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VÝMENA KŇAZOV
V nedeľu 19. mája sa pravo-

slávni veriaci rozlúčili so správ-
com PCO prot. Mgr. Sergejom Ba-
rilikom, ktorý v Pozdišovciach pô-
sobil od roku 1995. Jeho ďalším 
pôsobiskom sú susedné Michalov-
ce. Za nového správcu PCO Po-
zdišovce bol menovaný prot. Mgr. 
Peter Bzik, PhD., ktorý prišiel z 
neďalekých Šamudoviec. (rk)

MATIČIARI BILANCOVALIMATIČIARI BILANCOVALI
Matica slovenská rozvíja svoju činnosť v Pozdišovciach cez miestny 

odbor, ktorý bol oživený v roku 1991. Jeho členovia sa stretli 7. mája na 
valnom zhromaždení, kde hodnotili činnosť za posledné tri roky a schvá-
lili úlohy do roku 2016.

kovania odovzdali Ing. J. Luteránová a 
starosta obce Ing. Ján Čižmárik ocene-
nia Matice slovenskej za prácu v matič-

nom hnutí Ľubomírovi Matinovi, Zuzane 
Jurkovej, Márii Poprikovej, Kvetoslave 
Vereščákovej a Michalovi Drábikovi.

Starosta Ing. J. Čižmárik vyslovil pre-
svedčenie, že aj novozvolení funkcioári 
MO MS budú pokračovať v dobrej spolu-
práci s obecným úradom a školami pri 
rozvoji miestnej kultúry.

Michal Drábik

SPOMIENKASPOMIENKA
Nedávno uplynulo 90 rokov od 

úmrtia zborového farára Jozefa Koz-
laya, ktorý zomrel na pozdišovskej fare 
15. júna 1923 vo veku 61 rokov.

Do nášho CZ prišiel z Nového Kle-
novca v roku 1898. Bol v poradí 15. 
zborovým farárom a pôsobil tu 25 ro-
kov. Vtedy mal náš cirkevný zbor
1 925 členov.

Zaslúžil sa o duchovný rast a rozvoj 
zboru v období I. svet. vojny a vznika-
júcej ČSR. Počas jeho pôsobenia v na-
šom zbore bola prevedná úprava stred-
ného chóru a prestavba organa (1903), 
prestavaná bola veža a zakúpené dva 
nové zvony.

Jozef Kozlay je pochovaný na sta-
rom cintoríne spolu so svojou manžel-
kou Jolanou, rodenou Jenčíkovou.

 Milan Hreščo, presbyter CZ

KONFIRMÁCIA
V nedeľu 26. mája, na sviatok Svätej Tro-

jice, bola v ev. chráme konfirmačná slávnosť. 
Po dvojročnej príprave si tu 7 mladí chlapci a 
dievčatá potvrdili pred Hospodinom a cirkev-
ným zhromaždením svoju krstnú zmluvu, 
utvrdili sa vo viere v Pána Boha a po kon-
firmačnom požehnaní pristúpili po prvýkrát 
k prijatiu sviatosti Večere Pánovej ustanove-
nej Ježišom Kristom. Týmto boli všetci prijatí 
za dospelých členov cirkevného zboru. Milú 
slávnosť viedol a liturgoval administrátor cir-
kevného zboru Marek Semko, zborový farár 
z Trebišova. M. Hreščo, presbyter CZ

OCENILI ČLENOV
V apríli sa uskutočnila schôdza Miest-

neho spolku Slovenského Červeného 
kríža. Správu o činnosti predniesla pred-
sedníčka Anna Opová. MS SČK združu-
je 105 členov. Hodnotiacej schôdze sa 
ako hostia zúčastnili Mgr. Mária Pavluv-
číková, predsedníčka Územného spolku 
SČK, Mgr. Marcela Vincová a Ing. Ján 
Čižmárik, starosta obce.

S kultúrnym programom vystúpi-
li členovia DFSk Harčarik pod vedením 
manželov Novákových. Na tejto výroč-
nej schôdzi bol ocenený bezpríspevkový 
darca krvi Maroš Drábik, ktorý v uply-
nulom roku dostal striebornú Jánskeho 
plaketu. Ocenené boli aj najstaršie člen-
ky miestneho spolku – Zlatica Hreščová, 
Anna Mrázová, Mária Páčilová, Verona 
Čižmáriková, Jolana Hudáková a Zuza-
na Hanuliaková. (ano)

ŠKÔLKA JEŽKA SEPARKA
Enviromentálny projekt Škôlka Ježka Separka realizovali deti s vyššou 

rozvojovou schopnosťou, 5-6 ročné deti materskej školy. Cieľom projek-
tu bolo prebúdzať u detí enviromentálne cítenie, zvyšovať povedomie o 
možnostiach ochrany a zveľaďovania prostredia v ktorom žijú, získať skú-
senosti a prežívať pozitívne pocity úspechu z činnosti, ktoré vedú k zlep-
šeniu stavu životného prostredia. V rámci edukačného procesu deti zho-
tovovali výrobky z papiera, plastových fliaš, starého textilu a skla. Do pro-
jektu sa zapojili aj rodičia, ktorí spoločne so svojimi deťmi zhotovili zaují-
mavé výrobky z odpadového materiálu. Deti sa naučili piesne z CD Jež-
ka Separka a nacvičili tanček, ktorým potešili svoje mamičky pri príležitos-
ti osláv Dňa matiek.

Vyvrcholením projektu bola výstavka prác detí a rodičov, ktorá bola in-
štalovaná v priestoroch MŠ. Zuzana Bruňová, koordinátorka projektu
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ŠKÔLKA JEŽKA SEPARKA

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

vás pozývajú
na 23. folklórne slávnosti,23. folklórne slávnosti, 

ktoré sa uskutočnia v miestnom amfiteátri
v nedeľu 21. júla 201221. júla 2012 so začiatkom o 15. hod.o 15. hod.

V programe vystúpia
DFSk Rokica z Petroviec nad Laborcom,

Mužská spevácka skupina Hradek z Košického Klečenova,
domáci folklóristi a FS Jahodná z Košíc.

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

Škôlkári na výlete. Viac na str. 2 v článku Školský výlet. Snímka: L. Magurová

OSPRAVEDLNENIE
V predchádzajúcom vydaní na-

šich obecných novín (PČ 2/2012) 
bol nedopatrením nedokončený 
článok na str. 1 „Sme opäť o rok 
starší“, ktorého autorom je staros-
ta obce Ing. Ján Čižmárik. Celý člá-
nok si môžete prečítať na interne-
te (www.pozdisovce.sk, podstránka 
Pozdišovské čriepky, Číslo 2). Za 
uvedenú chybu sa autorovi článku 
a čitateľom ospravedlňujeme. (red)

MO MS v hodnotenom období zame-
ral svoju činnosť najmä na rozvoj miest-
nej kultúry a spoznávanie vlastnej his-
tórie. V spolupráci s obecným úradom sa 
aktívne podieľal na príprave a realizá-
cii kultúrnych podujatí – stavanie mája, 
matičné folklórne slávnosti a iné kultúr-
ne akcie. Zorganizoval viacero besied o 
histórii obce a zvykoch, ktoré sa v našej 
obci pri rôznych príležitostiach konali.

Na tomto valnom zhromaždení boli 
zvolení aj noví funkcionári miestneho 
odboru Matice slovenskej. Vo výbore 
budú pracovať Ing. Lucia Toporová, Ing. 
Jana Luteránová, Ondrej Novák, Renáta 
Moskaľová a Ing. Emília Šestáková. Za 
predsedníčku bola zvolená Ing. J. Lute-
ránová, ktorá vo funkcii vystriedala Mi-
chala Drábika. Členmi dozorného výbo-
ru sa stali Iveta Sotáková, Zuzana No-
váková a Mgr. Janka Vereščáková.

V uznesení valné zhromaždenie 
schvá lilo predložené správy a plán úloh 
do roku 2016, ktorý je zameraný najmä 
na rozvoj miestnej kultúry. Na záver ro-



Poslanci obecného zastupiteľstva sa v prvom polroku 2013 zišli na štyroch 
riadnych zasadnutiach.

Dňa 8. februára obecné zastupiteľstvo:

 Zobralo na vedomie:
1. Informáciu o schválenom projekte „Rekonštrukcia VO (verejného osvet-

lenia) v Obci Pozdišovce.
2. Žiadosť o dotáciu pre „CVČ“ na financovanie činnosti centier.
3. Správu o financovaní futbalového klubu OcŠK Pozdišovce za rok 2012 

a návrh rozpočtu pre rok 2013. 
4. Programový rozpočet obce pre roky 2014-2015.
 Schválilo:
1. Správu o hospodárení obce za IV. štvrťrok 2012 a za rok 2012. 
2. Programový rozpočet obce pre rok 2013.
 Odporučilo:
1. Poslancom Ing. N. Jurkovej, Bc. R. Bakajsovi a Ing. M. Vereščákovi pri-

praviť návrh zberu TKO pre ďalšie obdobie.
Za uznesenie hlasovalo 6 zo 6 poslancov.

Dňa 22. marca obecné zastupiteľstvo:

 Zobralo na vedomie:
1. Informáciu o konaní kultúrnej akcie Stavanie mája 30.4.2013 o 19.00 

hod.
 Schválilo:
1. VZN č. 01/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy v MŠ, 

ŠKD a ŠJ v obci Pozdišovce.
2. Interný predpis č. 01-1/2013 Podmienky poskytovania dotácií z roz-

počtu obce na záujmové vzdelávanie.
3. Schválilo členov výberovej komisie na vyhodnotenie cenových ponúk 

pre stavbu prečerpávacej stanice v časti Arenda v zložení: Ing. M. Šes-
ták, Ing. M. Vereščák, Bc. R. Bakajsa, I. Sotáková, Ing. N. Jurková a P. 
Poprik.

4. Schválilo členov výberovej komisie za zriaďovateľa pre výberové kona-
nie na funkciu riaditeľa/ky MŠ v Pozdišovciach v zložení: Ing. M. Ve-
reščák a Bc. R. Bakajsa.

5. Spoluúčasť vlastníkov nehnuteľnosti na financovanie kanalizačnej prí-
pojky DN 250 v čiastke 1 300 € na nehnuteľnosť v časti Arenda.

6. Plat starostu vo výške 1 771 €.
 Odporučilo:
1. Starostovi obce dať vypracovať cenové ponuky na zhotovenie stavby v 

časti Arenda – prečerpávacia stanica, výtlačné potrubie.
Za uznesenie hlasovalo 8 z 8 poslancov.

Dňa 10. mája obecné zastupiteľstvo:

 Zobralo na vedomie:
1. a) Stanovisko MVDr. V. Kostovčíka o prepojení hospodárskeho dvora s 

obslužnou komunikáciou pri Duši (do 31.10.2013).
b) a prehlásenie, že obmedzí prechod poľnohospodárskych mechaniz-

mov popri rodinnom dome p. Čorbu vzhľadom na zvýšenú prašnosť 
v období sucha.

2. Návrh poslancov Ing. M. Vereščáka a Bc. R. Bakajsu zriadiť obecné 
kompostovisko a umiestniť veľko objemový kontajner za obecnou bu-
dovou súp. čís. 211 (bývalé Pastoračné centrum pre deti).

3. Požiadavku P. Petrovku (Eurolux) ohľadom napojenia sa na obecnú 
šachtu.

4. Požiadavku Ing. M. Šestáka vybudovať oddychový altánok na ihrisku.
5. Termín kultúrnych obecných akcií – Deň detí 2. júna 2013 o 14.30 

hod., Folklórne slávnosti 21.7.2013 a Obecný ples 1.2.2014.
 Schválilo:
1. Zateplenie sociálnych zariadení na prízemí kultúrneho domu.
2. Kritérium pre výber dodávateľa pre zhotovenie kanalizácie v časti Aren-

da najnižšia cena.
 Zvolilo:
1. Obecnú kontrolórku Ľudmilu Tomášovú počtom hlasov 8/8 s úväzkom 

pracovnej činností 0,05.
Za uznesenie hlasovalo 8 z 8 prítomných poslancov.

Dňa 27.júna obecné zastupiteľstvo:

 Zobralo na vedomie:
1. Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky ob-

ce za rok 2012.
2. Výsledky VOS pre stavbu Rozšírenie kanalizácie „Árenda“.
 Schválilo:
1. Správu o hospodárení obce za I. štvrťrok 2013.
2. Záverečný účet obce bez výhrad.
3. Schodok rozpočtu vo výške 42 712,56 €, ktorý bol vykrytý príjmovými 

finančnými operáciami a prevodom z RF.
4. Tvorbu RF vo výške 6 625,96 €.
5. Čerpanie RF v r. 2012 na kapitálové výdavky vo výške 47 987,18 €.
6. Plnenie programového rozpočtu za r. 2012.
7. Merač rýchlosti BX 300S od dodávateľa Bellimpex s.r.o., Štúrovo.
 Konštatovalo, že:
1. napojenie pozemku parc. č. 2904/91 k. ú. Pozdišovce na inžinierske 

siete je v budúcnosti možné iba z ulice Laškovská, prípadne ul. Tichá.
Za uznesenie hlasovalo 9 z 9 prítomných poslancov.

Ing. Ján ČIŽMÁRIK, starosta obce

ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Obecná knižnica má v súčasnosti približne dva a pol tisíc titulov. O 
knižničný fond sa už vyše dvadsať rokov vzorne stará Irena Macková.

Snímka : M. Hreščo
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STAVALI MÁJ
V predvečer prvého mája uplynu-

lo už dvadsať rokov o chvíle, keď sa 
v našej obci obnovila tradícia stava-
nia mája. Za bohatej účasti občanov 
obce, mládeže a hostí bol postavený 
máj v centre obce pri pamätníku ná-
rodných dejateľov. Po „súhlase“ sta-
rostu ozdobený máj postavili členovia 
DFSk Harčare, členky DFSk Harčarky 
a DFS Harčarik. Počas krásnych spe-
vov boli prítomní ponúknutí dobrým 
vínkom a chutnými koláčmi. (M.H.)

KNIHY NESTRÁCAJÚ VÝZNAMKNIHY NESTRÁCAJÚ VÝZNAM

ti má knižnica 2 484 kníh z rôznej ob-
lasti. Pre deti, mládež a dospelých sú 
tu rozprávky, romány, krásna literatú-
ra, encyklopédie a iné. Ročne pribud-
ne do fondu v priemere 50 nových ti-
tulov, ktoré zakupuje obec.

V uplynulom roku poskytla obec-
ná knižnica 653 výpožičiek. Čitateľ-
ský preukaz vlastní 153 členov. Kniž-
nica sa nachádza v budove obecné-
ho úradu. Pre návštevníkov je otvore-
ná každú sobotu od 15. do 17. hodi-
ny. Všetci ste vítaní!

Aj napriek hektickej dobe, v ktorej 
žijeme, knihy nestrácajú svoju hodno-
tu ani svoj význam. Čitatelia-milovní-
ci kníh vedia, že ich nenahradí ani in-
ternet ani moderná digitálna techni-
ka. Preto dúfame, že aj známy výrok 
„Kniha, najlepší priateľ človeka“ zo-
stane stále aktuálny.

Milan Hreščo, kronikár

S vývojom kníh súvisí aj vznik kniž-
níc pre vzdelancov a čitateľov. Je zná-
me, že prvé knižné zbierky-knižnice 
vznikli už na začiatku kresťanského 
letopočtu. Malé knižné zbierky existo-
vali na našom území už v období Veľ-
kej Moravy. Až do 14. stor. sa knihy 
písali a prepisovali ručne. Zhromaž-
ďovali sa najmä v kláštoroch, kapitu-
lách, v sídlach panovníkov a šľachty. 
Súkromné knižnice postupne zakla-
dali aj školy a univerzity, nasledovali 
ich bohaté rody, zemania a mešťania. 
V období národného obrodenia sa ší-
rila vzdelanosť a zlepšili sa vzťahy ku 
knižnej a knižničnej kultúre.

Po vzniku Československej repub-
liky sa začali od roku 1919 podľa zá-
kona zakladať verejné obecné knižni-
ce. Na Slovensku sa knižnice vyvíja-
li od malých zbierok až k organizova-
ným veľkým knižniciam.

Veľký rozmach ľudových knižníc 
nastal najmä po 2. svet. vojne. Práve 
v tomto období bola založená aj naša 
obecná knižnica, ktorá slúži verejnos-
ti už vyše 60 rokov. Od roku 1992 sa 
o pozdišovskú knižnicu stará Irena 
Macková. Svoju prácu vykonáva sve-
domito, ochotne a s láskou. Svedčia 
o tom aj písomnosti a evidencia kniž-
ného fondu, ktorú vedie. V súčasnos-

ŠKOLSKÝ VÝLET
Dňa 13. júna 2013 sa deti mater-

skej školy spolu so svojimi rodičmi a 
učiteľkami zúčastnili školského vý-
letu v krásnom prírodnom prostre-
dí čermeľského údolia. Deti spozna-
li tajomstvá najstaršej detskej želez-
nice a nechali sa unášať podmanivou 
jazdou v otvorených vozňoch.

V rekreačnom zariadení Alpinka 
bola pre nich pripravená westernová 
show. Kovboji im predviedli wester-
nové zručnosti, nevynechali ani cvi-
čené zvieratká a vystúpenie klau-
na. Na deti čakali aj poníky, zvierat-
ká v mini zoo s možnosťou kŕmenia 
a hladkania a jazda na koňoch. Po 
dobrom obede v reštaurácii nasledo-
valo zábavné športové vyžitie v prí-
rode.

K celkovej atmosfére výletu pri-
spelo aj teplé letné počasie.

Jana Pancáková, riaditeľka MŠ

Z histórie vieme, že prvé knihy boli písané na papyruse, potom na per-
gamene a neskoršie na papieri. Spočiatku mali tvar zvitku, postupne sa 
menili a ich výroba sa zdokonaľovala hlavne po vynájdení kníhtlače.



Ján Poprik má vo svojej zbierke aj takéto kúsky keramiky. Snímka:Pm
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NÁŠ JUBILANTNÁŠ JUBILANT
V polovici júna oslávil šesťdesiatiny náš rodák, re-

gionálny historik a zodpovedný redaktor obecných 
novín Ján Poprik. Pôvodným povolaním je síce che-
mik, no už od mladosti ho to „ťahalo“ k písaniu a k re-
gionálnej histórii.

S písaním článkov ako dopisovateľ začal v Chemku 
Strážske a okresných novinách už v polovici sedem-
desiatych rokov 20. stor., od roku 1990 sa tejto činnos-
ti viac ako jedenásť rokov venoval profesionálne. V 
roku 1999 vyhral celoslovenskú súťaž „Novinár roka“ 
v sekcii regionálnej a podnikovej tlače, ktorú každo-
ročne organizoval Slovenský syndikát novinárov. O 
rok neskôr stál pri zrode obecných novín Pozdišovské 
čriepky, neskôr aj iných periodík. Za ten čas do rôz-
nych periodík prispel niekoľkými tisíckami príspev-
kov – správy, noticky, interview, reportáže, fejtóny a 
pod. Okrem týchto žurnalistických žánrov prispieval 
do novín aj kresbami, fotografiami či básňami.

Od roku 2000 zostavil viacero publikácií, sklada-
čiek či pohľadníc, venovaných histórii, tradíciám a 
prírodnému dedičstvu zemplínskeho regiónu (Príruč-
ka pytača, A ja mali vinčovačok, Majstri hliny, Pozdi-
šovské školy, V Metodovej brázde, Christos raždajet-

sja, Svadobné odpytovania, turistickí sprievodcovia a 
iné). Značná časť jeho doterajšej tvorby je venovaná 
práve našej obci, hlavne hrnčiarstvu. K spopularizo-
vaniu bohatej histórie Pozdišoviec prispel taktiež ak-
tívnym podielom pri zriadení pamätnej izby v priesto-
roch obecného v roku 2005.

Veľa času venuje kronikárskej činnosti. V druhej 
polovici 80-tych rokov viedol pozdišovskú kroniku, 
približne o dve desaťročia neskôr bol menovaný za 
kronikára obce Staré a mesta Strážske. So staranskou 
kronikou sa v roku 2009 zúčastnil celoslovenskej sú-
ťaže, na ktorej v kategórii obcí s 501-2000 obyvateľ-
mi získal 3. miesto. Taktiež sa venuje zbierkovej čin-
nosti a vo svojej zbierke má aj nádhernú pozdišovskú 
keramiku od viacerých majstrov.

Popri spomínaných aktivitách sa J. Poprik podieľa 
aj na činnosti kultúrno-náboženského spolku sloven-
ských gréckokatolíkov – Spolku sv. Cyrila a Metoda, 
ktorý má svojich členov aj v zahraničí. Členom výbo-
ru tohto združenia je od jeho obnovenia v roku 1991 
a podpredsedom od roku 2003. Každoročne sa zapája 
do prípravy Gréckokatolíckeho kalendára, ktorý ten-
to spolok vydáva.

Nášmu jubilantovi želáme ešte veľa tvorivých síl, 
požehnaných a v zdraví prežitých rokov v kruhu rodi-
ny! Ing. Ján Čižmárik a redakčná rada

ROZLÚČKA
V nedeľu 24. februára boli v evanje-

lickom chráme rozlúčkové služby Bo-
žie pri príležitosti ukončenie kňazskej 
služby zborového farára Ľubomíra 
Kordoša a farárky Lýdie Kordošovej v 
cirkevnom zbore Pozdišovce. Rozlúč-
ky sa zúčastnili všetci presbyteri, ku-
rátori, starosta obce a veriaci z celého 
cirkevného zboru.

Za ich aktívnu a náročnú duchov-
nú prácu im poďakovali zboroví funk-
cionári, deti, mládež, domáci spevokol 
a spevokol z Michaloviec. Prítomným 
sa cez Slovo Božie a modlitby poďako-
vali odchádzajúci „farárovci“. Manželia 
Kordošovci pôsobili v našej obci osem 
rokov. Boli to dobrosrdeční, skromní a 
obetaví ľudia. Všade šírili pokoj a Slo-
vo Božie ohlasovali nielen v matkocir-
kevnom chráme, ale aj na fíliách v Ša-
mudovciach, Bracovciach a v iných ob-
ciach patriacich do nášho zboru. Veno-
vali sa výchove mládeže a aktívne spo-
lupracovali s ostatnými kresťanskými 
cirkvami v obci. Mimo duchovnej prá-
ce sa zaslúžili o zveľadenie cirkevné-
ho zboru, o rekonštrukciu farskej budo-
vy, školy a generálnu opravu zvonov a 
veže kostola. Sme im za to povďační.

Keďže ich Pán povolal na iné 
miesto, kde budú pokračovať v nároč-
nej pastierskej službe, prajeme im veľa 
síl a Božích milostí. Nech ich náš Pán 
a Spasiteľ Ježiš Kristus žehná a ochra-
ňuje. Milan Hreščo, presbyter CZ

Fašiangové obdobie sme zavŕ-
šili školským karnevalom, kedy 
sa naša škola zmenila na roz-
právkovú krajinu. Keď nadišiel 
máj - lásky čas, pripravili sme 
pre naše najdrahšie mamičky 
kultúrny program, ktorý vyjad-
ril našu lásku k nim. Nezabud-
li sme ani na oteckov, s ktorými 
sme prežili krásne športové po-
poludnie plné smiechu a hier. Za-

pojili sme sa do mnohých súťaži 
v rámci okresu. Na našej škole sa 
nezabúda ani na šport, na ktorý 
tu máme vynikajúce podmienky. 
Na športovej olympiáde, ktorá je 
organizovaná v rámci nášho spo-
ločného školského úradu v Tr-
hovišti, sme skončili na peknom 
druhom mieste. Odmenou za ce-
loročnú prácu bol školský výlet. 
Strávili sme ho spoločne s rodič-
mi v stredisku Alpínka pri Koši-
ciach.

Popritom všetkom sme sa toho 
aj veľa naučili, pretože vzdelanie 
je to najdôležitejšie. Tak dôležité 

ako pocit, že človek nie je na ži-
votné úlohy sám, že má pri sebe 
svoju rodinu. Preto si aj my v na-
šej škole pomáhame a riadime sa 
heslom „Sme jedna rodina, jeden 
celok.” (zaš)

VSE pripravila začiatkom roka 
pre žiakov ZŠ 7. ročník súťa-
že Energetika. Do najlepšej pät-
nástky medzi žiakmi I. stupňa po-
stúpili aj dvaja Pozdišovčania – 
Kristína Sotáková a Maroš Ma-
gura. Blahoželáme!

Školský rok 2012/2013 ubehol ako voda. Bol však plný akcií a 
udalostí, ktoré našu školu robia živou a dynamickou. Už od septem-
bra sme sa pustili do práce a našich nových prváčikov sme pasova-
li za plnohodnotných žiakov školy. Nezabudli sme ani na našich sta-
rých rodičov, ktorých sme si uctili kultúrnym programom. Radosť 
z blížiacich sa Vianoc sme spoločne s rodičmi prežívali na Vianoč-
nom koncerte.

VARILI GUĽÁŠVARILI GUĽÁŠ
V sobotu 27. apríla sa na „Ranči u 

Kosťa“ uskutočnil v poradí 3. ročník sú-
ťaže vo varení guľáša s pohostením a 
malým pretekom koní. Do súťaže sa za-
pojilo dovedna sedem družstiev. O dob-
rú náladu sa postarali členovia DFSk 
Hnojňane a DFSk Harčarky. (M.H.)

SLÁVILI ODPUSTSLÁVILI ODPUST
Tohtoročná odpustová slávnosť v 

gréckokatolíckom Chráme Najsvä-
tejšieho Srdca Ježišovho sa usku-
točnila v nedeľu 9. júna. Slávnost-
ným celebrantom a kazateľom bol 
o. Martin Mihalčo, administrátor 
farnosti Jasenov. Spoluslúžili vdp. 
Jozef Ragula, farár  michalovskej 
farnosti Panny Márie Pomocnice 
kresťanov a miestny farár o. Marek 
Paľo. (nk)

∙ V sobotu 18. mája sa v kultúr-
nom dome uskutočnil „Košarový ma-
jáles“, ktorý pripravili členky DFSk
Harčarky a MS SČK za účasti 80 
prítomných. (r)

∙ O deň neskôr sa v gréckokato-
líckej cerkvi uskutočnilo prvé sväté 
prijímanie. Túto milú slávnosť viedol
miestny farár Marek Paľo.

STRUÈNE
ZO ŠTATISTIKYZO ŠTATISTIKY

V minulom čísle sme zverejnili výsledky zo 
sčítania obyvateľstva v roku 2011 podľa 
národností a vierovyznania. V tomto vyda-
ní prinášame štatistiky Pozdišovčanov pod-
ľa najvyššie dosiahnutého vzdelania a počí-
tačovej gramotnosti.

Z 1 260 obyvateľov má (najvyššie) zá-
kladné vzdelanie 233 (18,49%), učňov-
ské bez maturity 175 (13,89%), stredné 
odborné bez maturity 89 (7,06%), úplné 
stredné učňovské s maturitou 49 (3,89%), 
úplné stredné odborné s maturitou 286 
(22,70%), úplné stredné všeobecné 55 
(4,37%), vyššie odborné 15 (1,19%), vyso-
koškolské bakalárske 29 (2,30%), vysoko-
školské (mgr., inž., dok.) 95 (7,54%) a vy-
sokoškolské doktorandské 3 (0,24%). Bez 
vzdelania bolo 206 (16,35%) obyvateľov a
v 25 prípadoch vzdelanie nebolo zistené.
Čo sa týka počítačovej gramotnosti, prá-

cu s textom ovládalo 606 (48,10%) oby-
vateľov, neovládalo 538 (42,70%) a 116 
obyvateľov sa nevyjadrilo. Najmenej oby-
vateľov ovládalo prácu s tabuľkami – iba 
433 (34,37%), neovládalo 670 (53,17%) 
a nevyjadrilo sa 145. Prácu s elektronic-
kou poštou ovládalo 538 (42,70%), neo-
vládalo 577 (45,79%) obyvateľov a 145 
na túto otázku neodpovedalo. Najviac oby-
vateľov ovládalo prácu s internetom – 667 
(52,94%), neovládalo 484 (38,41%) a ne-
uviedlo 109. (red.)
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Michal Poľaško-Garbar – majster ľudovej umeleckej výroby, zažil 
tri etapy pozdišovského hrnčiarstva. Bol členom zanikajúceho prvé-
ho hrnčiarskeho cechu, obnoveného cechu a novozaloženého hrn-
čiarskeho výrobného družstva. Snímka: archív

HRNČIARSKY MEDZNÍKHHHHHHHHHHRRRRRRRRRRNNNNNNNNNNNČČČČČČČČČČČIIIIIIIIIIAAAAAAAAAARRRRRRRRRRSSSSSSSSSSSKKKKKKKKKKYYYYYYYYYY MMMMMMMMMMEEEEEEEEEEDDDDDDDDDDZZZZZZZZZZNNNNNNNNNNNÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍKKKKKKKKKK
nili s mestskými remeselníkmi, 
ale získali aj iné výhody. Pravda, 
cechové predpisy „Puncta a Po-
radek Remesla Harčzarskeho, to 
gest Pozdissowskych Harčzaruw" 
v 18 zostavených bodoch stanovo-
vali hrnčiarom predovšetkým ich 
povinnosti.

Z dobových dokumentov sa do-
zvedáme aj mená vtedajších maj-
strov hliny, ktorí do cechu vstúpi-
li. Boli to: Ján Krištovčík a jeho 
synovia Juraj, Andrej a Michal, 
Štefan Kráľ a jeho synovia Mar-
tin, Michal a Juraj, Ján Mačkulík 
so synom Jánom, Ján Marjov, Šte-
fan Čenčarik, Michal Čenčarik, 
Michal Remák, Martin Parikrupa, 
Andrej Adamčík, Michal Poľak, 
Juraj Čižmár, Michal Čižmár, Mi-
chal Mižák, Juraj Šimkanin, Ivan 
Pastyrak, Štefan Pastirák, Jacko 
Rohaľ, Palko Čehlar, Ján Magu-
ra, Gregor Škarušár, Ján Vasilčin, 
Ladislav Smylkov, Michal Jurko, 
Ján Holub, Matúš Petrov, Ján An-
drejov, Ján Michalov, Michal Jac-
kanin, Martin Vaľko, Šimko Ma-
gura a Juraj Pastirák.

Postupne niektoré mená v zo-
zname ubúdali, iné pribúdali, no 

Významným medzníkom vo vý-
voji pozdišovského hrnčiarstva bol 
rok 1743, kedy miestny zemepán 
Melichar (Meňhért) Sirmaj vyho-
vel žiadosti hrnčiarov a 8. januá-
ra založil hrnčiarsky cech a v lis-
tine z 20. marca toho istého roku 
ho potvrdzuje. Vznik cechu mal 
pre hrnčiarov veľký význam, pre-
tože týmto sa nielen zrovnopráv-

tento hrnčiarsky cech napriek rôz-
nym obmedzeniam rakúskej a ne-
skôr aj maďarskej vlády (rušenie 
cechov, preferovanie manufaktúr 
a pod.) prežil až do prvej svetovej 
vojny, resp. do rozpadu monar-
chie. Svedčia o tom mnohé zápi-
sy v cechovej knižke i skutočnosť, 
že ešte v roku 1913 Ján Jurko zho-
tovil pre potreby hrnčiarov novú 
cechovú zvolávaciu tabličku, kto-
rá sa do Pozdišoviec po viac než 
polstoročí vrátila pred niekoľkými 
rokmi. J.P. Zemplínsky

VEĽKÝ POŽIAR
Bolo to začiatkom marca 1948, 

keď po útrapách 2. svet. vojny po-
stihlo našu obec ďalšie nešťastie – 
veľký požiar v časti Vislok. Túto 
hroznú udalosť, od ktorej uplynu-
lo už 65 rokov, opísala v kroni-
ke vtzedajšia učiteľka Vilma Mi-
kysková.

Požiar vypukol nadránom z ne-
známych príčin v dome Jána Če-
čehovského 4. marca o 4. hod. a 
podporovaný silným vetrom za-
chvátil slamené strechy aj na dru-
hej strane ulice. V priebehu nie-
koľkých minút tak horeli domy, 
chlievy, stodoly, sýpky a kuríny. 
Do tla zhorelo takmer 18 domov 
s hospodárskymi budovami, do-
bytok, hydina, potraviny, krmivo, 
šatstvo, vozy i potrebné náradie.

Najväčšie a nenahraditeľné ško-
dy spôsobil oheň na ľudských ži-
votoch. Pri záchrane dobytka za-
hynul 14-ročný Juraj Bruňo, kto-
rý bol ešte v ten deň pochovaný 
na miestnom cintoríne a 84-roč-
ná starenka. Na následky popále-
nín zomrel v košickej nemocnici 
aj starý Kochan.

O strechu nad hlavou v dôsled-
ku požiaru prišlo dovedna 87 ľudí. 
Prvú pomoc postihnutým poskyt-
li príbuzní a ďalší obyvatelia obce. 
Postupne prichádzala aj vo forme 
darov a zbierok. Neskôr, za pomo-
ci štátu, boli všetkým rodinám po-
stavené murované domy. (M.H.)

TRADÍCIE ŠKOLSTVA
Školstvo v našej obci má bohaté tradície. Pozdišovce boli v stredove-

ku centrom panstva s hradom, ku ktorému patrilo niekoľko okolitých obcí.
V 14. stor. sa tu spomína katolícka fara s farárom Petrom (1332-1337) a 
o niečo neskôr aj farská (katolícka) škola, ktorá zanikla v období šíriacej sa 
reformácie koncom 16. stor. V rokoch 1646/47 sa v obci spomína protes-
tantská škola, ktorú okolo roku 1650 navštívil Jan Amos Komenský.

Významným dňom pre miestne škol-
stvo bol 15. máj 1743, kedy našu obec 
navštívil evanjelický superintendent Juraj 
Ambrosius, aby vykonal kanonickú vizitá-
ciu v tunajšom cirkevnom zbore. Na kon-
vente držanom v dome Sirmajovcov bolo 
rozhodnuté o zriadení „vyššej“ školy pre 
deti zemplínskych šľachticov, ktorá by na-
hradila „slobodomyseľnú“ kalvínsku ško-
lu v Blatnom Potoku, odkiaľ prinášali 
„vlažnosť vo viere“. 

Priamo na mieste bola urobená aj 
zbierka. Melichar Sirmaj daroval na vý-
stavbu školy pozemok a prispel finanč-
ným obnosom 80 florenov. Ďalší prítom-
ní prispeli nasledovne: Ladislav Dravec-
ký, Andrej Sirmaj, Adam Sirmaj a Alexan-
der Sirmaj po 50 fl. Samuel Aisdorfer 40 
fl., Žigmund Kovačnaj a Ladislav Boron-
kaj po 20 fl. Spolu teda zbierka vynies-
la 400 fl. Na čele školy stál „rector aca-
demicus“, ktorý mal ročný plat 80,2 siah 
dreva, 8 meríc miešaného obilia, 4 meri-

ce pšenice a 20 priestorových metrov dre-
va. Okrem školských povinností mal rek-
tor za povinnosť kázať v kostole. 

Vyučovacou rečou bola latinčina. S vy-
učovaním sa začalo v r. 1745/6. prvým 
rektorom, do roku 1748, bol Dávid Fab-
rici, ktorý sa už v roku 1746 stal miest-

Ukážka z cechových predpisov.
Snímka: archív

nym zborovým farárom. Ďalšími rektor-
mi, až do roku 1813, boli Matej Muňaj, 
Ján Greškovič, Martin Lamoš, Andrej Vic-
tor, Martin Kacián, Štefan Demeter, Sa-
muel Némethy, Martin Grecár a Ezechiel 
Cibuľák. Títo zároveň pôsobili aj ako kap-
láni v miestnom CZ ECAV. Najznámejším 
z desiatky rektorov bol náboženský spi-
sovateľ D. Fabrici, otec Andreja Fabriciho, 
náboženského spisovateľa a seniora 13 
spišských miest.

Naša obec sa takto stala centrom vzde-
lávania v slovenskej časti Zemplína. Ani 
po zániku „vyššej“ školy jej význam ne-
klesol. Práve naopak, počas pôsobenia 

kaplána Jonáša Záborského a kantor-u-
čiteľa Karola Samuela Benjamína Sereda-
ja v evanjelickom cirkevnom zbore v tri-
dsiatych rokoch 19. stor., ktorí tu vybu-
dovali bohatú knižničnú zbierku, sa stala 
kultúrnym centrom tohto regiónu a naj-
východnejšou „vartou slovenstva“ v hor-
nom Uhorsku.

Nádej na oživenie najslávnejších ka-
pitol pozdišovského školstva svitla krát-
ko po rakúsko-uhorskom vyrovnaní. Časť 
slovenskej uvedomelej inteligencie zdru-
žená v Národno-demokratickom spol-
ku sa v máji 1868 obrátila na uhorský 
snem s petíciou vo veci riešenia národ-
nostnej otázky v Uhorsku. V nej okrem 
iného žiadala aj zriadenie preparandií a 
právnických akadémii v Banskej Bystrici 
a Nitre, vyšších reálnych gymnázií v Pre-
šove, Levoči, V. Revúcej, Čabe, B. Bystri-
ci a Trnave, ako aj nižších reálnych gym-
názií v Žiline, T. Sv. Martine, Prievidzi, L. 
Sv. Mikuláši, Trenčíne, Bardiove, Modre, 
Štiavnici, Pozdišovciach a ďalších desia-
tich mestách.

Silnejúci národnostný útlak nakoniec 
znemožnil tieto požiadavky slovenských 
predstaviteľov splniť. Nič to však nemení 
na skutočnosti, že Pozdišovce sa v 18. a 
19. stor. načas stali centrom vzdelania a 
kultúry v regióne. J. P. Zemplínsky

Budova bývalej „vyššej“ školy v blízkosti ev. kostola bola značne 
poškodená a pred štvrťstoročím zbúraná. Snímka: archív JPZ
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Spoločenské okienko

VIETE, ŽE...
… pred 675 rokmi (1338) sa spomína 
osada Betlen, ktorá patrila k pozdišov-
skému panstvu?
… pred 610 rokmi (1403) kráľ Žigmund 
Luxemburský daroval časť obce štyrom 
zemanom – L. Čebimu, M. Kelečenimu, 
T. Németfálvimu a B. Liskajovi?
… pred 365 rokmi (1648) dal postaviť 
podžupan Zemplínskej stolice Peter Sir-
maj v Pozdišovciach kaštieľ, ktorý určil 
za rodinné sídlo?
… pred 270 rokmi (1743) miestny zeme-
pán Melichar Sirmaj na žiadosť hrnčiarov 
založil v Pozdišovciach hrnčiarsky cech?
… pred 270 rokmi (1743) bola v Pozdi-
šovciach z podnetu ev. superintendenta 
Juraja Ambrosia zriadená „vyššia“ ško-
la pre synov zemplínskych šľachticov, na 
čele ktorej stál rektor?
… pred 230 rokmi (1783) bol v miest-
nom evanjelickom kostole postavený ba-
rokový oltár?
… pred 150 rokmi (1863) bol posvätený 
cintorín, terajší „starý cintorín“?
… pred 130 rokmi (1883) sa v Pozdišov-
ciach narodil popredný hrnčiar a organi-
začný pracovník Michal Poľaško-Garbar, 
majster ľudovej umeleckej výroby?

… pred 110 rokmi (1903) sa v Pozdišov-
ciach narodil hrnčiar Juraj Jurko, majster 
ľudovej umeleckej výroby?
… pred 100 rokmi (1913) zhotovil Ján 
Jurko novú zvolávaciu cechovú tabličku 
pre pozdišovských hrnčiarov?
… pred 90 rokmi (1923) sa v Pozdišov-
ciach narodil hrnčiar Ján Kiselovič, ľudo-
vo umelecký výrobca?
… pred 65 rokmi (1948) postihol miest-
nu časť Vislok ničivý požiar, ktorý spôso-
bil veľké materiálne škody a obete na ži-
votoch?
… pred 60 rokmi (1953) získal Michal 
Parikrupa-Šipar na hrnčiarskej súťaži v 
rámci Medzinárodného svetového festi-
valu mládeže v Bukurešti 3. miesto?
… pred 35 rokmi (1978) zomrela prof. 
Júlia Horová-Kováčiková, autorka sve-
toznámeho dekoru „pozdišovská karič-
ka“?
… pred 30 rokmi (1983) zomrel bývalý 
popredný hrnčiar a organizačný pracov-
ník Pavol Andrejko?
… pred 10 rokmi (2003) zomrel prvý to-
ronský biskup slovenských gréckokatolí-
kov vladyka Michal Rusnak (Rusnačok), 
CSsR., ktorý vyrastal v Pozdišovciach?
… pred 5 rokmi (2008) zomrel popred-
ný hrnčiar Andrej Antal, majster ľudovej 
umeleckej výroby? (r)

Uzreli svetlo sveta
14.1. – Július Martin KOZÁR, 8.3. – Melánia MRÁZOVÁ, 5.4. – Tatia-
na BELEKANIČOVÁ, 11.4. – Nela VARMEĎOVÁ, 24.4. – Sára ROV-
ŇÁKOVÁ, 8.5. – Milan DERMEK.

Uzavreli manželstvo
Róbert TÓTH a Jana VARGOVÁ, Jakub KORNUC a Nikola FEDO-
ROVÁ.

Oslávili životné výročia
50 rokov – Peter KUNČ, Jarmila KRÁĽOVÁ, Juraj MENDA, Mi-
roslav ČIŽMÁR, Dušan ČIŽMÁR, Peter PETROVKA, Ľubomír 
LAZUR, Ján POGURSKÝ, Ján LACKO, Ján ANDREJKO, Pavol 
KRÁĽ.
60 rokov – Jolana ŽINČÁKOVÁ, Ľudmila ĎURANOVÁ, Dušan PA-
RIKRUPA, Ján HARAJDIČ, Anna ELIÁŠOVÁ.
70 rokov – Anna JURKOVÁ, Štefan SOTÁK, Zuzana JURKOVÁ, 
Mária PAVLÍKOVÁ, Mária NAVRÁTILOVÁ, Albína FERJOVÁ, Mar-
ta ČUŠKOVÁ, Anna ŠČERBÁKOVÁ.
75 rokov – Ján PAVLÍK.
80 rokov – Andrej ČIŽMÁRIK, Barbora PANCÁKOVÁ, Mária ČIŽ-
MÁROVÁ.
81 rokov – Anna KROJOVÁ, Helena ŠAMUDOVSKÁ.
82 rokov – Anna ANTALOVÁ, Irena HOĽANOVÁ, Zuzana HOMO-
NAYOVÁ.
83 rokov – Anna CHRZASZEROVÁ.
84 rokov – Eugen ELIÁŠ.
85 rokov – Anna LEŠŇANSKÁ, Zuzana ČENČARIKOVÁ, Zuzana 
IVANČINOVÁ.
86 rokov – Zuzana KENDZIOROVÁ.
87 rokov – Mária LUKÁČOVÁ.
88 rokov – Juraj MAGURA, Juraj BAKAJSA.
91 rokov – Mária IVANČINOVÁ, Zuzana ČENČARIKOVÁ.

Opustili naše rady
26.1. – Ján KACHNIČ (nar. 1927), 23.2. – Mária VAJDOVÁ, rod. Hrindo-
vá (1941), 24.3. – Oľga KRIŠTOVČÍKOVÁ, rod. Nagyová (1933), 29.3. 
– Margita MUCHOVÁ, rod. Gabčová (1954), 30.3. – Anna PAVLIKÁNO-
VÁ, rod. Kočiš-Mišková (1926), 27.6. – Ján  JURKO (1941).

K 30. júnu 2013 žilo v obci 1 272 obyvateľov, z toho 633 mužov 
a 639 žien.

Andrej KRÁĽ (1922-1980)
– hrnčiar, majster ľudovej umeleckej výroby

Narodil sa 28. septembra 1922 v Pozdišovciach. Pochádzal zo zná-
mej hrnčiarskej rodiny Kráľových-Soutisových. Hrnčiarskemu remeslu 
sa vyučil pri svojom otcovi Andrejovi. S ním 
začal pracovať v rodinnej dielni s vlastnou 
hrnčiarskou pecou v miestnej časti Vislok 
po ukončení povinnej školskej dochádzky a 
hospodárskej školy.

V roku 1947 absolvoval odborný kurz 
pre pozdišovských hrnčiarov, ktorý vie-
dla prof. Júlia Horová-Kováčiková a ešte v tom istom roku vstúpil do 

novozaloženého hrnčiarskeho a predajného 
družstva. Bol veľmi precízny pri výrobe drob-
nej keramiky a vypracoval sa medzi popred-
ných hrnčiarskych majstrov. Bol známy tým, 
že dokázal vyrobiť jeden z najtenších črepov a 
obnovil techniku nanášania dekoru na výrobok 
prstom. Svoje výrobky si maľoval sám, pričom 
používal rôzne podkladové farby – klasickú 

čiernu, hnedú a bielu. Vyrábal zväčša duté nádoby malej a strednej 
veľkosti. Jeho tvorivá umelecká činnosť bola ocenená titulom „Majster 
ľudovej umeleckej výroby“.

Vyše 40-ročnú prácu popredného ľudového umelca A. Kráľa za hrn-
čiarskym kruhom prerušili zdravotné problémy. Zomrel 6. januára 1980 
vo veku nedožitých 58 rokov v Pozdišovciach. J. P. Zemplínsky

80 roko
MÁROV
81 roko
82 roko
NAYOVAndrej KRÁĽ (1922-1980)

GALÉRIA OSOBNOSTÍGALÉRIA OSOBNOSTÍ

Pred 90 rokmi zomrel evanjelický farár Jozef Kozlay, ktorý v pozdišov-
skom cirkevnom zbore pôsobil 25 rokov (1898 – 1923). Na archívnej sním-
ke je spolu s manželkou. Podrobnosti sa dočítate v článku "Spomienka" 
na str. 1. 

Kolektív majstrov ľudovej umeleckej výroby – Andrej Kráľ druhý zľava.
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ŠPORT V SKRATKE ŠPORT V SKRATKE
II.B trieda ObFZ Michalovce – dospelí
14. kolo (dohrávka 1.5.2013)
Ptrukša – Pozdišovce 2:1 (1:0)
Góly: Tirpák, Matyi – Sura. ŽK: Szabo 
– M. Drábik. Pred 50 divákmi rozhodo-
val Kopas.
15. kolo (dohrávka 8.5.2013)
Pozdišovce – Vojany 1:0 (0:0)
Gól: R. Čenčarik. ČK: Béreš (h). Pred 
80 divákmi rozhodoval Topoľančin. 
16. kolo (dohrávka 15.5.2013)
Veľ. Slemence – Pozdišovce 2:1 (0:1)
Góly: Geri 2 – M. Drábik. ŽK: Béreš, 
Tóth – Horný, Kováč. Pred  50 divákmi 
rozhodoval Matej. 
17. kolo (14.4.2013)
Pozdišovce – Močarianska 0:6 (0:3)
Góly: Staroškovič 4, Mesaroš, Pavlišin. 
ŽK: M. Varmeďa, M. Mihalčin – Sabo. 
Pred 150 divákmi rozhodoval Pivarník. 
18. kolo (21.4.2013)
Bánovce n/O – Pozdišovce 3:0 kont.
Hostia inzultovali rozhodcu. Zápas pô-
vodne skončil 3:2. 
19. kolo (28.4.2013)
Pozdišovce mali voľno
20. kolo (5.5.2013)
Čičarovce B – Pozdišovce 1:1 (0:0) 
Góly: Dadu – Sura. ŽK: Dzvoník (h). 
Pred 50 divákmi rozhodoval Tannen-
baum st. 
21. kolo (12.5.2013)
Bracovce – Pozdišovce 2:2 (1:1) 
Góly: Hromý, vlastný (Hirko) – Hirko, 
Dzvonik. ŽK: Eštok – R. Čenčarik. Pred 
50 divákmi rozhodoval Topoľančin. 
22. kolo (19.5.2013)
Pozdišovce – Trhovište 2:2 (2:0) 
Góly: Hirko, Horváth – Macár 2. ŽK: Ro-
mančák, M. Drábik, Horváth – C, Bogár 
2, Novák, K. Bogár. ČK: C. Bogár (h). 
Pred 100 divákmi rozhodoval Dziad ml. 
23. kolo (26.5.2013)
V. Kapušany C – Pozdišovce 1:0 (0:0)
Gól: Szidor. Pred 50 divákmi rozhodo-
val Kopas. 
24. kolo (2.6.2013)
Pozdišovce – Budkovce 2:2 (0:0)
Góly: Romančák (11 m), R. Čenčarik – 
Seman, Hajduk. ŽK: S. Kováč - Balog, 
Hajduk, Adam – R. Čenčarik. Pred 150 
divákmi rozhodoval Tušek st. 
25. kolo (9.6.2013)
Rakovec n/O – Pozdišovce 3:1 (3:1) 
Góly: Holinka, Bakajsa, Šuhajda – Hor-
váth. ŽK: Kornuc (h). ČK: Kapura (d). 
Pred 100 divákmi rozhodoval Štugner.
26. kolo (16.6.2013)
Pozdišovce – Oborín 5:1 (2:0)
Góly: Sura 2, vlastný (Fedor), Horváth, 
J. Kornuc – Dobos. Pred 100 divákmi 
rozhodoval Škodi.

Konečná tabuľka 2012/2013
 1. Budkovce  24 18 3 3 71 : 25 57
 2. Močarianska 24 18 1 5 81 : 24 55
 3. V. Kapušany C 24 14 3 7 58 : 42 45
 4. Rakovec n/O 24 12 4 8 53 : 43 40
 5. Vojany  24 10 5 9 69 : 42 35
 6. Bracovce 24 9 5 10 35 : 34 32
 7. Oborín 24 10 0 14 41 : 61 30
 8. D. Trhovište 24 8 5 11 56 : 53 29
 9. Bánovce n/O 24 9 2 13 46 : 53 29
 10. Pozdišovce 24 9 4 11 47 : 48 28
 11. Čičarovce B 24 8 4 12 36 : 63 28
 12. V. Slemence 24 7 2 15 32 : 76 23
 13. Ptrukša 24 4 2 18 28 : 89 14
ŠTK odrátala Pozdišovciam 3 body!

Tabuľka jarnej časti
 1. Močarianska 12 9 1 2 38 : 12 28
 2. Budkovce 12 9 1 2 40 : 15 28
 3. Oborín 12 7 0 5 23 : 26 21
 4. V. Kapušany C 12 6 2 4 31 : 21 20
 5. Vojany 12 5 2 5 34 : 21 17
 6. Rakovec n/O 12 5 2 5 24 : 23 17
 7. V. Slemence 12 5 1 6 20 : 35 16
 8. Bracovce 12 4 2 6 20 : 21 14
 9. Bánovce n/O 12 4 2 6 22 : 28 14
 10. Čičarovce B 12 3 4 5 19 : 30 13
 11. Ptrukša 12 4 0 8 18 : 44 12
 12. D. Trhovište 12 2 5 5 19 : 23 11
 13. Pozdišovce 12 2 4 6 16 : 25 10

II.B trieda ObFZ Michalovce – dorast
8. kolo (21.4.2013)
Pozdišovce mali voľno.
9. kolo (28.4.2013)
Pozdišovce – Pus. Čemerné 5:1 (2:1)
Hirko a Sura po 2, K. Drábik – Makara. 
Pred 20 divákmi rozhodoval Pivarník.
10. kolo (4.5.2013)
Zempl. Široká – Pozdišovce 7:0 (5:0)
Stretavský 4, vlastný (Koc), Hreščo, Ša-
mudovský. Pred 20 divákmi rozhodoval 
Verdžák.
11. kolo (11.5.2013)
Lesné – Pozdišovce 0:3 (0:1)
Gregušiak 2, Hirko. Pred 20 divákmi 
rozhodoval Kopas.
12. kolo (18.5.2013)
Pozdišovce – Iňačovce 3:3 (1:0)
Sura 3 – Ivan 2, Hurčík. ŽK: Sura – 
Bodnár 2, Rimko, Ivan. ČK: Bodnár (h). 
Pred 30 divákmi rozhodoval Matej.
13. kolo (25.5.2013)
Močarianska – Pozdišovce 6:0 (3:0)
Hvižďák 3, Baňas 2, Komenda (z 11 m). 
Hralo sa v Zemplínskej Širokej. Pred 30 
divákmi rozhodoval Kopas.
14. kolo (1.6.2013)
Pozdišovce – Pavlovce n/U 4:1 (2:1)
Sura 4 – Beňak. ŽK: Koc – Belavý, Be-
ňak (h). Pred 50 divákmi rozhodoval 
Marcin.

Konečná tabuľka 2012/2013
 1. Iňačovce 12 8 2  2 44 : 17 26
 2. Pozdišovce 12 7 2 3 39 : 26 23
 3. Močarianska 12 7 1 4 38 : 26 22
 4. Pavlovce n/U 12 6 2 4 48 : 31 20
 5. P. Čemerné 12 5 1 6 25 : 29 16
 6. Z. Široká 12 3 1 8 26 : 37 10
 7. Lesné 12 1 1 10 14 : 68 4

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.

PRÍPRAVNÝ FUTBAL PRÍPRAVNÝ FUTBAL 
V príprave na jarnú časť II.B triedy ObFZ 

dosiahli muži OcŠK tieto výsledky: MORA-
VANY – POZDIŠOVCE 1:5 (0:3), ZALUŽICE – 
POZDIŠOVCE 4:2 (2:0), ZALUŽICE – POZDI-
ŠOVCE 11:0 (6:0).
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Obecný športový klub PozdišovceObecný športový klub Pozdišovce
vás pozýva

na 32. ročník Memoriálu Mikuláša Benetina,
ktorý sa uskutoční v  nedeľu 14. júlanedeľu 14. júla  o  9,00 hod.9,00 hod.  
za účasti dorastencov Družstevník Moravany, DružstevníkDružstevník Moravany, Družstevník

Trhovište, Sokol Močarianska Trhovište, Sokol Močarianska aa OcŠK Pozdišovce  OcŠK Pozdišovce 
a 

49. ročník turnaja o putovnú Pozdišovskú vázu
so začiatkom o 13,30 – 14,00 hod.13,30 – 14,00 hod.

za účasti futbalových mužstiev 
OŠK VinnéOŠK Vinné (VI. liga), Družstevník ŽbinceDružstevník Žbince (I. trieda ObFZ),
Sokol MočarianskaSokol Močarianska (I. trieda ObFZ) a OcŠK Pozdišovce.OcŠK Pozdišovce.

ÚSPEŠNÍ ŠACHISTI
V polovici februára sa v močarianskom Hostinci U Alberta usku-

točnil 3. ročník Šachového turnaja amatérov, na ktorom štartovali aj 
viacerí Pozdišovčania. V konkurencii 8 šachistov, rozdelených do 
dvoch skupín, zvíťazil J. Molnár pred J. Parikrupom a A. Laškodym. 
Štvrtý skončil J. Link, piaty E. Kočiško a siedmy M. Tirpák. (red.)

STRELCI OcŠK
V uplynulej futbalovej sezóne 

2012/2013 sa hráčom OcŠk stre-
lecky darilo nasledovne – Dospelí: 
17 – Horváth, 7 – J. Kornuc, 5 – R. 
Čenčarik, 4 – M. Drábik, Sura, 3 – 
Romančák, 2 – Hirko, 1 – Gujdan, 
Bak, Dzvonik a vlastný (Oborín). 
Dorastenci: 18 – Sura, 6 – Gregu-
šiak, 4 – K. Drábik, 3 – Hirko, 2 – 
Horváth, R. Beránek, 1 – D. Macko, 
Feneš, D. Ihnacik a Kohut. (red.)

PRED ŠTARTOM SÚŤAŽÍ
V novom súťažnom ročníku 2013/2014 futbalových súťa-

ží ObFZ Michalovce budú pozdišovský OcŠK reprezentovať, 
podobne ako vlani,  muži a dorastenci.

Dospelí štartujú v II.B trie-
de a ich súpermi (podľa štar-
tovných čísel) budú: OFK Vo-
jany, FK Ruská, TJ Družstev-
ník Oborín, FK Veľké Sle-
mence, MFK Veľké Kapuša-
ny B, TJ Družstevník Čičarov-
ce B, TJ Družstevník Bracov-
ce, AFK Topoľany, TJ Druž-
stevník Malčice B, TJ FK Bá-
novce n/O, OFK Rakovec n/O, 
TJ FK Družstevník Trhoviš-
te a Sokol Močarany. Jesenná 
časť začína úvodným kolom 
11. augusta 2013. Oproti mi-
nulej sezóne chýbajú Budkov-
ce, ktoré postúpili do I. triedy. 
Nováčikmi sú Topoľany (ví-
ťaz III.B triedy) a Malčice B 

(ako druhé z III.B triedy dopl-
nili počet účastníkov súťaže na 
14). Úradným hracím dňom je 
nedeľa.

Dorastenci taktiež štartujú v 
II.B triede a v ich kategórii sa 
zvýšil počet družstiev zo 7 na 
10, keď do I. triedy postúpili 
Iňačovce a pribudli FK Ruská, 
FKR Pavlovce n/U, Klokočov 
a Jovsa. Od 7.9.2013 ich súper-
mi budú FK Ruská, FK Roma 
Pavlovce n/U, OFK Kloko-
čov, OŠK Lesné, TJ ŠM Ku-
sín, TJ Pusté Čemerné, OŠK 
Družstevník Zemplínska Ši-
roká, OFK Jovsa a Sokol Mo-
čarany. Úradným hracím dňom 
je sobota.

Naši úspešní olympionici pózujú pred školou s medailami.
Snímka: Adriana Janošová


