultúrneho domu. 

HORELA VATRAHHHHHHHHHHHHOOOOOOOOOOOORRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEELLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAA VVVVVVVVVVVVAAAAAAAAAAAATTTTTTTTTTTTRRRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAAA
Už tradične pri moste zapálili členovia ZO KSS 

symbolickú vatru na počesť 68. výročia vy-
puknutia SNP v Banskej Bystrici. Zároveň to 

bola spomienka na 18 občanov obce, ktorí sa 
zúčastnili ako dobrovoľníci Povstania či bojov 
ako vojaci na rôznych frontoch II. svetovej 

vojny. Česť ich pamiatke! -eš-

POSVÄTILI KRÍŽ
Milá ekumenická slávnosť sa 

uskutočnila v sobotu 29. septembra 
v miestnej časti Podhorie pri Úbo-
či. Tu, v blízkosti „Ranča u Kosťa“, 
bola posviacka kríža, ktorý dal zho-
toviť majiteľ ranča Vladimír Kos-
tovčík. 

Kríž bol postavený na mieste, kde 
už predtým stál poľný kríž. Svoj-
ho času ho dali postaviť na svojej 
roli rodičia Jána Rolenčíka. Bolo 
to v roku 1880. Neskôr bol kríž aj s 
ohrádkou zničený, resp. odcudzený. 
Zostal po ňom iba krovím zarastený 
základ z pieskovca. 

Nový kríž, vysoký 2,5 m, zhoto-
vil pozdišovský umelecký kováč Ka-
rel Opa. Drevený korpus zhotovili v 
chránenej dielni v Čičave. Darova-
li ho veriaci z Ondavských Matia-
šoviec. Za hojnej účasti veriacich 
kríž posvätili, a všetkých prítom-
ných modlitbami posilnili, domá-
ci duchovní otcovia Marek Paľo, 
gréckokatolícky farár, Sergej Bari-
lík, pravoslávny farár a Pavol Reb-
jak, rímskokatolícky farár z Ondav-
ských Matiašoviec. 

Kríž, symbol kresťanstva, sa na-
chádza vedľa náučno-poznávacie-
ho turistického chodníka. Pri ceste 
okolo sa zastavte a pomodlite. 

M. Hreščo, kronikár

PRIŠIEL MIKULÁŠ
V nedeľu 9. decembra popolud-

ní prišiel Mikuláš aj do Pozdišoviec. 
V kultúrnom dome ho privítalo asi 
120 detí. Mikuláša pozdravili krás-
nymi básňami, piesňami a koleda-
mi deti materskej a žiaci základnej 
školy, začo dostali darčeky a slad-
kosti. Poďakovanie za vydarenú ak-
ciu patrí aj sponzorom – Ovocinár-
sky majetok, s.r.o. –  Imrich Hru-
bý, Róbert Horný a Ondrej Horný 
a Dušan Gaľa. (M.H.)

Harčarki počas vystúpenia v Rakovci n/O. Snímka: archív O. Nováka

keďže máme za sebou aj rok s letopočtom 2012. Rok, v ktorom obec realizova-
la ďalšie plány, ktoré si predsavzala na jeho začiatku. 

Publiku v zaplnenej sále sa v úvo-
de predstavili pozdišovské hudobné 
talenty O. Novák ml., B. Soták a P. No-
vák s ľudovou hudbou Základnej ume-
leckej školy v Michalovciach. Nasledu-
júce minúty programu patrili postupne 
miestnemu DFS Harčarik, DFSk Paj-
tašky z Lekároviec a DFSk Harčare a 
pekným zemplínskym pesničkám v ich 
podaní. Program tohto nedeľného po-
poludnia vyvrcholil hodinovým vystú-
pením FS Topľan z Giraltoviec. Mladí 
Šarišania sa v Pozdišovciach vytanco-
vali do sýtosti a predviedli bohatý re-
pertoár zo svojho umenia. 

Tento 40-členný súbor vznikol v 
roku 1973 premenovaním pôvodné-

ho folklórneho krúžku Kožiar. Typic-
ké sú preň hornošarišské kroje. Roč-
ne absolvuje 50-60 vystúpení nielen 
doma, ale i v zahraničí. Súbor je mladý 
s vekovým priemerom 16-18 rokov. K 
jeho repertoáru patria tance Šarišpol-
ka, Krucena a Čardáš. Tanečným pe-
dagógom je Tatiana Švačová, hudob-
nú zložku vedie Mgr. Peter Zajac (ria-
diteľ ZUŠ) a organizačným vedúcim je 
Pavol Švač. 

Okrem ďakovných listov a kytíc kve-
tov od starostu Ing. Jána Čižmárika bol 
odmenou pre všetkých účinkujúcich aj 
zaslúžený potlesk milovníkov folklóru. 
Atmosféru 22. ročníka sviatku folkló-
ru v  našej obci dotvárali aj predajné 
stánky, tzv. „šatriky“, v priestore medzi 
kaštieľom a kultúrnym domom. (JPZ)



Poslanci obecného zastupiteľstva sa v druhom polroku 2012 zišli na dvoch 
riadnych zasadnutiach.

28. septembra 2012 obecné zastupiteľstvo

 Zobralo na vedomie:
1. Cenovú ponuku na rekonštrukciu chodníka popri ceste E/50 v úseku 

Matina – odbočka na cintorín.
 Prerokovalo:
1. Návrh na odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Pozdišovce, a to 

novovytvoreného pozemku parcela č. 2904/93 (druh – zastavané plo-
chy a nádvoria) o výmere 10 m2 oddeleného geometrickým plánom 
č. 36208914-38/2010 vyhotoviteľ Geodezia Michalovce od pozemku 
parcela reg. C-Ku parcelné č. 2904/52 (druh pozemku) o výmere 95 
055 m2 v katastrálnom území Pozdišovce, zapísaného na LV č. 1380.

 Schválilo:
1. Správu o hospodárení obce za II. štvrťrok 2012. 
2. Podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. O majetku obcí v 

znení neskorších predpisov zámer predaja nehnuteľností vo vlastníctve 
obce Pozdišovce a to novovytvoreného pozemku parcela č. 2904/93 
(druh – zastavané plochy a nádvoria), o výmere 10 m2 oddeleného 
geometrickým plánom č 36208914 vyhotoviteľa Geodezia Michalov-
ce od pozemku parcela reg. C-KN parcelné č. 2904/52 o výmere 95 
055 m2 v katastrálnom území Pozdišovce zapísaného na LV č. 1380 
do výlučného vlastníctva spoločnosti Východoslovenská distribučná, 
a.s., Mlynská 31, Košice, IČO 36599361 za kúpnu cenu vo výške 3,32 
€/m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že na predáva-
nej parcele je umiestnené zariadenie – stavba slúžiaca kupujúcemu a 
to trafostanica TS 3.

 Odporučilo:
1. Starostovi obce dať vypracovať projektovú dokumentáciu pre výtlačnú 

šachtu kanalizácie v časti Arenda a následne rozpočet na jej výstavbu.
2. Zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa schvaľovacej časti uzne-

senia do 30.11.2012.

Za uznesenie hlasovalo 8 z 8 poslancov.

30. novembra 2012 obecné zastupiteľstvo

 Zobralo na vedomie:
1. Návrh rozpočtu obce pre roky 2014-2015.
 Schválilo:
1. Správu o hospodárení obce za III. štvrťrok 2012.
2. Úpravu položiek podľa jednotlivých položiek.
3. Rozpočet na rok 2013.
4. Investičné aktivity pre rok 2013 – zateplenie MŠ, rekonštrukcia prístu-

povej komunikácie VP3, pokračovanie rekonštrukcie OcÚ a kultúrne-
ho domu, rozšírenie kanalizácie a výstavba prečerpávacej stanice v čas-
ti Arenda.

5. Odmeny poslancom OcZ a kontrolórke obce na základe účasti na za-
sadnutiach OcZ a obecných akciách podľa zásad odmeňovania + pa-
ušálna odmena 170 €,

- odmenu členom DFS podľa účasti na akciách organizovaných obcou 
(podľa prílohy)

- zástupcovi starostu odmenu 150 €
- občanom obce za prácu v prospech obce – Milan Hreščo 120 €, Irena 

Macková 70 €, Jaroslav Čenčarik 70 €, manželia Novákovci za vedenie 
DFS Harčarik á 150 €.

 Zrušilo:
1. Verejné obstarávanie formou podprahovej zákazky na predmet zákaz-

ky: Zateplenie Materskej školy Pozdišovce z dôvodu nedostatku finanč-
ných zdrojov z výnosov z predaja nevyužitých priznaných jednotiek 
Kjótskeho protokolu.

Za uznesenie hlasovalo 6 zo 6 poslancov.

Ing. Ján ČIŽMÁRIK, starosta obce

ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Posviacku kríža na Podhorí vykonali duchovní otcovia (v poradí zľa-
va) Pavol Rebjak, Marek Paľo a Sergej Barilík. Snímka: is

PRIBUDLI PRÍSTREŠKY
Pozdišovce postupne ponúkajú turis-

tom či náhodným návštevníkom stále 
viac a viac možností vyžitia. Po otvore-
ní turistického chodníka či Ranča u Kos-
ťa pribudli v okolí v.n. Rybník nedávno 
tri prístrešky, na výstavbe ktorých sa 
podieľali členovia michalovskej organi-
zácie SRZ. Pomenovali ich podľa vedú-
cich skupín – U Tibora, U Tóna a U La-
ciho. (R.)

ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVAO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
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KROJE PRE HARČARIK
V nedeľu 22. júla, na 22. ročníku Folklórnych slávností, sa Detský 

folklórny súbor Harčarik predstavil v nových krojoch. Vďaka nadácii SPP 
sme zakúpili látku a následne zhotovili 12 kusov týchto krojov a taktiež za-
bezpečili obuv pre dievčenskú časť súboru. 

V súčasnosti v DFS účinkuje 25 detí a pracujeme zatiaľ s tanečnou a 
speváckou zložkou. V budúcnosti by sme sa radi rozrástli o ďalších členov 
a rozšírili súbor o zložku hudobnú. Tak, ako v prípade tanečníkov či spe-
vákov súboru, aj ľudovú hudbu chceme vychovať v prevažnej miere z mla-
dých Pozdišovčanov. 

Veríme, že vďaka podpore obce a jej obyvateľov budeme môcť tento 
zámer realizovať. Keďže folklórne tradície v obci uchovávali naši predko-
via pre dnešné generácie, je našou povinnosťou šíriť ich a uchovávať aj 
pre generácie nasledujúce.  -ák-

OBNOVA KÚRIEOBNOVA KÚRIE
Naša obec má 4 kultúrne pamiatky, medzi ktoré patrí aj budova 

obecného úradu. Dali ju vystaviť Sirmajovci v rokoch 1698-1701 a 
pôvodne slúžila ako dom pre služobníctvo.

miestneho národného výboru, matri-
ku a sobášnu miestnosť. V časti bu-
dovy zriadili v roku 1949 materskú 
školu a detské jasle. Škôlka tu bola 
až do roku 1975, kedy sa presťaho-
vala do novej budovy. Jasle boli ne-
skôr zrušené a veľká miestnosť (7x7 
m) slúžila ako sobášna sieň až do zru-
šenia matriky. Ďalšie priestory uží-
val MNV. Od roku 1990 sídli v bu-
dove obecný úrad. Sú tu kancelárie, 
zasadačka, pamätná izba, knižnica, 
priestory pre DFSk a pod.

V roku 2010 bola obnovená a 
upravená miestnosť, ktorá slúži ako 
pamätná izba obce. Vkusne a účel-
ne bola zrekonštruovaná zasadačka, 
chodba a sociálne zariadenia, kance-
lária starostu. Zostáva ešte ukončiť 
ostatné kancelárie.

Milan Hreščo, kronikár 

Tento dvojtraktový objekt, zakle-
nený valenými a pruskými klenba-
mi, je podpivničený a vybudovaný 
z lomového bieleho kameňa pochá-
dzajúceho z niekdajšieho michalov-
ského kameňolomu Hrádok. Múry 
majú hrúbku vyše jedného metra. V 
minulosti bola kúria viackrát rekon-
štruovaná, no jej vzhľad sa nezmenil. 
Pôvodné sú okenné mreže i väčšina 
okien a dverí. 

Po rozpade rakúsko-uhorskej mo-
narchie a vzniku ČSR (1918) sa zme-
nili politické a mocenské pomery. 
Odvtedy budova slúži pre účely obce. 
Bolo tu sídlo notariátu i samosprávy 
obce. Po 2. svetovej vojne a znárod-
není majetku tu zriadili kancelárie 

POĎAKOVANIE
V uplynulých dňoch odišla do dôchod-

ku Jolana ŽINČÁKOVÁ, pracovníčka 
Obecného úradu Pozdišovce. Na obec-
nom úrade pracovala od 1. januára 
1991. Za odvedenú prácu jej ďakujeme 
a na zaslúženom odpočinku želáme pev-
né zdravie a veľa krásnych chvíľ v kru-
hu najbližších.

Starosta a obecné zastupiteľstvo

VZORNE
REPREZENTOVALI

O tom, že folklór v našej obci stále 
žije, sme sa mohli presvedčiť 21. ok-
tóbra v Rakovci n/O. Konala sa tam 
okresná prehliadka Hudobný folklór 
dospelých, na ktorej si úspešne počí-
nali naši folkloristi. V konkurencii 16 
skupín, 11 spevákov sólistov a 3 spe-
vákov inštrumentalistov si zo 6 po-
stupových miest do krajského kola 
vybojovali 2, keď sa umiestnili v „zla-
tom pásme“ s priamym postupom. 
Medzi skupinami si úspešne počí-
nala DFSk Harčarki (Milka Šestáko-
vá, Iveta Sotáková, Jana Luteránová, 
Zuzana Nováková, Dominika Moska-
ľová a Lucia Toporová) a medzi só-
listami spevácke duo L. Toporová-D. 
Moskaľová. 

Krajské kolo bolo 11. novembra v 
Haniske pri Košiciach. Medzi 28 sú-
ťažiacimi sa naša folklórna skupina 
a sólistky umiestnili v „bronzovom 
pásme“. Blahoželáme! (ON)



Etnomuzikológ Ondrej Demo na návšteve u hrnčiarskeho majstra 
Jána Parikrupu.  Snímka:Milan Hreščo
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VÝZNAMNÁ NÁVŠTEVAVÝZNAMNÁ NÁVŠTEVA
Dňa 20. augusta popoludní navštívil našu obec významný slovenský etno-

muzikológ PhDr. Ondrej Demo, Csc. (nar. 1927). Vzácneho hosťa privítali 
členovia DFSk Harčare s vedúcim Ondrejom Novákom. 

Po krátkom rozhovore O. Demo navštívil rodinnú galériu keramikára 
Jána Parikrupu. So záujmom si prezrel jeho jedinečné výrobky a dielňu. 
Hosťa potom piesňami pozdravili členky DFSk a mladí folkloristi. Okrem 
folklóru ho zaujala história i súčasnosť obce. V sprievode zborového farára 
Mgr. Ľubomíra Kordoša si prezrel aj evanjelický chrám. 

Je známe, že O. Demo pracoval štyri desaťročia ako hudobný redaktor v 
Československom i Slovenskom rozhlase. Dlhé roky pripravoval cyklus re-
lácií Klenotnica ľudovej hudby, v ktorej predstavil množstvo súborov i jed-
notlivcov z 275 obcí Slovenska. Jeho nahrávky autentického folklóru patria 
do Zlatého dokumentačného fondu Slovenského rozhlasu. Na jeho podnet 
vznikla aj medzinárodná súťaž rozhlasových nahrávok ľudovej hudby. Au-
torsky i režijne sa podieľal na folklórnych festivaloch vo Východnej, Detve 
a na Myjave. Bol členom odborných porôt domácich i zahraničných folklór-
nych súťaží. Okrem množstva odborných štúdií a článkov je autorom a spo-
luautorom viacerých publikácií o slovenskom folklóre. Patrí k zakladateľom 
Orchestra ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu. Pre toto teleso, spe-
vácky zbor súboru Lúčnica a iné súbory kompozične spracoval 120 parti-
túr. Od roku 1990 je umeleckým vedúcim a zbormajstrom Speváckeho zbo-
ru Jána Pavla II. vo Vajnoroch a predsedom Spolku hudobného folklóru pri 
Slovenskej hudobnej únii.

PhDr. O. Demovi želáme veľa zdravia a ešte veľa tvorivých síl vo folklór-
nom umení.  (M. Hreščo)

VARILI GUĽÁŠ
Na „Ranči u Kosťa“ bolo v sobotu 29. 

septembra popoludní veselo a rušno. Pod-
nikateľ Vladimír Kostovčík tu usporiadal 2. 
ročník súťaže vo varení kotlíkového guľá-
ša. 

V areáli ranča na upravenom priestran-
stve boli rozložené kotlíky siedmich súťa-
žiacich družstiev. Počas varenia mali dobrú 
náladu nielen súťažiaci, ale aj hostia a náv-
števníci, ktorí obdivovali šikovnosť „kuchá-
rov“. Všade sa šírila príjemná vôňa, nechý-
bala ani hudba a občerstvenie. 

Ako najlepší a najchutnejší kotlíkový gu-
ľáš vyhodnotila porota guľáš, ktorý pripra-
vilo družstvo P. Mašlonku z našej obce. Na 
dru hom mieste skončilo družstvo z Ondav-
ských Matiašoviec pod vedením starostky 
M. Mražíkovej a tretí skončili poľovníci z PZ 
Srnec Pozdišovce. 

Výborné boli aj ostatné guľáše, keďže si 
na nich pochutnali všetci prítomní. (-mh-)

Predsa sme sa dočkali! Sloven-
ský štatistický úrad konečne zverej-
nil výsledky sčítania obyvateľstva, 
domov a bytov, ktoré sa uskutočni-
lo v máji 2011. Podľa týchto štatistík 
bolo v okamihu sčítania (21. máj) 
k trvalému pobytu v obci prihláse-
ných 1 260 obyvateľov, čo predsta-
vuje oproti roku 2001 nárast o 39 
obyvateľov. Prevahu mali ženy, kto-
rých bolo 637, kým mužov 623.

K slovenskej národnosti sa hlási-
lo 1 121, k maďarskej 2, k rómskej 
89, k rusínskej 2, k ukrajinskej 4,
k českej 8 a k nemeckej 2 obyva-
telia. Ostatnú národnosť uviedol 1 
obyvateľ a 31 neuviedlo žiadnu. Istý 
posun nastal v konfesionálnej prí-
slušnosti. V obci žilo 444 rímskoka-
tolíkov (predtým 447), 138 grécko-
katolíkov (117), 182 pravoslávnych 
(187), 375 evanjelikov a.v. (398), 16 
reformovaných kresťanov (22), 22 
jehovistov (26). Ďalší desiati sa hlá-
sili k trom iným cirkvám – k evanje-
lickej metodistickej cirkvi 6, k cirkvi 
bratskej a cirkvi čsl. husitskej po 2. 
Zvýšil sa počet ďalších dvoch sku-

pín – bez vyznania bolo 25 (19) a 
48 obyvateľov neuviedlo žiadnu prí-
slušnosť. 

Z celkového počtu obyvateľstva 
najpočetnejšia bola veková skupi-
na 30-34 rokov (119 občanov). Ďal-
šie poradie je nasledovné: 25-29 
rokov (99), 50-54 (97), 45-49 (95), 
35-39 (93), 55-59 (85), 20-24 (81), 
5-9 a 15-19 (po 79), 10-14 (78), 60-

64 (75), 40-44 (66), 65-69 (52), 70-
74 (48), 75-79 (34), 0-4 (29), 80-84 
(22), 85-89 (8) a 90-94 (1). V oka-
mihu sčítania bol najstarším oby-
vateľom jediný deväťdesiatnik Ján 
Poprik. Pomerne nízke zastúpenie 
mala veková skupina 0-4 roky (iba 
29), pričom ostatné štyri vekové 
skupiny do 20 rokov boli pomerne 
vyrovnané (od 78 do 81 osôb). 
Ďalšie štatistiky zo sčítania zve-

rejníme v budúcom čísle. (-jpz-)

∙ VYSTÚPIL NA ELBRUS
Nedávno sme písali o horolezec-
kých úspechoch nášho rodáka Ing. 
Juraja Kočiša. Dňa 12. júla tohto 
roku k nim pribudol ďalší. V ten-
to deň totiž vystúpil na najvyšší 
vrchol Kaukazu a celého Ruska – 
5 642 m vysoký Elbrus. Blahoželá-
me! Za pekného počasia na tento 
vrchol vystúpi v priemere až 200 
horolezcov. Samotný výstup nie je 
technicky náročný. Mnohí však vý-
stup podcenia, idú s nedostatoč-
nou výbavou alebo sú nediscipli-
novaní, takže ročne tu evidujú od 
15 do 30 obetí. (r)

∙ VÝMENA KŇAZOV
Košický eparcha vladyka Milan 
Chautur, CSsR., urobil v obsadení 
gréckokatolíckych farností v tomto 
roku niekoľko personálnych zmien, 
ktoré sa dotkli aj mladej pozdišov-
skej farnosti. V polovici júla odišiel 
do farnosti Stankovce doterajší fa-
rár, protojerej o. Ján Lemeš. V na-
šej obci pôsobil od roku 2004. Na 
jeho miesto prišiel o. Marek Paľo, 
ktorý predtým pôsobil vo farnos-
ti Strážske (2001-2012). O. Jáno-
vi za jeho požehnané 8-ročné účin-
kovanie medzi našimi veriacimi vy-
slovujeme úprimné Pán Boh zaplať! 
Obom presbyterom v ich nových 
farnostiach vyprosujeme hojnosť 
Božích milostí. (red.)

∙ MESIAC ÚCTY
Aj v tomto roku sa uskutočnilo v 
ok tóbri stretnutie starších občanov-
dô chodcov z obce pri príležitosti
Mesiaca úcty k starším. V kultúrnom
dome účastníkov stretnutie pozdra-
vil starosta Ing. Ján Čižmárik. Svo-
jím programom ich potešili žiaci zá-
kladnej školy. Po družnom posede-
ní obdržali 220 dôchodcovia spo-
mienkové darčeky. (-hr-)

∙ PO 40 ROKOCH
Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Poz-
dišovciach organizoval v prvú ad-
ventnú nedeľu (2.12.) stretnutie 
konfirmandov po 40 rokoch, kto-
ré sa uskutočnilo v chráme Božom. 
Zúčastnilo sa ho 18 bývalých kon-
firmandov. Obnovené konfirmačné 
požehnanie im udelil zborový farár 
Ľubomír Kordoš.

(M. Hreščo, presbyter CZ)

∙ KONCERT
Tohtoročný vianočný koncert pre 
rodičov, starých rodičov, priateľov 
školy a občanov obce sa uskutočnil 
17. decembra v kultúrnom dome. 
Koncert pripravili žiaci našej zá-
kladnej školy a pedagógovia pod 
vedením riaditeľky Mgr. A. Janošo-
vej. V hodnotnom programe nechý-
bali nádherné koledy, vinše, via-
nočné a novoročné želania. (mi)

STRUÈNE

BUDE DIAĽNICA(?)BUDE DIAĽNICA(?)
V Michalovciach sa v septembri uskutočnilo výjazdové rokovanie vlády 

SR na čele s premiérom R. Ficom. Vláda rokovala o problematike týkajú-
cej sa okresov Michalovce a Sobrance. Výsledkom bola prisľúbená pomoc 
na rozvoj regiónu v sume 2 mil. € (uznesenie vlády SR č. 469).

Okrem iných úloh a opatrení (v bode B.4.) dostal minister dopravy, vý-
stavby a regionálneho rozvoja úlohu zabezpečiť prípravu a začatie výstav-
by diaľnice D 1 na úsekoch Budimír-Bidovce (do 31. mája 2014), Bidov-
ce-Dargov, Dargov-Pozdišovce (do 30. júna 2015) a Pozdišovce-št. hrani-
ca s Ukrajinou, diaľničný privádzač Michalovce do 30. júna 2017.

Výstavbou týchto úsekov by sa zvýšila bezpečnosť cestnej premávky. 
Zároveň by sa znížila hustá a hlučná premávka cez našu obec. Uvítali by 
to všetci občania, hlavne tí, ktorí bývajú v blízkosti hlavnej cesty. (M. H.)

MÁME VÝSLEDKY SČÍTANIA

NA ZNÁMKE
Slovenská pošta vydala počas 

roka 2012 ďalších 21 známok s 
rôznou tématikou. Medzi osob-
nosťami nechýbal Jonáš Zábor-
ský, ktorý po skončení štúdia za-
čínal svoju kňazskú dráhu ako 
zborový kaplán na pozdišovskej 
evanjelickej fare (1835-1839). 
Známka s jeho portrétom vyšla 3. 
februára 2012, teda v deň nedo-
žitých 200-tých narodenín tohto 
popredného slovenského drama-
tika. (-rk-)

KADERNÍCTVO
V budove zdravotného strediska bolo 

opäť zriadené kaderníctvo. Prevádzku-
je ho Zuzana Kostrejová z Michaloviec. 
Otváracie hodiny budú dodatočne upres-
nené. -r-
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Pohľad na budovu niekdajšieho liehovaru a sódovkárne. Snímka: JPZ

UPLYNULO STOROČIE 
V polovici októbra uplynulo 100 rokov 

od narodenia generálneho biskupa Evanje-
lickej cirkvi augsburského vyznania na Slo-
vensku prof. ThDr. Jána Michalka. Pri príle-
žitosti nedožitých narodenín konali sa spo-
mienkové služby Božie vo Veľkom kostole 
v Bratislave, za účasti predstaviteľov cirkvi, 
cirkevných zborov, príbuzných, priateľov a 
širokej verejnosti. 

Z nášho cirkevného zboru sa spomienky 
zúčastnil zborový farár Ľubomír Kordoš, do-
zorkyňa CZ Anna Pavlikánová a presbyter 
CZ Daniel Ondo-Eštok s manželkou Milicou. 

J. Michalko sa narodil 16. októbra 1912 
vo Važci. Po skončení štúdia na Teologickej 
fakulte UK v Bratislave (1937) bol kaplá-
nom v Bratislave, neskôr farárom v Spišskej 
Novej Vsi. V rokoch 1942-1947 bol zboro-
vým farárom v Pozdišovciach. Potom pôso-
bil v Mysleniciach a v Bratislave až do roku 
1970, kedy bol zvolený za generálneho bis-
kupa ECAV na Slovensku. Túto náročnú a 
zodpovednú funkciu vykonával 20 rokov. 
Taktiež bol dekanom na Slovenskej evan-
jelickej bohosloveckej fakulte v Bratislave a 
pracoval ako člen Predsedníctva Českoslo-
venského mierového výboru a Svetového 
luteránskeho zväzu.

Počas pôsobenia v Pozdišovciach sa za-
slúžil o opravu kostola, jeho strechy a veže, 
ktoré boli poškodené vojnou. Zomrel v roku 
1990 v Bratislave vo veku 78 rokov. Pocho-
vaný je v Slávičom údolí, kde v deň spo-
mienky položili kyticu kvetov aj zástupco-
via nášho cirkevného zboru.

Milan Hreščo, presbyter CZ

Vojniciach (okr. Komárno), Levi-
ciach, Lučenci, Levoči a v Pozdi-
šovciach. V priemere zamestnávali 
15-30 ľudí. Kvôli spomínanej pro-
dukcii boli pre uhorskú vládu dôle-
žité z hľadiska daňovej politiky. 

Po rozpade monarchie, vzniku 
ČSR a následnom úpadku veľko-
statku prešiel liehovar do rúk no-
vých majiteľov. V prenájme ho mal 
židovský občan Viliam Goldmann. 
Šesť pracovníkov tu denne vypro-
dukovalo 400-600 hl liehu. Kapa-
cita liehovaru bola až 2 000 hl. Na 
sklonku I. ČSR a počas prvej Slo-
venskej republiky výrobňu vlastnila 

Málokto však vie, že niekdajšiu 
populáciu, hlavne mužskú, potešili 
aj iné produkty z Pozdišoviec. Svo-
ju tradíciu tu má totiž aj výroba ná-
pojov. Už na prelome 17. a 18. stor. 
v našej obci vyrábali rum pre po-
vstalecké vojsko Imricha Tokolyi-
ho. Po jeho boku totiž bojoval po-
zdišovský zemepán a prívrženec 
Andrej Sirmaj. Z 19. a prvej polovi-
ce 20. storočia máme doklady o lie-
hovare. Bol postavený v prvej tre-
tine 19. stor. v blízkosti artéžskej 
studne a mal spoločný parný po-
hon s mlynom. Na prelome storočí 
(19./20.), až do vzniku ČSR, patril 
židovskej rodine veľkostatkára We-
inbergera. 

Pred prvou svetovou vojnou, roku 
1912, bolo na území Slovenska 382 
obyčajných liehovarov. Tri z nich 
boli priemyselné, ostatné poľnohos-
podárske. Ročný kontingent ich vý-
roby sa pohyboval nad 300-tis. hl 
ročne, skutočná výroba sa však po-
hybovala na úrovni 400-tis. hl a za-
bezpečovali takmer tretinu výroby 
liehu v rámci Uhorska. Medzi naj-
väčšie v slovenských pomeroch pat-
rili závody v Malackách, Trenčíne, 

OSUD LIEHOVARUOSUD LIEHOVARU
Naša obec je známa takmer 600-ročnou hrnčiarskou výrobou. Úžit-

ková i ozdobná keramika z pozdišovskej dielne bola počas mnohých 
stáročí neodmysliteľnou súčasťou domácností nielen v zemplínskom re-
gióne, ale aj ďaleko za jeho hranicami. 

spoločnosť Mikyska a spol. V tom 
čase patril liehovar medzi strategic-
ké podniky oboch štátnych útvarov. 
Na sklonku 2. svet. vojny liehovar 
už neprodukoval. Ako sa dozvedá-
me z listu jedného z majiteľov Ber-
nému (daňovému) úradu v Micha-
lovciach, zariadenie bolo demonto-
vané a odvezené novému majiteľo-
vi do Popradu. 

Ako sme už písali v PČ 1/2010, v 
našej obci sa dorábalo aj víno. Sta-
lo sa tak po vzniku JRD (1949), keď 
na „farskom“ bola vysadená vinica. 
Neskôr boli vinice rozšírené až na 
60 ha, hlavne v chotárnej časti Hro-
by. S úpadkom JRD začiatkom 90-
tych rokov 20. stor. Vinice i sused-
né ovocné sady (asi 40 ha) postupne 
spustli. Dielo skazy dokonal tohto-
ročný marcový požiar spôsobený 
nezodpovedným ko naním niekto-
rých obyvateľov. (jpz)

Z HISTÓRIE Z HISTÓRIE 
FUTBALU

Viacerými aktivitami si Michalov-
čania pripomenuli v lete sté výročie 
futbalu v meste. Pred 100 rokmi – 4. 
augusta 1912 sa v dobovej tlači to-
tiž objavila strohá informácia o vý-
sledku futbalového zápasu medzi 
Michalovcami a Footbal clubom Po-
zdišovce, ktorý skončil víťazstvom 
Pozdišovčanov 0:6. 

Aj keď v tomto meraní síl jasne 
dominovali naši futbalisti, postupom 
času mali navrch Michalovce, ktoré 
hrávali v župných, neskôr i celoštát-
nych súťažiach. Vzájomné zápasy 
sa uskutočnili najmä na turnajoch 
(muži, žiaci). V dlhodobých súťa-
žiach sme sa stretávali iba s micha-
lovskou rezervou. Mnohí pamätníci 
ešte aj dnes spomínajú na zápole-
nia v „okresnej lige“ pred polstoro-
čím, kedy oba celky bojovali o po-
stup do krajskej súťaže. 

S rozvojom okresného sídla rástli 
aj futbalové ambície Michalovčanov. 
V druhej polovici 20. stor. im v tom 
čiastočne pomáhali aj mladí Pozdi-
šovčania. Druholigový dres dospe-
lých tamojšieho Zemplína oblieka-
li napr. Ing. Ľubomír Čižmár a Ing. 
Dušan Varmeďa. Futbalové šťastie 
tam pokúšali i ďalší naši hráči. 

V súčasnosti tam v II. lige medzi 
dospelými úspešne pôsobí iba 18-
ročný Stanislav Danko ml. Práve 
cez Michalovce viedla jeho cesta do 
viacerých mládežníckych reprezen-
tačných výberov SR. (red.)

SEREDAJ V POZDIŠOVCIACH
Začiatkom roka sme si pripomenuli 200. výročie narodenia dvoch významných postáv sloven-

ského národného života v 19. storočí – Jonáša Záborského a Karola Samuela Benjamína Sere-
daja. Druhý menovaný sa narodil 30. januára 1812 v Sabinove. Pochádzal z meštianskej reme-
selníckej rodiny kožušníka Samuela Seredaja a matky Kristíny, rodenej Jastrabyniovej, dcéry 
evanjelického farára. 

K. Szereday získal vrelý vzťah k hudbe a litera-
túre už na miestnej škole v rodnom meste záslu-
hou učiteľa Mateja Hasaja, ktorý ďalej rozvíjal a 
prehlboval počas štúdia na Evanjelickom  kolégiu 
v Prešove. V roku 1832 absolvoval štúdium na 
tomto evanjelickom kolégiu. 

Karol Seredaj bol zvolený 6. júla 1833 za uči-
teľa a kantora pozdišovskej evanjelickej školy a 
hneď sa ujal školského úradu. Po príchode do Po-
zdišoviec v roku 1833 sa zhrozil nad žalostným 
stavom školy, aký mu prenechal  jeho predchod-
ca Samuel Cibuľak. V rokoch 1835-1839 tu pô-
sobil súčasne s evanjelickým kaplánom Jonášom 
Záborským. Po príchode J. Záborského za kaplá-
na do Pozdišoviec a  po nadviazaní živých kontak-
tov s ďalšími vzdelancami na okolí sa pozdišov-
ská škola stala najdôležitejším ohnivkom sloven-
ského národného života na Zemplíne.  Seredajovi 
a Záborskému sa podarilo za pomerne krátky čas 
vybudovať v škole cennú knižnicu, ktorú využívali 
mnohí vzdelanci nielen zo Zemplína, ale aj zo Ša-
riša a Abova. Seredaj tu začal prácu na vlastných 
učebných textoch, ktorými rozširoval úzko vyme-
dzený okruh učiva cirkevnej školy. 

Po odchode Záborského na ďalšie štúdiá do Ne-
mecka sa Seredaj oženil s Alžbetou Hanžírovou 
a prijal učiteľskú a kantorskú stanicu vo Vrbici 
(dnes časť Liptovského Mikuláša), kde ho uviedol 

Michal Miloslav Hodža 22. septembra 1839. Zú-
častnil sa druhej sedenice (valného zhromažde-
nia) spolku Tatrín, ktorá sa uskutočnila 6. augus-
ta 1845 v Liptovskom Svätom Mikuláši. Ako or-
ganizátor národných podujatí v meruôsmych ro-
koch (1848-1849) bol prenasledovaný, obvinený 
z vlastizrady a väznený. Po necelých 15 rokoch 
pôsobenia na Liptove sa v máji 1854 opäť vrátil 
do Pozdišoviec, kde učil do roku 1878. Vystriedal 
tu svojho brata Tomáša,ktorý v našej obci od jeho 
odchodu pôsobil. 

Po opätovnom návrate do Pozdišoviec bol spo-
luzakladateľom miestnej Matice slovenskej. K zá-
chrane pôvodnej zemplínskej kultúry výrazne 
prispel hlavne zozbieraním a vytvorením rozsiah-
lej zbierky zemplínskych ľudových piesní. Tá po-
zostáva zo štyroch zborníkov a obsahuje 583 pô-
vodných ľudových textov a 68 piesní aj so zapísa-
nými melódiami. V roku 1867 zaslal Matici slo-
venskej vzácnu hudobnú pamiatku, ktorú nazval 
„Nápevy starých slovenských zpjevanek od uroze-
né Anny Szirmay, rozené Keczer 1625-1630“. 

Bol posledným učiteľom vyučujúcim pred silne-
júcou maďarizáciou po slovensky. Uhorská vláda 
ho prepustila do výslužby bez penzie a len láska 
a úcta ľudu mu pomohla dôstojne prežiť starobu. 
Zomrel 19. novembra 1894 v Pozdišovciach.

(Spracoval JPZ)



Anton TINK (1889-1962)
gréckokatolícky kňaz – generálny vikár, titulárny veľprepošt

Narodil sa 13. júna 1889 vo Vyšnej Rybnici (okr. Sobrance). Gym-
naziálne a teologické štúdiá absolvoval v Užhorode. Kňazskú vy-
sviacku prijal roku 1913. Začínal ako kaplán v Bilkách (bývalá Pod-
karpatská Rus) a v Michalovciach. V rokoch 1917–1931 pôsobil ako 
gréckokatolícky farár v susedných Laškovciach, kde patrila aj pozdi-
šovská fi liálka. V roku 1927 sa zaslúžil o postavenie Chrámu Naj-

svätejšieho Srdca Ježišovho v našej obci (po-
sviacka sa uskutočnila v novembri toho istého 
roka). Od začiatku roka 1932 pôsobil v Rakov-
ci nad Ondavou. Od roku 1939 (po odstúpení 
južných častí Slovenska a Podkarpatskej Rusi 

Maďarsku v novembri 1938) 
zároveň vykonával funkciu ge-
nerálneho vikára pre farnosti 
Mukačevskej apoštolskej ad-
ministratúry ležiace na území 
Slovenska, keďže biskupské 
sídlo Užhorod bolo v tom čase 
pod správou Maďarska. Pod 
jeho správu podliehalo spo-
čiatku 47, po prechode frontu 
75 farností. Po násilnej likvi-
dácii Gréckokatolíckej cirkvi 
v Československu (1950) bol 
mimo pastorácie. Zomrel 21. 
júna 1962 v Humennom.

Spracoval J. P. Zemplínsky
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Spoločenské okienko

VIETE, ŽE...
… pred 650 rokmi (1362) sa v obci 
spomína farská katolícka škola?
… pred 565 rokmi (1447) sa miestny 
šľachtic Michal musel z rúk bratríkov 
vykúpiť 60 fl orenami?
… pred 315 rokmi (1697) bol pozdi-
šovský zemepán Andrej Sirmaj me-
novaný za hornouhorského komor-
ského pokladníka?
… pred 300 rokmi (1712) začal v ob-
ci pôsobiť evanjelický kňaz Ján Fe-
licides, neskorší superintendent bis-
kup)?
… pred 240 rokmi (1772) bol za ob-
cou v smere na Trhovište zriadený 
tzv. starý cintorín?
… pred 225 rokmi (1787) mali Pozdi-
šovce 136 domov a 1 011 obyvateľov?
… pred 195 rokmi (1817) sa narodil 
katolícky kňaz Andrej Ľudovít Radlin-
ský, ktorý v roku 1850 navštívil Poz-
di šovce? 
… pred 110 rokmi (1902) bola v obci 
postavená štátna škola?
… pred 100 rokmi (1912) sa narodil 
generálny biskup ECAV ThDr. Ján Mi-
chalko, ktorý v rokoch 1942-1947 pô-
sobil ako zborový farár v našej obci?
… pred 90 rokmi (1922) sa v našej 
obci narodil popredný hrnčiar Andrej 
Kráľ, známy výrobca keramiky s ten-
kým črepom?

… pred 85 rokmi (1927) zomrel hlav-
ný peštiansky rabín, pozdišovský ro-
dák Mojžiš Šimon Feldmann? 
… pred 85 rokmi (1927) bol postave-
ný a posvätený gréckokatolícky chrám 
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho?
… pred 70 rokmi (1942) prišiel do 
miestneho zboru ThDr. Ján Michal-
ko, neskorší generálny biskup ECAV 
na Slovensku?
… pred 65 rokmi (1947) bola v našej 
obci ako prvá v Michalovskom okrese 
založená strojno-traktorová stanica?
… pred 65 rokmi (1947) bola ukon-
čená oprava vojnou poškodeného 
evan jelického chrámu? 
… pred 60 rokmi (1952) bol posväte-
ný nový cintorín?
… pred 30 rokmi (1982) zomrel poz-
dišovský hrnčiar Andrej Mihalčin, 
majster ľudovej umeleckej výroby?
… pred 15 rokmi (1997) bol na miest-
nom cintoríne zavedený tzv. americ-
ký spôsob pochovávania?
… pred 15 rokmi (1997) zomrel čes-
ký dramatik, prozaik a autor odbornej 
literatúry Eugen Liška, ktorý sa naro-
dil v Pozdišovciach?
… pred 15 rokmi (1997) bola pozdi-
šovská hasičská zbrojnica rekonštru-
ovaná na zdravotné stredisko?
… pred 10 rokmi (2002) vyšla pub-
likácia Pozdišovské školy, ktorá za-
chytáva históriu školstva v obci od 
14. stor.? (red)

V II. polroku 2012
Uzreli svetlo sveta

Max TOMKO, Erik KURACINA a Miriam BAKAJSOVÁ.

Uzavreli manželstvo
Tomáš OPLETAL a Martina TOKÁROVÁ, Ing. Dušan ŠIMKO a Ing. 
Martina FEDORČÁKOVÁ, Jaroslav ROVŇÁK a Katarína LACKOVÁ, 
Ing. Ján FURČÁK a Michaela ČOPOVÁ, Tomáš MRÁZ a Marcela DY-
KOVÁ, Lukáš POPRIK a Miriama MAXIMOVÁ.

Oslávili životné výročia
50 rokov – Miroslav UCHAĽ, Zlatica KOVÁČOVÁ, Anna MIŽÍKOVÁ, 
Ľudmila TOMÁŠOVÁ, Daniel ONDO-EŠTOK, Viera DOJČÁKOVÁ, Emil 
KOČIŠ, Michal ČIŽMÁR, Ľubica POĽAŠKOVÁ, Oľga LACKOVÁ, Dana 
VARGOVÁ.
60 rokov – Milan MIHALČIN, Štefan TOKÁR, Marta MIŠKOVÁ, Ján 
ČIŽMÁRIK, Viera POĽAŠKOVÁ, Ľubica CHALOUPKOVÁ, Milan HA-
LAS, Gabriela ROHAĽOVÁ.
70 rokov – Mária DEMKOVÁ, Gustáv LAZAR, Irena PARIKRUPOVÁ, 
Alžbeta MARUŠÁKOVÁ, Mária DOBEKOVÁ, Anna HREŠČOVÁ.
75 rokov – Anna ŽINČÁKOVÁ, Anna MRÁZOVÁ, Mária POPRIKOVÁ, 
Michal ANDREJKO, Alžbeta RUSNAČKOVÁ, Zlata HREŠČOVÁ, Mária 
MAGUROVÁ, Helena SOTÁKOVÁ, Andrej VALI.
80 rokov – Michal HOĽAN, Anna VOLOŠOVÁ, Albert DELIMAN, Mária 
BAKAJSOVÁ, Mária ČIŽMÁROVÁ.
81 rokov – Michal MRÁZ, Zuzana MIHAĽČINOVÁ, Michal HUDÁK.
82 rokov – Zuzana NÉMETOVÁ.
83 rokov – Anna ŠENITKOVÁ, Mária KOČIŠOVÁ, Mária KRÁĽOVÁ.
84 rokov – Ján SUŠKO.
85 rokov – Ján HOLUBKO.

Opustili naše rady
27.7. – Ján POPRIK (nar. 1921), 7.8. – Július KOČIŠKO (1950), 27.10. 
– Anna ČAČKOVÁ, rod. Šimková (1921), 24.11. – Anna ČIŽMÁROVÁ, 
rod. Jozefová (1940), 3.12. – Michal MIHALČIN (1922), 15.12. – MUDr. 
Ján BULÍK (1929), 23.12. – Ružena POPRIKOVÁ, rod. Demková (1944), 
28.12. – Ján VARMEĎA (1953).

K 31. decembru 2012 žilo v obci 1 272 obyvateľov, z toho 631 mužov a 
641 žien.

Anton TINK (1889-1962)

VARGO
60 roko
ČIŽMÁR
LAS, Ga
70 roko
Alžbeta

GALÉRIA OSOBNOSTÍGALÉRIA OSOBNOSTÍ

Miestny R-pub bol nedávno dejiskom jubilejného 10. ročníka Pozdi-
šovského šachového turnaja. Do 4-členného finále postúpili aj Ing. 
Ján Kráľ a Ján Parikrupa, ktorých vidíme pri vzájomnom zápase. 
Úspeš nejší bol J. Kráľ (vľavo), ktorý skončil celkovo tretí. Snímka: IS

ŠKOLSKÉ VÝROČIE
V roku 2012 sme si pripomenuli viaceré 

okrúhle výročia. Jedným z nich je 110. vý-
ročie postavenia štátnej ľudovej školy. Tre-
ba povedať, že v obci už od 14. stor. exis-
tovali cirkevné školy (postupne katolícka, 
protestantská či „vyššia“ škola). Ako sa 
uvádza v školskej kronike, na prelome 19. 
a 20. stor. evanjelická škola nestačila pojať 
rastúci počet žiakov, preto bolo potrebné 
postaviť novú školu. Po poštátnení škôl po 
II. svetovej vojne mali obe školy spoločné 
vedenie. Od roku 1902 prešla školská bu-
dova viacerými rekonštrukciami a dnes pri-
pomína moderný vzdelávací stánok. Novú 
podobu dostal aj školský dvor s multifunkč-
ným ihriskom. Pri oslavách storočnice pred 
desiatimi rokmi vyšla publikácia pod ná-

zvom Pozdišovské školy, ktorá okrem iné-
ho mapuje aj históriu tejto školy. Aktuál-
ne 110. výročie pripomína tematický ban-
ner umiestnený na ochrannej sieti školské-
ho ihriska. (-r-)

NAJSTARŠÍ OBČANIA
V tomto roku zomreli dvaja najstar-

ší občania našej obce. V júli vo veku 
91 rokov zomrel Ján Poprik (1921), 
syn rodičov Jána a Márie rod. Čižmá-
rovej. V októbri zomrela Anna Čač-
ková, takmer 91-ročná, dcéra Juraja 
Šimka a Márie rod. Horňákovej. V sú-
časnosti sú najstaršími Mária Ivan-
činová a Zuzana Čenčariková (nar. 
1922). -mh-
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ŠPORT V SKRATKE ŠPORT V SKRATKE
II.B trieda ObFZ Michalovce – dospelí
1. kolo (5.8.2012)
Pozdišovce – Ptrukša 6:0 (3:0)
Góly: Horváth 4, Gujdan, Bak. ŽK: Gav-
lík (d). Pred 60 divákmi rozhodoval Ško-
di.
2. kolo (11.8.2012)
Vojany – Pozdišovce 3:0 (0:0)
Góly: Pongó, Balog (z 11 m), Čorgó. 
ŽK: G. Béreš – L. Bereš, R. Čenčarik, J. 
Kornuc, Szerbin. ČK: Bak (h). Pred 100 
divákmi rozhodoval Počatko. 
3. kolo (19.8.2012)
Pozdišovce – Veľ. Slemence 2:0 (0:0)
Góly: Horváth a R. Čenčarik. ŽK: M. 
Drábik (d). Pred 100 divákmi rozhodo-
val Š. Moroz. 
4. kolo (26.8.2012)
Močarianska – Pozdišovce 7:2 (3:0)
Góly: Gargulák 3, Sabo, Pavlišin, Po-
čatko, Ondo – Horváth 2. ŽK: Pavlišin 
– R. Čenčarik. Pred 200 divákmi rozho-
doval Matej. 
5. kolo (2.9.2012)
Pozdišovce – Bánovce n/O 0:3 (0:3)
Góly: Staroškovič 2, Cigler. ŽK: M. Var-
meďa. ČK: M. Varmeďa. Pred 80 divák-
mi rozhodoval Kurták. 
6. kolo (9.9.2012)
Pozdišovce mali voľno
7. kolo (16.9.2012)
Pozdišovce – Čičarovce B 4:1 (2:1) 
Góly: J. Kornuc 2, M. Drábik, R. Čen-
čarik – Molnár. ŽK: Bereš – Brutov-
ský. Pred 100 divákmi rozhodoval Ko-
menda. 
8. kolo (23.9.2012)
Pozdišovce – Bracovce 4:0 (2:0) 
Góly: Horváth 2, Romančák (z 11 m), J. 
Kornuc. ŽK: Šamudovský, Osipčak (h). 
Pred 100 divákmi rozhodoval Tušek ml. 
9. kolo (30.9.2012)
Trhovište – Pozdišovce 1:4 (0:2) 
Góly: Lešňanský – Horváth 2, M. Drá-
bik, Romančák. ŽK: Jurišta – Gavlík. 
Pred 50 divákmi rozhodoval Ruščan-
ský. 
10. kolo (7.10.2012)
Pozdišovce – V. Kapušany C 4:1 (1:0)
Góly: M. Drábik, Matta, R. Čenčarik, J. 
Kornuc – Sadel. Pred 100 divákmi roz-
hodoval Mazár. 
11. kolo (14.10.2012)
Budkovce – Pozdišovce 3:2 (2:1)
Góly: Balog, Jakuboc (z 11 m), Pavlov – 
Horváth, J. Kornuc. ŽK: Balog, Seman 
– R. Čenčarik. Pred 80 divákmi rozho-
doval Marcin. 
12. kolo (21.10.2012)
Pozdišovce – Rakovec n/O 2:1 (0:1) 
Góly: Horváth 2 - Mati. ŽK: M. Drábik – 
Vanát, Bakajsa, Šuhajda. Pred 100 di-
vákmi rozhodoval Pivarník. 
13. kolo (28.10.2012)
Oborín – Pozdišovce 3:1 (3:1) 
Góly: Fedor, Haburčák, Hornyák – J- 
Kornuc. ŽK: Kaszonyi, Dobos. Pred 30 
divákmi rozhodoval Tannenbaum st.

Jesenná tabuľka 2012/2013
 1. Budkovce  12 9 2 1 31 : 10 29
 2. Močarianska 12 9 0 3 43 : 12 27
 3. V. Kapuš. C 12 8 1 3 27 : 21 25
 4. Rakovec n/O 12 7 2 3 29 : 20 23
 5. Pozdišovce 12 7 0 5 31 : 23 21
 6. Vojany 12 5 3 4 35 : 21 18
 7. D. Trhovište 12 6 0 6 37 : 30 18
 8. Bracovce 12 5 3 4 15 : 13 18
 9. Bánovce n/O 12 5 0 7 24 : 25 15

 10. Čičarovce B 12 5 0 7 17 : 33 15
 11. Oborín 12 3 0 9 18 : 35 9
 12. V. Slemence 12 2 1 9 12 : 41 7
 13. Ptrukša 12 0 2 10 10 : 45 2

II.B trieda ObFZ Michalovce – dorast
1. kolo (1.9.2012)
Pozdišovce mali voľno.
2. kolo (8.9.2012)
Pus. Čemerné – Pozdišovce 0:6 (0:2)
Gregušiak 4, D. Macko (z 11 m), Sura. 
ŽK: Capulič, Sura. Pred 20 divákmi roz-
hodoval Kron.
3. kolo (15.9.2012)
Pozdišovce – Zempl. Široká 9:2 (5:0)
Sura 4, Horváth a K. Drábik po 2, R. 
Beránek – Barňak 2. ŽK: B. Pavlikán – 
Stretavský. Pred 30 divákmi rozhodo-
val Lipka.
4. kolo (22.9.2012)
Pozdišovce – Lesné 3:0 (1:0)
Feneš, D. Ihnacik (z 11 m), Sura. Pred 
25 divákmi rozhodoval Ruščanský.
5. kolo (29.9.2012)
Iňačovce – Pozdišovce 2:1 (0:1)
Ivan 2 – Sura. ŽK: Kendeš (d). Pred 30 
divákmi rozhodoval Dziad st.
6. kolo (6.10.2012)
Pozdišovce – Močarianska 2:1 (1:1)
K. Drábik, R. Beránek – Hvižďák. Pred 
40 divákmi rozhodoval Hrinda.
7. kolo (13.10.2012)
Pavlovce n/U – Pozdišovce 3:3 (1:1)
Lacko 3 – Sura 2, Kohut. ŽK: Koc, K. 
Drábik (h). Pred 30 divákmi rozhodo-
val Kaffan.

Jesenná tabuľka 2012/2013
 1. Iňačovce 6 5 0  1 21 : 7 15
 2. Pozdišovce 6  4 1 1 24 : 8 13
 3. P. Čemerné 6 3 1 2 18 : 15 10
 4. Močarianska 6 2 1 3 17 : 14 7
 5. D. Pavlovce n/U 6 2 1 3 13 : 17 7
 6. Z. Široká 6 1 1 4 10 : 22 4
 7. Lesné 6 1 1 4 8 : 28 4

Pohár ObFZ Michalovce
1. kolo (29.9.2012)
Pozdišovce – Krásnovce 3:0 kont.
Pre neoprávnený štart hráča hostí po 
ČK. Pôvodne 3:2 (2:0).
Góly: Bereš 3 – Plutko, Moskaľ. ŽK: Ro-
mančák – Kašaj, Moskaľ. Pred 40 di-
vákmi rozhodoval Stretavský.
2. kolo (12.9.2012)
Pozdišovce – Moravany 4:1 (1:0)
Góly: Horváth 4 – Francúz. ŽK: Kulík 
(h). ČK: Kulík, M. Vajda (h). Pred 50 di-
vákmi rozhodoval Ruščanský.
3. kolo – 1. zápas (3.10.2012)
Budkovce – Pozdišovce 4:3 (3:1)
Góly: Balog a Pavlov po 2 – Horváth 
2, Matta. ŽK: Pihulič – Romančák. ČK: 
Mika (d). Pred 40 divákmi rozhodoval 
Čekľovský.
3. kolo – 2. zápas (17.10.2012)
Pozdišovce – Budkovce 0:1 (0:1)
Gól: Pavlov. Pred 50 divákmi rozhodo-
val D. Mano.
Do semifinále pohára postúpili Bud-
kovce. (red.)

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.

VYHRAL GUĽVÁŠ
V nedeľu 9. decembra sa v pozdišov-

skom R-PUB-e uskutočnil amatérsky ša-
chový turnaj. Deväť účastníkov bolo roz-
delených do dvoch skupín, pričom z kaž-
dej dvaja najlepší postúpili do finále. Víťa-
zom sa stal Ing. Slavomír Guľváš, druhý 
skončil Andrej Laškody, tretí Ing. Ján Kráľ a 
štvrtý Ján Parikrupa. Organizátormi podu-
jatia boli Jaroslav Čenčarik a Jozef Molnár, 
sponzormi Obec Pozdišovce a R-PUB Pozdi-
šovce. (J.Č.)

UPRŠANÉ FINÁLE
Obecný športový klub Pozdišov-

ce pripravil v nedeľu 15. júla tradič-
né turnaje – 31. ročník Memoriá-
lu Mikuláša Benetina (dorastenci) a 
48. ročník turnaja o putovnú Pozdi-
šovskú vázu (muži). V 8 stretnutiach 
dvakrát o víťazovi rozhodoval rozstrel 
zo značky pokutového kopu. 

Výsledky vylučovacích zápasov 
Memoriálu M. Benetina: Pozdišov-
ce – Strážske 2:0 (0:0), Moravany – 
Vinné 3:2 (1:0). O 3. miesto: Stráž-
ske – Vinné 0:2 (0:1).  Finále: Pozdi-
šovce – Moravany 2:2 (0:2), na po-
kutové kopy 2:3. Zápasy rozhodovali 
Kolesár, Škodi a Verdžák.

Konečné poradie: 1. Družstev-
ník Moravany, 2. OcŠK Pozdišov-
ce, 3. OŠK Vinné, 4. ŠK Strážske. 
Za najlepšieho hráča vyhlásili domá-
ceho Daniela Ihnacika. 

Výsledky vylučovacích zápasov 
„Vázy“: Pozdišovce – Tušice TNV 
0:2 (0:1), Moravany – Kochanovce 
2:2 (0:0), na pokutové kopy 8:9. O 3. 
miesto: Pozdišovce – Moravany 2:1 
(1:0). Finále: Kochanovce – Tuši-
ce TNV 2:1 (2:0). Druhý polčas finá-
le hrali za výdatného dažďa. Zápasy 
rozhodovali Čekľovský, Komenda, D. 
Ihnacik, Kolesár a Ondrašek.  

Konečné poradie: 1. FKO Kocha-
novce (reprezentovaný Body tea-
mom), 2. OŠK Tušice TNV, 3. OcŠK 
Pozdišovce, 4. Družstevník Mora-
vany. Za najlepšieho hráča vyhodno-
tili Martina Halkaia z Tušíc. 

Súčasťou podujatia bola aj tombo-
la, do ktorej sponzori venovali vyše 
30 cien. -ik-

NÁŠ MARATÓNEC
Mnohí Pozdišovčania neraz opustili kvôli svojmu povolaniu rodnú obec. V 

novom pôsobisku našli nielen zamestnanie, ale i životnú lásku. Niektorí sa do-
konca len s jednou láskou neuspokojili! Patrí k nim aj Jaroslav Horný.

Pred piatimi desaťročiami odišiel 
do Košíc, kde sa pripravoval na budú-
ce povolanie. Okrem manželky tu na-
šiel aj inú lásku – cestný beh. Nedávno 
tento náš rodák, ktorý desaťročia re-
prezentuje košických železiarov, oslá-
vil dve významné výročia – 65. narode-
niny a 30. výročia absolvovania svoj-
ho prvého maratónskeho behu. Prvým 
bol, akože ináč, košický Medzinárod-
ný maratón mieru. V nedeľu 3. októb-
ra 1982 ho pri svojej premiére zabehol 
za 3:17:11 hod. Na amatéra to nebol 
zlý čas, no ďalšie časy si Jaro postupne 
vylepšoval a svoj v poradí siedmy ma-
ratón v Brezne – Maratón SNP zabe-
hol vo výbornom čase 2:42:31 hod. Do 
„nežnej“ revolúcie behával iba doma 
(Košice, N. Mesto n/V, Vranov n/T, Mi-
chalovce, Brezno, Trnava). Pri svojej 
zahraničnej premiére (Viedeň 1992) sa 
už ako o 10 rokov starší zapísal sluš-
ným časom 2:56:58 hod. 

Po „svete“ sa „rozbehal“ až po 
vzni ku samostatného Slovenska. Od 
roku 1993 tohto nášho rodáka už re-
gistrovali v cieli maratónov v Talian-
sku, Holandsku, Veľkej Británii, Mo-
naku, Francúzsku, Česku, USA, Chor-
vátsku, Švajčiarsku, Nemecku, Švéd-
sku, Austrálii, Poľsku, Portugalsku, 
Španielsku a Turecku. Zaujímavosťou 
medzi týmito podujatiami je o.i. Mo-
nacký maratón, ktorého trať okrem 
Monaka vedie aj cestami Francúzska a 
Talianska, keďže rozloha kniežatstva je 
napr. 9,26-krát menšia než rozloha Po-
zdišoviec. Najčastejšie behal však do-
máci MMM, ktorý absolvoval 24-krát, 
z ďalších to bol napr. Podvihorlatský 
maratón v Michalovciach, či Zemplín-
sky maratón vo Vranove nad Topľou. 
Okrem klasických maratónskych tratí 
behával do roku 2002 aj super marató-
ny (5-krát žilinský Deň super vytrvalca 
na trati 50 km, kde sa jeho časy pohy-
bovali pod 4 hod. a 2-krát 100 km trať 

v holandskom Winschotene za vyše 8,5 
hod.). Na svojom konte má vyše 120 
maratónov a super maratónov. Tohto-
ročný Volkswagen Marathon v Prahe 
zabehol za 3:37:42 hod. Posledné časy 
pod 3 hod. dosiahol na maratónoch v 
Košiciach, Paríži a New Yorku.

Napriek uvedeným štatistikám J. 
Horný nepohrdne ani menšími poduja-
tiami. Absolvoval niekoľko polmarató-
nov či kratších pretekov. Nie tak dávno 
sme ho mohli vidieť aj na trati cestné-
ho behu Laborecká pätnástka (Stráž-
ske-Staré-rázc. Oreské a späť). Verí-
me, že mu zdravie dovolí absolvovať 
ešte veľa podobných pretekov. (JPZ)

Náš rodák Jaroslav Horný s rodinou na maratónskej trati v Košiciach.
Snímka: archív J. Horného


