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„ŽUPANOM“ OPÄŤ TREBUĽA

Vo volebnom okrsku Pozdišovce 
bolo pre voľby poslancov a 1. kolo 
voľby predsedu KSK do zoznamu 
voličov zapísaných 1 025 oprávne-
ných osôb. Komisia vydala obál-
ky 187 voličom. Účasť bola teda 
17,66%. Všetky obálky boli odo-
vzdané – pre voľbu poslancov bolo 
odovzdaných 182 platných hlaso-
vacích lístkov a pre voľbu pred-
sedu 173. Najviac hlasov dostala 
táto osmička: Ing. Emil Ďurovčík 
– 83, Mgr. Viliam Záhorčák (obaja 
Smer-SD) – 81, Ing. Oliver Petrík 
(NEKA), MUDr. Ján Mihalečko – 
51, PhDr. Jana Cibereová – 47, 
MUDr. František Farkaš (všetci 
Smer_SD) – 45, MUDr. Ján Pa-
ľovčík – 41 (KDH, Most-Híd, SD-
KÚ-DS) a MUDr. Jozef Makohus 
(Smer-SD) – 38. Z kandidátov na 
predsedu KSK najviac hlasov do-
stali JUDr. Zdenko Trebuľa (Smer-
SD, SMK-MKP, Most-Híd) – 105 a 
RNDr. Rudolf Bauer (KDS) – 24. 

Zvyšných 44 hlasov bolo rozdele-
ných medzi ďalších 8 kandidátov.

Pre 2. kolo voľby predsedu KSK 
bolo do zoznamu zapísaných 1 029 
oprávnených osôb. Komisia vyda-
la 90 obálok (8,75% účasť), taký 
istý počet bol aj odovzdaný, plat-
ných hlasov bolo 89. Pozdišovča-
nia v tomto kole dali Z. Trebuľovi 
55 a R. Bauerovi 34 hlasov.

Na základe výsledkov volieb vo 
VO Michalovce bude náš okres 
v 57-člennom „krajskom parla-
mente“ zastupovať týchto 8 po-
slancov: Jana Cibereová (4 512), 
Emil Ďurovčík (6 679), František 
Farkaš (4 645), Jozef Makohus (3 
271), Ján Mihalečko (4 630), Ľu-
bica Rošková (4 061), Viliam Zá-
horčák (6 522) a Ján Paľovčík (2 
784). Prvých 7 poslancov je teda 
z vládneho Smeru-SD, J. Paľov-
čík, ktorý vyhral o 1 hlas pred pr-
vým náhradníkom O. Petríkom, je 
z KDH.

Staronovým predsedom Košické-
ho samosprávneho kraja je Zden-
ko Trebuľa, ktorý získal 39 970 
platných hlasov voličov (53,07%) 
z celého kraja. (-JPZ-)

POCHOD ZA ŽIVOT

POPOLUDNIE 
FOLKLÓRU

Obec Pozdišovce, Zemplínske 
osvetové stredisko Michalovce a 
Miestny odbor Matice slovenskej Po-
zdišovce už po dvadsiaty tretíkrát 
pripravili folklórne slávnosti. Tie sa 
za priaznivého počasia a hojnej di-
váckej účasti uskutočnili v nedeľu 21. 
júla popoludní na miestnom amfite-
átri.

Prvá časť podujatia už tradične 
patrila domácim folkloristom (DFS 
Harčarik, DFSk Harčare a DFSk 
Harčarky) pod vedením manželov 
Ondreja a Zuzany Novákovcov, tak-
tiež DFSk Rokica z Petroviec nad 
Laborcom vedenej Jankou Zaťovičo-
vou-Pčolinskou a Mužskej speváckej 
skupine Hradek z Košického Kleče-
nova pod vedením Pavla Šimka. V 
ich podaní si publikum vypočulo 
piesne zo zemplínskeho i abovského 
regiónu, pričom Petrovčanky sa pre-
zentovali aj svadobným pásmom.

Finále folklórnych slávností patrilo 
v tomto roku univerzitnému Folklór-
nemu súboru Jahodná z Košíc, kto-
rý vedú manželia Ivan a Gabriela Ze-
zulkovci. Toto kultúrne teleso s vlast-
ným orchestrom, ktoré nedávno 
oslávilo 30. výročie svojho (znovu)
založenia, sa prezentovalo ukážkami 
bohatého východoslovenského fol-
klóru, začo zožalo zaslúžené ovácie 
publika. Bolo to jedno z ich takmer 
60 vystúpení v tomto roku.

Na záver podujatia poďakoval 
starosta Ing. Ján Čižmárik všetkým 
účinkujúcim i divákom, a vedúcim 
folklórnych skupín i súboru odovzdal 
ďakovné listy. (JPZ)

KALENDÁR
Podobne ako v uplynulých ro-

koch, aj tentoraz dostanete s našimi 
novinami ako prílohu kalendár vý-
vozu tuhého komunálneho odpa-
du a separovaného zberu. Keďže 
značnú časť odpadu, ktorý vyhadzu-
jeme tvorí biologický odpad (40-
60%), prikladáme stručný návod na 
jeho zhodnocovanie – komposto-
vanie. Harmonogramy nájdete tak-
tiež na obecnej internetovej stránke 
www.pozdisovce.sk. -rk-

O pekný záver júlových folklórnych slávností sa postaral košický FS 
Jahodná.  Snímka: JPZ

V sobotu 9. novembra sa na Slovensku po štvrtýkrát uskutočnili voľ-
by do vyšších územných celkov – samosprávnych krajov. V Košickom 
samosprávnom kraji sme do 57-členného „parlamentu“ volili 8 zástup-
cov (z 55 kandidátov) za volebný obvod Michalovce, taktiež aj predse-
du KSK, tzv. župana, z 10 kandidátov. Keďže ani jeden z kandidátov na 
predsedu nezískal v 1. kole nadpolovičnú väčšinu hlasov, voľbu sme si 
zopakovali o dva týždne.

V nedeľu 22. septembra sa v Koši-
ciach uskutočnil prvý Národný pochod 
za život na území Slovenska. Na poduja-
tí, ktorého hlavným organizátorom bola 
Konferencia biskupov Slovenska a Eku-
menické spoločenstvo mesta Košice, sa 
zúčastnilo približne 80-tisíc ľudí z celého 
Slovenska i zo zahraničia. Pochod za ži-
vot, za rodinu a plnú dôstojnosť človeka 
od počatia po prirodzenú smrť bol jednou 
z najväčších kresťanských akcií v histórii 

Slovenska. Pochod podporili aj osobnos-
ti vedeckého, kultúrneho a politického ži-
vota. Toto podujatie svojou účasťou pod-
porili aj viacerí Pozdišovčania spoločne 
s miestnym gréckokatolíckym farárom 
Marekom Paľom. M. Hreščo

Vážení občania,Vážení občania,
vstupujeme do nového roka 2014, od ktorého všetci očakávame, že vstupujeme do nového roka 2014, od ktorého všetci očakávame, že 
bude lepší ako bol ten končiaci.bude lepší ako bol ten končiaci.
V mene mojom, ale taktiež aj v mene mojich pracovníkov a poslan-V mene mojom, ale taktiež aj v mene mojich pracovníkov a poslan-
cov obecného zastupiteľstva, chcem zaželať do všetkých rodín a cov obecného zastupiteľstva, chcem zaželať do všetkých rodín a 
príbytkov v našej obci veľa radosti zo života, pokojnú rodinnú at-príbytkov v našej obci veľa radosti zo života, pokojnú rodinnú at-
mosféru, tvorivé myslenie v práci a v neposlednom rade veľa, veľa mosféru, tvorivé myslenie v práci a v neposlednom rade veľa, veľa 
zdravia počas celého roka 2014.zdravia počas celého roka 2014.
Zároveň mi dovoľte poďakovať všetkým vám, ktorí ste počas roka Zároveň mi dovoľte poďakovať všetkým vám, ktorí ste počas roka 
2013 prispeli svojou prácou, umom a myšlienkami k rozvoju obce.2013 prispeli svojou prácou, umom a myšlienkami k rozvoju obce.

Ing. Ján Čižmárik, starosta obceIng. Ján Čižmárik, starosta obce

Obec Pozdišovce poriada

1. OBECNÝ PLES,1. OBECNÝ PLES,
ktorý sa uskutoční v sobotu 1. februára 20141. februára 2014 v kultúrnom dome.

Pre návštevníkov bude pripravené nasledovné menu:
prípitok, predjedlo, hlavné jedlo vrátane polievky, káva, kapustnica, fľaša vína/pár.prípitok, predjedlo, hlavné jedlo vrátane polievky, káva, kapustnica, fľaša vína/pár.

Vstupné je 15 15 €€ na osobu.
Nebude chýbať tombola.

Do tanca bude hrať kapela RUBÍNRUBÍN..
Rezervácia lístkov na obecnom úrade (647 22 03), resp. u starostu (0905 682 545).

Pozývame širokú verejnosť.Pozývame širokú verejnosť.



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

Dňa 13. septembra 2013 obecné zastupiteľstvo:
 Zobralo na vedomie:
1. Žiadosť p. Koribaničovej o osadenie spomaľovačov rýchlosti na 

ul. Vislok.
 Schválilo:
1. Správu o hospodárení obce za druhý štvrťrok 2013. 
2. Členov výberovej komisie na posúdenie súťažných návrhov pre 

stavbu: Rekonštrukcia verejného osvetlenia v Obci Pozdišovce v 
zložení: Ing. M. Šesták, V. Krištovčík, Ing. M. Vereščák, I. Sotáková, 
Bc. R. Bakajsa, Ing. M. Alexa.

3. Zmluvu o zriadení vecného bremena na parc. čís. 2904/52 k.ú. 
Pozdišovce pre Východoslovenskú distribučnú, a.s., Košice.

 Odporučilo:
1. Starostovi obce kontaktovať Slovenský vodohospodársky podnik, 

š.p., ohľadom vyčistenia koryta Lipovca.
 Konštatovalo, že:
1. Žiadosť Ing. Z. Fabiánovej je neopodstatnená vzhľadom na bod 

IV. kúpno-predajnej zmluvy zo dňa 21.7.2010 medzi obcou a žia-
dateľkou.

Za uznesenie hlasovalo 7 zo 7 poslancov.

Dňa 6. decembra 2012 obecné zastupiteľstvo:
 Zobralo na vedomie:
1. Informáciu o čase konania kultúrnej akcie „Mikuláš 2013“ 8. de-

cembra 2013 o 15.00 hod. v kultúrnom dome.
2. Informáciu o stave verejného obstarávania na stavbu: Rekonštruk-

cia verejného osvetlenia v obci Pozdišovce.
 Schválilo:
1. Správu o hospodárení obce za III. štvrťrok 2013.
2. Úpravu rozpočtu podľa jednotlivých položiek – viď príloha
3. Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2013 o miestnych daniach a 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné od-
pady na území obce Pozdišovce.

4. Všeobecne záväzné nariadenie č. 03/2013 Plán zberu, prepravy a 
zneškodňovania domového odpadu.

5. Odmeny
poslancom obecného zastupiteľstva a kontrolórke obce na základe • 
účasti na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecných akciách 
podľa zásad odmeňovania + paušálna odmena 200 €,
zástupcovi starostu  170 • €,
členom folklórnych skupín podľa doloženého zoznamu účasti na • 
obecných akciách,
občanom obce: M. Hreščo 150 • €, I. Macková 80 €, J. Čenčarik 80 €,
za vedenie súboru Z. Novákovej 150 • € a O. Novákovi 150 €.

 Odporučilo:
Starostovi obce zabezpečiť oplotenie pozemku na VOK na parcele č. 

370/1 k.ú. Pozdišovce.
 Neschválilo:
1. Žiadosť firmy Galaxian Goup, s.r.o., Michalovce.

Za uznesenie hlasovalo 8 z 8 poslancov.

Ing. Ján ČIŽMÁRIK, starosta obce

ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Z vystúpenia detí na Mikulášskej slávnosti v kultúrnom dome.
Snímka: Armaš

ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVAO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
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poludní do kultúrneho domu. V 
preplnenej sále ho pozdravili kole-
dami, básňami a piesňami deti ma-
terskej školy, žiaci základnej školy, 
detský folklórny súbor Harčarik a 
ženská folklórna skupina Harčar-
ki. Na záver slávnosti dostali deti 
od Mikuláša darčeky. Zároveň bol 
pred kultúrnym domom rozsviete-
ný vianočný stromček.

Sponzormi podujatia boli Ovoci-
nársky majetok, spol. s r.o., Micha-
lovce (zastúpená Imrichom Hru-
bým), Ondrej a Róbert Horní a Du-
šan Gaľa.

Milan Hreščo, kronikár 

Dávať a nečakať dar je hlavným 
zmyslom sviatku sv. Mikuláša, kto-
rý bol biskupom v meste Myra 
(dnes južné Turecko), kde aj umrel 
(približne 345-352). Kresťania si 
ho pripomínajú každoročne 6. de-
cembra. Na tento deň sa tešia naj-
mä deti, ktorým rozdáva darčeky a 
sladkosti.

O Mikulášovi je niekoľko legiend 
a jedna z nich hovorí, ako svätec 
dal nepozorovane v noci trom chu-
dobným sestrám peniaze na veno, 
aby sa mohli čestne vydať.

Medzi pozdišovské deti prišiel 
Mikuláš v nedeľu 8. decembra po-

NOVÁ RIADITEĽKA
Na základe výberového konania na 

funkciu riaditeľky Základnej školy Pozdi-
šovce, ktoré sa uskutočnilo 17. decembra 
2013, bola radou školy opätovne zvole-
ná do tejto funkcie Mgr. Adriana Jano-
šová na obdobie päť rokov. A. Janošová 
pôsobila vo funkcii riaditeľky školy už v 
rokoch 2008-2013. (-r-)

VATRA SNP
V tomto roku (29. augusta) uply-

nulo 69 rokov od vypuknutia Sloven-
ského národného povstania v Ban-
skej Bystrici. Občania našej obce si 
tak, ako po minulé roky pri symbo-
lickej vatre, ktorú zapálili pri moste, 
spomenuli na túto udalosť, i na obe-
te 2. svetovej vojny. Vatru v predve-
čer sviatku pripravili členovia Základ-
nej organizácie Komunistickej strany 
Slovenska. -mh-

TURISTICKÝ CHODNÍKTURISTICKÝ CHODNÍK
O tom, že naša obec je významnou národopisnou lo-

kalitou, je všeobecné známe. Okrem  vzácnych pamia-
tok, ktoré sa tu dochovali, ponúka niečo aj pre obdivo-
vateľov prírodných krás. Aj z tohto dôvodu vznikol pred 
časom za pomoci nadácie Slovenského plynárenského 
priemyslu (SPP) náučný turistický chodník. 

Chodník bol otvorený v lete 2010. Začína v centre 
obce (pri evanjelickom kostole) a pokračuje cez býva-
lé vinice popri poľovníckej chate a rybníku, kde zasa-
huje do zalesnenej juhovýchodnej časti  Pozdišovskej 
pahorkatiny, resp. Pozdišovského chrbta. Lokalitu Po-
zdišovský chrbát tvoria lesy s dominantným dubom let-
ným. Pôdy tvoria pseudogleje, kultizemné a luvizemné 
nasýtené až kyslé. Biotopy eurosibírske dubové lesy na 
spraši a piesku (91IO), karpatské a panónske dubovo-
hrabové lesy (91GO), vlhké acidofilné brezové dúbra-
vy (9190). 

Živočíšstvo je pomerne pestré. Z vtákov tu žije orol 
kráľovský, orol krikľavý, lelek lesný, bocian čierny, ďa-
teľ prostredný, ďateľ čierny, krutihlav hnedý, strakoš 
červenochrbtý, haja tmavá, muchárik sivý, hrdlička poľ-

ná, sova dlhochvostá, jastrab lesný, myšiak lesný, sojka 
škriekavá, vlha hájová, žlna zelená, sova lesná, slávik 
červienka, kukučka jarabá, mlynárka dlhochvostá, my-
šiarka ušatá, holub hrivnák, krkavec čierny, ďateľ malý, 
pinka lesná, slávik krovinový, kolibkárik sykavý, ško-
rec lesný, penica čiernohlavá, penica hnedokrídla, pe-
nica popolavá, oriešok hnedý, drozd čierny, drozd pla-
vý a iné. Žaby a obojživelníky sú zastúpené kunkou čier-
nobruchou, rosničkou zelenou, skokanom ostropyským 
či jaštericou krátkohlavou. Z chránených chrobákov sa 
tu vyskytuje roháč obyčajný a fúzač veľký. Z cicavcov tu 
žije kuna lesná, jazvec lesný, plch lesný, plch sivý, veve-
rica stromová, líška hrdzavá, srnec hôrny a sviňa divá. 

Z rastlinstva dominujú dubovo-hrabové lesy, zaují-
mavý je postupný prechod týchto lesov od panónskeho 
podtypu, kde dominuje dub letný, ku karpatskému podty-
pu, kde dub letný nahrádza dub zimný. Bylinné poscho-
die je bohaté, jedná sa však o bežné druhy. Najzaujíma-
vejšou typickou rastlinou je konvalinka voňavá. Tento 
typ lesov bol v minulosti premenený na kultúrnu kraji-
nu, zachovali sa už iba zvyšky.

OCENENIE M. PETRANIČOVEJ
Pri príležitosti Svetového dňa Červeného kríža a Červeného polmesiaca 

ocenil Slovenský Červený kríž 7. mája 2013 viacerých svojich členov. Me-
dzi desiatkou ocenených vyznamenaním „Za humanitu, obetavosť a dobro-
voľnú službu I. stupňa" bola aj obyvateľka našej obce Mária Petraničová. V 
návrhu na ocenenie čítame: “8 rokov pracovala ako predsedníčka miestneho 
spolku v Pozdišovciach. Angažovala sa najmä vo všestrannej činnosti miest-
neho spolku, aktívne sa zapája do aktivít zameraných na získavanie a oceňo-
vanie darcov krvi, organizuje aktivity pre deti i seniorov. Je veľmi empatická 
(schopnosť vcítiť sa do pocitov iného človeka). Členstvo v SČK a dobrovoľ-
níctvo sú pre ňu súčasťou života.“ Srdečne blahoželáme!



Účastníčky prázdninového tábora mladých výtvarníkov. Snímka: ZV
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„SKRYTÝ TALENT“
Každý človek je obdarovaný talentom. Talent je súhrn schopností umožňujú-

ci nejakú tvorivú činnosť. Tie v sebe človek objaví buď v mladosti alebo v star-
šom veku. Je na ňom, ako ich využije. Mnohí sa vďaka svojmu talentu stali sláv-
nymi. Hovorí sa tiež, že veľa ľudí má „skrytý talent“.

K takýmto patrí aj amatérsky rezbár Ján Gajdoščík, 62-ročný dôchodca, ro-
dák a obyvateľ našej obce. Od svojej mladosti až po invalidný dôchodok bol 42 
rokov traktoristom v poľnohospodárskom družstve. Nadanie a láska k drevu sa 
uňho prejavila práve po odchode do dôchodku, keď rezbárstvom začal vypĺňať 
svoj voľný čas. Prvú figúrku starca vystrúhal v roku 2010. Potom nasledovali 
ďalšie – krajšie a zaujímavejšie. Zatiaľ ich zhotovil viac než osemdesiat.

Najviac vyrezáva postavy mužov, žien a detí pri rôznych činnostiach či od-
dychu, okrem toho zvieratká, fajky, jasličky a iné predmety. Všetky sú vyrobe-
né zo suchého lipového, topoľového alebo jelšového dreva do priemeru 15 
centimetrov. Kúsky dreva-guľatinu, ale aj štiepané drevo, suší voľne asi jeden 
rok. Jeho najvyššia zhotovená postava ženy meria 30 centimetrov. Predme-
ty sú buď prírodnej farby alebo ináč sfarbené. Pri práci používa iba krátky no-
žík a brusný papier.

J. Gajdoščík je jednoduchý, skromný a dobrosrdečný človek. Talent, ktorý 
má, sa stal jeho koníčkom. Nádherné rezby môžeme prirovnať k výrobkom na-
šich šikovných hrnčiarov, garbiarov, bardarov, kolárov, kováčov, ale aj k nada-
niu pozdišovských tanečníkov, muzikantov, básničkárov, výtvarníkov či športov-
cov. Umelecké dielka nepredáva, ale ich rozdáva pre potešenie príbuzným a 
známym. V práci chce ešte pokračovať a naďalej využívať svoj talent.

Želáme mu k tomu pevné zdravie, 
pohodu a veľa tvorivých síl.

Milan Hreščo

SPOMÍNALI
V druhú adventnú nedeľu si veria-

ci modlitbami uctili pamiatku úmrtia 
Andreja Sirmaja, ktorý zomrel pred 
290 rokmi v pozdišovskom kaštieli. 
Tento miestny zemepán, krajinský a 
vojenský hodnostár, ktorý zomrel 
9. decembra 1723, sa zaslúžil nie-
len o rozvoj evanjelického cirkevné-
ho zboru, ale aj o rozvoj obce. (-hr-)

Úcta, láska a porozumenie by 
sa mali premietať v každodennom 
živote každého človeka. Ba ešte 
viac v živote človeka, ktorému ži-
vot vpísal pár krížikov na chrbát, 
ktorý už prešiel kus životnej cesty, 
ktorý vie, čo je láska, ale aj skla-
manie, ktorý vie, čo je radosť aj 
utrpenie, ktorý možno pozná, čo je 
samota, pre ktorého milé slovo je 
ako pohladenie.

Aj to sú skutočnosti, ktoré dali 
podnet k tohtoročnému stretnutiu 
seniorov našej obce. Akciu „Me-
siac úcty k starším“ organizova-
la miestna samospráva v posledný 
októbrový týždeň. Do kultúrneho 
domu na popoludňajšie posedenie 
bolo pozvaných 218 starších obča-
nov – dôchodcov, žijúcich v našej 
obci. Starosta obce Ing. Ján Čiž-
márik poďakoval všetkým prítom-
ným za všetko, čo pre našu obec i 
spoločnosť doteraz urobili. Zaže-

lal im do ďalších rokov ešte veľa 
krásnych a pokojných chvíľ v kru-
hu najbližších. Účastníkov stret-
nutia pozdravili pekným kultúr-
nym programom aj žiaci základ-
nej školy. Po občerstvení a druž-
nej besede dostal každý spomien-
kový darček.

Treba ešte dodať, že každoden-
ný život je popretkávaný ako vzác-

ny koberec rôznymi nitkami. Nit-
kami obyčajnými, to sú tie všedný, 
niekedy nekonečné dlhé dni, daž-
divé počasie, choroba či bolesť, 
ale sú popretkávané aj zlatými nit-
kami pohody, lásky a radosti spo-
jenej s návštevou detí, vnúčat, ro-
diny, ale aj kňaza či suseda.

Z týchto dní treba čerpať radosť 
a silu do tých obyčajných dní kaž-
dodenného života.

Milan Hreščo, kronikár

ÚCTA, LÁSKA A POROZUMENIE

Amatérsky rezbár Ján Gajdoščík so svojimi soškami. Snímky: JPZ

TÁBORTÁBOR
VÝTVARNÍKOVVÝTVARNÍKOV

Po krásnom júli, užívajúc si leto pl-
nými dúškami, trochu aj rozmýšľajúc, 
čo s toľkou kopou času, sme sa pre-
hupli doprostred augusta a tábor vý-
tvarníkov bol tu.

Paťka Macková, Miška Bakajsová, 
Johanka Kochanová, Paťka Kunčíko-
vá, Lianka Bakajsová a Viktorka Kú-
delová prichádzali do školy celý týždeň 
od pondelka do piatka medzi deviatou 
a dvanástou nie so školskou taškou 
učiť sa, ale do nového altánku maľo-
vať obľúbenú hrdinku z rozprávky, vy-
robiť a krásne ozdobiť si šperkovnicu, 
lepiť reliéf rôznymi cestovinami na pa-
pier, vyskúšať techniku frotáže a na-
koniec spoločne na veľký papier na-
maľovať  jednu veľkú mandalu.

Pred páľavou nás ochránila naša 
nová telocvičňa, kde sme si dávali pa-
uzu a hrali sa.

Sme radi, že pán starosta a obec 
Pozdišovce zabezpečili priestory, ob-
čerstvenia a všetky materiály a tak 
nám umožnili v spokojnosti a tvorivej 
atmosfére prežiť príjemný týždeň, tak-
že sme sa každý deň mohli doma po-
chváliť svojimi prácami.

Veríme, že budúce leto sa stretne-
me opäť, bude nás viac, prídu aj tí, 
ktorí prísť váhali a tábor výtvarníkov 
bude lepší ako tohtoročný.

Mgr. Zuzana Vargová

„ZLATÍ“„ZLATÍ“
DARCOVIADARCOVIA

Medzi významné humánne činy v na-
šej spoločnosti patrí aj darovanie krvi 
tým, ktorí ju potrebujú. Záchrana živo-
ta inému človeku je ten najväčší prejav 
ľudskosti.

Darcovstvo krvi už dlhoročne organi-
zuje Slovenský Červený kríž v zdravot-
níckych zariadeniach po celom Sloven-
sku. Za bezpríspevkové darcovstvo ude-
ľuje SČK viacnásobným darcom Jánske-
ho plaketu ako morálne ocenenie za ich 
príkladný skutok. Takéto ocenenia obdr-
žali už v minulosti viacerí obyvatelia na-
šej obce.

Tohtoročné odovzdávanie plakiet sa v 
rámci nášho okresu uskutočnilo 22. no-
vembra v obradnej sieni Mestského úradu 
v Michalovciach. Je potešujúce, že medzi 
ocenenými boli aj dvaja Pozdišovčania – 
Eva Tokárová (56 r.) a Igor Hreščo (35 
r.). obaja dostali zlatú Jánskeho plaketu 
za 40-násobné darovanie krvi.

K oceneným sa na slávnosti prihovoril 
a úprimne poďakoval aj primátor mesta 
Mgr. Viliam Záhorčák. Jánskeho plakety 
odovzdali zástupcovia Územného spolku 
SČK, zdravotných poisťovní a NsP Štefana 
Kukuru v Michalovciach.

Touto cestou blahoželáme darcom aj 
my a ďakujeme im za ich šľachetný čin. 

Ing. Ján Čižmárik, starosta obce

VIANOČNÝ 
KONCERT

Tohtoročný adventný čas 
spríjemnili svojim rodičom, 
starým rodičom, priateľom 
školy a občanom obce žiaci zá-
kladnej školy nádherným kon-
certom. Vianočný koncert sa 
uskutočnil podvečer 16. de-
cembra v kultúrnom dome. 
Hodnotný program, ktorý 
mohla kľudne vysielať hocikto-
rá televízia na Slovensku, pri-
pravili žiaci našej školy a uči-
telia pod vedením Mgr. Adria-
ny Janošovej. Nechýbali krás-
ne tradičné koledy, vinše, pies-
ne, ale i moderné prvky a via-
nočné a novoročné želania. 
Usilovné a talentované deti 
takto s láskou priblížili posla-
nie a význam Vianoc, začo im 
patrí poďakovanie. (-mh-)

PO ROKOCHPO ROKOCH
CZ ECAV zorganizoval 8. de-

cembra stretnutie konfirmandov 
po 40 rokoch. Uskutočnilo sa v 
rámci služieb Božích v ev. kosto-
le. Jubilujúci konfirmandi si spo-
menuli na mladosť, priebeh ži-
vota a chvíľu, keď ako 13-roční 
pristúpili k stolu Pánovmu a pr-
výkrát prijali sviatosť Večere Pá-
novej. Obnovené konfirmačné 
požehnanie prijali od administrá-
tora CZ Mareka Semka, zborové-
ho farára z Trebišova. (-hr-)
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Tento, svojho času po Štúrovi najvýznamnejší slovenský novinár, sa na-
rodil 3. februára 1818 v Tisovci. Študoval v Levoči a v Bratislave. V rokoch 
1841-1843 bol evanjelickým kaplánom v Liptovskom Svätom Mikuláši. Pô-
sobil aj ako vychovávateľ v Pešti a od roku 1845 bol redaktorom Sloven-
ských národných novín. Taktiež bol jedným zo spoluorganizátorov sloven-
ského povstania (1848-1849), začo bol obvinený, súdený a väznený.

V Slovenskej národnej rade zastával funkciu tajomníka. V druhej polo-
vici 19. stor. pracoval v štátnych službách ako pisár, notár v Revúcej, ak-
tuár v Rožňave, ale aj slúžny v Hosusove a Muráni. Po rakúsko-uhorskom 
vyrovnaní v roku 1867 bol zo služby prepustený a uchýlil sa k bratovi Bo-
humilovi na sabinovskú faru.

Literárne sa prejavil už počas štúdií. Pod vplyvom antickej poézie a po-
ézie J. Kollára a J. Hollého písal ódy a vlastenecky ladené lyrické bás-
ne. Po uzákonení spisovnej slovenčiny sa usiloval o formovanie sloven-
skej romantickej poézie. Významné 
sú jeho balady, veršované poves-
ti a cestopisy, ktoré uverejňoval v 
Orle tatranskom (1845-1847). Prá-
ve v cestopisoch zaznamenal zážit-
ky, prírodu, krajinu, život ľudu, jeho 
vlastnosti, kultúru a históriu. I na-
priek podlomenému zdraviu usku-
točnil v lete 1843 namáhavú cestu 
z Liptova cez Spiš, Šariš, Zemplín 
až na Podkarpatskú Rus, aby upev-
nil styky štúrovcov s tunajšími náro-
dovcami. Záujem mladých štúrov-
cov vzrástol najmä o východné Slo-
vensko, hoci bolo od centier národ-
ného diania pomerne vzdialené. 

Bol august 1843, keď Bohuš No-
sák-Nezabudov zavítal v doprovode 
pozdišovského učiteľa Tomáša Se-
redaja na evanjelickú faru. Do Po-

VÝROČIE VZÁCNEJ NÁVŠTEVY
Nedávno uplynulo 170 rokov od pamätnej návštevy známeho náro-

dovca, kňaza, básnika, novinára a prekladateľa Timoteja Ignáca Bo-
huslava Nosáka – Nezabudova. Našu obec navštívil v druhej polovi-
ci leta 1843.

zdišoviec sa priviezli na ľahkom vozíku ťahanom párom koní z Chmeľo-
va cez Nižný Hrušov. Na fare ich srdečne privítali farár J. Lintner a kaplán 
A. Tkáčik. O výnimočnom postavení Pozdišoviec medzi obcami stredného 
Zemplína sa Nosák dozvedel v L. Sv. Mikuláši (ako učiteľ v neďalekej Vr-
bici pôsobil Karol Seredaj).

Pozdišovce boli jedinečné svojou tradíciou slovenského písomníctva, 
hrnčiarstvom i národnou činnosťou, akú v tom období rozvíjali najmä kap-
lán J. Záborský a slovenský učiteľ a kantor K. S. B. Seredaj. Tí pôsobe-
ním medzi mládežou, veriacimi i vzdelancami zo širokého okolia, vybudo-
vaním rozsiahlej knižnice a osvetovými aktivitami vybudovali z obce neofi-
ciálne kultúrne centrum Zemplína.

Zanietený národovec Nosák-Nezabudov sa zdržal v pohostinných Po-
zdišovciach celý týždeň a práve preto im vo svojich cestopisných črtách 
venoval najviac miesta. Stretol sa tu s významnými osobnosťami a nav-
štívil aj susedné Laškovce, kde sa zvítal s Ivanom Tóthom, gréckokatolíc-
kym farárom. Vysoko si cenil prácu bratov K. a T. Seredajovcov. Ich pria-
teľské vzťahy pretrvávali po celý život.

Mladší z bratov, Tomáš, oboznámil vzácneho hosťa s históriou obce, 
jej pravekým osídlením, najstaršími pamiatkami, existenciou hradu, škôl, 
kostola či kaštieľov. Zmienil sa aj o „vyššej“ škole z roku 1743, kňazoch, 
rektoroch i ďalších vzdelancoch, ktorí tu pôsobili. Dva dôkazy mohol pre-
kvapenému návštevníkovi aj ukázať, keďže boli uložené na fare – rukopis-
nú Zbierku piesní a tancov od Anny Sirmajovej-Kecerovej so zápisom 388 
piesní, melódií a tancov a stanovy hrnčiarskeho cechu z roku 1743, kto-
ré boli napísané nielen v uhorskom, ale aj v slovenskom jazyku 100 rokov 
pred uzákonením Štúrovej slovenčiny.

B. Nosák-Nezabudov sa s Pozdišovcami lúčil plný krásnych dojmov a 
hostiteľom zaželal, aby „udržiavali a rozmnožovali spojenie týchto krajov s 
krajmi podkrivánskymi a podsitnianskymi, vytvárajúc tak jednotu Zemplína 
s ostatnými časťami Slovenska.“ O svojich pocitoch napísal: „Na službách 
Božích v nedeľu zvláštny cit ma prenikol v kostole pozdišovskom. Začne 
národ spievať, a spieval tak utešene, tak vrúcne, že nebesia prelamoval... 
dávno som nepočul tak poriadne, nábožne spievať a k tomu medzi toľ-
kým zídeným ľudstvom, medzi takými chlapmi, ktorých hrude ako skaliská 
tuhé, prenikavé tóny zo seba vydávali...“

O Pozdišovciach nielen písal, ale v kruhu blízkych aj nadšene rozprá-
val. Zrejme i preto sa jeho mladší brat Teofil Tertulián Bohumil Nosák 
(1819-1887) po kňazskej vysviacke (1847) žiadal za kaplána do Pozdišo-
viec, ktorý potom odišiel za farára do Sabinova. Práve tam, na sabinovskej 
fare, u svojho mladšieho brata, Nezabudov zavŕšil 5. apríla 1877 vo veku 
59 rokov svoju životnú púť.  Milan Hreščo, kronikár obce

ŠĽACHTIC, POVSTALEC A PODNIKATEĽ

Narodil sa 18. júna 1656 v po-
zdišovskom kaštieli ako najmlad-
šie zo šiestich detí Petra Sirmaja 
a Anny rodenej Kecerovej. Už od 
detstva bol výnimočne nadaný. Po 
otvorení prešovského kolégia bol 
jedným z prvých študentov. Študo-
val aj v Bardejove, Levoči a Hohen-
steine. Od roku 1676 pokračoval v 
štúdiu vo Frankfurte nad Odrou na 
filozofickej, právnickej a stavebnej 
fakulte. 

Po návrate domov roku 1678 
sa zapojil do protihabsburského 
povstania Imricha Tokoliho. Roku 
1682 sa vyznamenal pri obliehaní 
Košíc a ich dobytí, začo sa mu To-
koli odmenil úradom radcu Spišskej 
komory a ustanovil ho za veliteľa 
delostrelectva. Po porážke povsta-
nia bol spolu s bratom Mikulášom v 
Prešove väznený generálom A. Ca-
raffom. Od smrti ich zachránilo roz-
hodnutie uhorského snemu a am-
nestia panovníka. Po týchto udalos-
tiach sa opäť vrátil domov a začal 
zveľaďovať svoje majetky. Prispôso-
bil sa novým politickým pomerom a 
v roku 1690 už zastával úrad župa-

na Zemplínskej stolice.
V tom istom roku sa ako 34-roč-

ný oženil s Julianou Rothovou a za-
ložil si rodinu. Nadaní boli najmä 
synovia Melichar, Ladislav, Adam 
a Alexander, ktorí tiež zastávali vý-
znamné stoličné funkcie. Úspeš-
ní boli, a dobré postavenie mali aj 
vnuci Pavol, Adam a Peter. 

Andrej Sirmaj bol aj podnikavý. 
Na svojich majetkoch rozvíjal ma-
jerské hospodárenie. Najväčšie vý-
nosy mal z viníc a chovu dobytka, 
predával obilie, seno, vlnu, drevo, 
mliečne výrobky, zeleninu, ovocie a 
med. Významnou zložkou jeho príj-
mov bolo nájomné za mlyny, krč-
my, povozy so záprahom a lesy bo-
haté na žalude. Peniaze nehroma-
dil, ale investoval – prikupoval ornú 
pôdu, vinice a usadlosti. Vlastnil 8 
kaštieľov alebo kúrií a koncom roka 
1708 už mal majetky v 42 obciach. 
Jeho zásluhou bol obnovený aj po-
zdišovský evanjelický kostol.

Od roku 1693 bol aj členom ko-
misie Spišskej komory, kde zastával 
post vyberača daní a tiež vykonával 
funkciu hornouhorského pokladní-

Bohuš Nosák-Nezabudov.

Významnou osobnosťou v dejinách Pozdišoviec bol Andrej Sir-
maj, krajinský a vojenský hodnostár a popredný predstaviteľ uhor-
ského protestantského zemianstva v pohnutých časoch proti-
habsburských povstaní. Práve v decembri uplynulo 290 rokov od 
jeho úmrtia.

ka. Ako je známe, v rokoch 1680-
1713 viedol svoj podrobný denník, 
ktorý vyšiel tlačou po jeho smrti. Za-
znamenával v ňom najmä udalosti, 
ktoré sa ho bezprostredne týkali. 
Zápisky dokumentujú aj ťažký život 
poddaných, feudálnu rentu, daňový 
útlak, vojenské drancovanie a bez-
brannosť poddaných počas povsta-
ní. Píše aj o povodniach, kobylkách, 
neúrodách, epidémiách, o more, 
ktorý zúril v okolí Michaloviec roku 
1710, o útekoch poddaných a ná-
slednom vyľudňovaní dedín.

Ako presvedčený evanjelik, celý 

život naladený proti Viedni, sa vo 
veku 49 rokov ešte zapojil do po-
sledného a najväčšieho proti-
habsburského povstania, ktoré vie-
dol František Rákoci II. Po uzavre-
tí Satmárskeho mieru (1711) zastu-
poval Zemplínsku stolicu na uhor-
skom sneme.

Šľachtic, povstalec a podnika-
teľ A. Sirmaj zomrel 9. decembra 
1723 vo veku 67 rokov v rodnom 
kaštieli v Pozdišovciach. Pochova-
ný bol v miestnom kostole alebo v 
krypte v jeho blízkosti.

Milan Hreščo, kronikár obce

DETI ANDREJA A JULIANYDETI ANDREJA A JULIANY
Manželkou pozdišovského zemepána Andreja Sirmaja (podrobnej-

šie o ňom píšeme v článku Šľachtic, povstalec a podnikateľ) bola Ju-
liana Rothová z Kráľoviec. V tomto roku uplynulo 290, resp. 280 ro-
kov od ich úmrtia.

Počas spoločného 33-ročného manželstva sa im narodilo spolu 
14 detí, z toho 8 chlapcov a 6 dievčat. V tých časoch vysoká detská 
úmrtnosť nebola ničím výnimočným, a netýkalo sa to iba chudob-
ných rodín. Práve naopak. V prípade manželov Sirmajovcov už v det-
skom veku zomrelo všetkých 6 dcér – Zuzana (1690, žila 5 dní), Klá-
ra (1693, žila 36 dní), Juliana (1696, žila necelé 3 mesiace), Borbala 
(1698-1699), Anna (1699-1703) a Terézia (1703, zomrela v deň pôro-
du). V detskom veku zomrel aj jeden z chlapcov – Jób (1706-1709).

Synovia Melichar, Ladislav, Imrich a Alexander sa dožili viac než 
70 rokov (72-75), Andrej 68 a Adam 64.



Samuel TOMÁŠIK (1813-1887)
slovenský romantický prozaik, básnik a evanjelický kňaz
Narodil sa 8. februára 1813 v Jelšavskej Teplici (teraz Gemerské Tep-

lice) v rodine evanjelického farára Pavla Tomášika. Od šiestich rokov 
vyrastal v Chyžnom. Študoval v Jelšave, Gemeri, Rožňave, Kežmarku, 
Krakove a Wieliczke. Ešte pred ukončením štúdií pomáhal chorému ot-
covi v Chyžnom (1833-1834). Od roku 1835 tam pôsobil ako farár, medzi-
tým študoval v Berlíne. V rokoch 1856-1860 bol aj gemerským seniorom 
a dozorcom evanjelických škôl.

Popri kňazskej činnosti sa prejavoval ako horlivý cirkevný, národný 
a literárny činiteľ. V jeho literárnej tvorbe prevládajú poviedky a poézia. 
Viaceré básne boli zhudobnené, napr. Hej, pod Muráněm,... vo verzii Hej, 
pod Kriváňom,... či známa hymnic-
ká pieseň Hej, Slované,... známa 
ako hymna vojnového Slovenské-
ho štátu vo verzii Hej, Slováci... 
Značnú časť jeho tvorby vytvára-
la duchovná pieseň. Zúčastnil sa 
na tvorbe Zpěvníka evanjelického 
(1842), do ktorého prispel 24 pies-
ňami. Z ďalších možno spomenúť 
Kolo Tatier čierňava, Ja som bača 
veľmi starý, Keď sa bieda na mňa 
valí a iné.

S. Tomášik bol dvakrát ženatý. 
Prvá manželka ho opustila po ne-
celých 3 mesiacoch. O tri roky sa 
oženil s Annou Antonyovou z Po-
zdišoviec (1823-1899), dcérou pánskeho úradníka. Svadba sa konala 7. 
marca 1841 na Zemplíne a cesta mladomanželov na Gemer trvala tri dni. 
Tomášikovcom sa narodilo 13 detí, no rodinu stíhala jedna tragédia za 
druhou. Rodičia za svojho života pochovali 4 deti v detskom veku, ďalšie 
4 vo veku od 17 do 31 rokov a jedna dcéra bola od 5 rokov hluchone-
má. Jeden zo synov odišiel ako 19-ročný do Ameriky a viac sa neozval. 
V roku 1887 (2.9.) tragicky zahynul zať Teofi l Tertulián Bohumil Nosák. 
Keď sa o tom S. Tomášik 10. septembra dozvedel, ešte v ten istý deň 
zomrel. Spracoval J. P. Zemplínsky
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Spoločenské okienko

VIETE, ŽE...
… pred 610 rokmi (1403) daroval uhor-
ský kráľ Žigmund Luxemburský pozdi-
šovský hrad s priľahlými obcami štyrom 
zemanom?
… pred 405 rokmi (1608) sa narodil a 
pred 355 rokmi (1658) zomrel krajinský 
hodnostár, bývalý podžupan Zemplínskej 
stolice a zakladateľ pozdišovskej vetvy 
Sirmajovcov Peter Sirmaj?
… pred 290 rokmi (1723) zomrel niekdaj-
ší majiteľ Pozdiśoviec, stoličný a vojen-
ský hodnostár Andrej Sirmaj?
… pred 225 rokmi (1788) sa v Slavo-
šovciach narodil Samuel Ľudovít Šafárik 
(brat Pavla Jozefa Šafárika), ktorý pôso-
bil v Pozdišovciach ako správca na Sir-
majovom majetku?
… pred 180 rokmi (1833) začal na evan-
jelickej a. v. škole pôsobiť kantor-učiteľ a 
národovec Karol Samuel Benjamín Se-
redaj?
… pred 170 rokmi (1843) navštívil našu 
obec známy slovenský novinár básnik a 
štúrovec Bohuš Nosák Nezabudov?
… pred 130 rokmi (1883) sa v obci naro-
dil známy hrnčiar a niekdajší cechmajster 
Michal Poľaško-Garbar, majster ľudovej 
umeleckej výroby?
… pred 110 rokmi (1903) sa správcom 
miestnej štátnej ľudovej školy stal Július 
Molnár, ktorý tu učil až do konca I. svet. 
vojny s manželkou Juliánou?
… pred 110 rokmi (1903) sa v obci naro-
dil hrnčiarsky majster Juraj Jurko, majster 
ľudovej umeleckej výroby?

… pred 100 rokmi (1913) sa narodil Šte-
fan Duda-Dudík, ktorý v našej obci pôso-
bil v rokoch 1939-1944 ako pridelený no-
tár matričného obvodu?
… pred 90 rokmi (1923) sa pozdišov-
ským ev. farárom stal Július Krčméry, ne-
skorší biskup Východného dištriktu ECAV 
(1953-1958)?
… pred 85 rokmi (1928) sa narodila po-
predná etnografka a výtvarná fotograf-
ka PhDr. Ester Plicková, CSc., autor-
ka monografi e Pozdišovské hrnčiarstvo 
(1959)?
… pred 75 rokmi (1938) bola z Užhoro-
du do Pozdišoviec premiestnená 12. au-
tomobilová rota, ktorá bola súčasťou 4. 
automobilového práporu ČSA?
… pred 75 rokmi (1938) prišiel do obce 
neskorší známy slovenský básnik a ma-
liar Ján Kostra, ktorý tu pôsobil ako pod-
poručík ČSA?
… pred 60 rokmi (1953) bol postavený 
most cez riečku Duša, ktorý nahradil pre-
došlý vojnou zničený most?
… pred 60 rokmi (1953) zomrel popred-
ný slovenský dramatik Július Barč-Ivan, 
ktorý v našej obci pôsobil ako evanjelický 
kňaz v rokoch 1935-1942?
… pred 30 rokmi (1983) zomrel popred-
ný predstaviteľ pozdišovskej hrnčiarskej 
dielne Pavol Andrejko, ktorý zastával vý-
znamné funkcie v druhom hrnčiarskom 
cechu a novozaloženom HVD Svojráz?
… pred 25 rokmi (1988) bola splynofi ko-
vaná obec?
… pred 20 rokmi (1993) bola po zrušení 
štátnych hmotných rezerv následne zru-
šená v obci vojenská posádka? (red)

V II. polroku 2013
Uzreli svetlo sveta

Vladimír LINK, Patrik MAGNUS, Ivan HOLUB, Lukáš BARILIK, Eva ŠI-
POŠOVÁ, Evelína PAČILOVÁ.

Uzavreli manželstvo
Tomáš BŮŽEK a Mgr. Mária KRÁĽOVÁ (v I. polroku), Ján PETRANIČ 
a Miriam UNOKOVÁ, Ing. Martin ADAME, PhD. a Ing. Jana FAZEKA-
SOVÁ, Ing. Pavol KOCAN, PhD. a Mgr. Jana LUTERÁNOVÁ, Dušan 
ČIŽMÁR a Eva HOSPODÁROVÁ.

Oslávili životné výročia
50 rokov – Stanislav MIHALČIN, Milan VAJDA, Ján KOČIŠ, Milica ON-
DO-EŠTOKOVÁ, Michal FEČKO, Anna ČINČÁROVÁ, Jaroslav KOC, 
Alena KORIBANIČOVÁ.
60 rokov – Ján ČAČKO, Dušan ŠIMKO, Helena KACHNIČOVÁ, Pavol 
UNOKA, Ján MAGURA, Anna MEŇKYOVÁ, Kvetoslava SMOLKOVÁ, 
Ľubomíra ŠIPOŠOVÁ, Olga ČIŽMÁRIKOVÁ, Marta ŠIMKOVÁ, Darina 
SUŠKOVÁ, Marta ROHAĽOVÁ.
70 rokov – Jolana KRÁĽOVÁ, Anna FURČÁKOVÁ, Anna MAGURO-
VÁ, Mária DELINČÁKOVÁ.
75 rokov – Michal VARMEĎA, Mikuláš JURKO, Anna KRÁĽOVÁ, Mária 
PAČILOVÁ, Verona ČIŽMÁRIKOVÁ.
80 rokov – Anna BALOGOVÁ.
81 rokov – Michal HOĽAN, Anna VOLOŠOVÁ, Albert DELIMAN, Mária 
BAKAJSOVÁ, Mária ČIŽMÁROVÁ.
82 rokov – Michal MRÁZ, Zuzana MIHALČINOVÁ, Michal HUDÁK.
83 rokov – Zuzana NEMETOVÁ.
84 rokov – Mária KRÁĽOVÁ, Anna ŠENITKOVÁ, Mária KOČIŠOVÁ.
86 rokov – Ján HOLUBKO.

Opustili naše rady
Irena HOĽANOVÁ, rod. Beňáková (nar. 1931), Marta ĎURAJOVÁ, rod. 
Kertisová (1934), Ján SUŠKO (1928), Ján HARAJDIČ (1953), Milan MI-
HALČIN (1952), Andrej ČIŽMÁRIK (1931), Lukáš BARILIK (2013), Anna 
LEŠŇANSKÁ, rod. Andrejková (1928), Mária IVANČINOVÁ, rod. Ondová 
(1922), Mária DELINČÁKOVÁ, rod. Pancáková (1943).

K 31. decembru 2013 žilo v obci 1 272 obyvateľov, z toho 634 mužov a 
638 žien.

Samuel TOMÁŠIK (1813-1887)

86 roko

Irena HO
Kertisov

GALÉRIA OSOBNOSTÍGALÉRIA OSOBNOSTÍ

Účastníci 11. ročníka tradičného Pozdišovského šachového turnaja.

ŠACHOVÝ TURNAJ
V nedeľu 8. decembra v 

miestnom R-Pube sa uskutoč-
nil už 11. ročník Pozdišov-
ského šachového turnaja. Na 
turnaj bolo prihlásených se-
dem šachistov. V rámci jednej 
skupiny hral každý s každým. 
Najviac bodov, celkovo 5, zís-
kal Andrej Laškody, ktorý sa 
aj stal celkovým víťazom. Na 

druhom mieste skončil Miro-
slav Tirpák s počtom bodov 4. 
O jeho lepšom umiestnení roz-
hodol vzájomný zápas s Ing. Já-
nom Kráľom, ten skončil tretí. 
Poradie na dalších miestach: 4. 
miesto Jozef Molnár, 5. miesto 
Ing. Dušan Drábik, 6. miesto 
Eduard Kočiško, 7. miesto Jo-
zef Link. (J. Čenčarik)

Samuel Tomášik.
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ŠPORT V SKRATKE ŠPORT V SKRATKE
II.B trieda ObFZ Michalovce – dospelí
1. kolo (11.8.2013)
Vojany – Pozdišovce 1:1 (0:0) 
Góly: Dadu – R. Čenčarik. ŽK: Papp, 
Dadu (d). Pred 50 divákmi rozhodoval 
Vozár.
2. kolo (dohrávka 18.8.2013)
Pozdišovce – Topoľany 0:1 (0:1)
Gól: Žežulka. ŽK: Dzvoník, R. Čenča-
rik 2 – Gaľa 2. ČK: R. Čenčarik – Gaľa. 
Pred 80 divákmi rozhodoval Bíro. 
3. kolo (25.8.2013)
Ruská – Pozdišovce 1:0 (0:0)
Gól: Vencel (z 11 m). ŽK: Kondáš – Hir-
ko. Pred 40 divákmi rozhodoval Tan-
nenbaum ml. 
4. kolo (1.9.2013)
Pozdišovce – Malčice B 4:1 (1:0)
Góly: M. Drábik 2, Hirko, Romančák – 
Kináč. ŽK: Pittrof, M. Tancoš st. (h). ČK: 
T. Tancoš (h). Pred 60 divákmi rozho-
doval Kopas.
5. kolo (8.9.2013)
Oborín – Pozdišovce 3:2 (1:0)
Góly: Haburčák (z 11 m), Porubský – 
Hirko 2. ŽK: Gavlík, M. Drábik, Dzvo-
ník (h). Pred 50 divákmi rozhodoval 
Kaffan.
6. kolo (15.9.2013)
Pozdišovce – Rakovec n/O 2:0 (1:0)
Góly: Hirko, J. Kornuc. ŽK: Romančák – 
Mezej, Roháč, Bakajsa, Šuhajda. Pred 
80 divákmi rozhodoval Bukaj.
7. kolo (22.9.2013)
V. Slemence – Pozdišovce 0:3 kont.
Zápas bol skontumovaný v prospech 
hostí pre neoprávnený štart hráča v 
drese domácich. 
Pôvodne 3:0 (1:0). Góly: Béreš 2 (1 
z 11 m), Hack. ŽK: Tóth – D. Kornuc, 
Dzvoník. Pred 80 divákmi rozhodoval 
Pivarník. 
8. kolo (29.9.2013)
Pozdišovce – Bánovce n/O 2:0 (1:0)
Góly: Žužo, M. Drábik. ŽK: K. Drábik – 
Harčarik, Timko. Pred 80 divákmi roz-
hodoval Bálint. 
9. kolo (6.10.2013)
V. Kapušany B – Pozdišovce 6:1 (2:0)
Góly: Világi (1 z 11 m) a Balogh (1 z 
11 m) po 2, Tokár, Forgáč – Dzvoník 
(z 11 m). ŽK: Világi, Varga – M. Drábik, 
J. Kornuc. Pred 80 divákmi rozhodoval 
Dziad st. 
10. kolo (13.10.2013)
Pozdišovce – Trhovište 4:1 (2:0) 
Góly: Hirko 2, M. Drábik a J. Kornuc (11 
m) – K. Bogár. ŽK: Chovan – Jurišta, 
Novák, Koba, Tkáč, K. Bogár. ČK: Koba 
(h). Pred 80 divákmi rozhodoval Kron. 
11. kolo (20.10.2013)
Čičarovce B – Pozdišovce 9:0 (3:0) 
Góly: Molnár 7 (1 z 11 m), Sičák 2. ŽK: 
E. Menda, S. Kováč (h). Pred 70 divák-
mi rozhodoval Mazár. 
12. kolo (27.10.2013)
Pozdišovce – Močarany 1:3 (0 :2)
Góly: M. Varmeďa – Riško, Gargulák, 
Staroškovič. ŽK: Hirko – Sabo. Pred 
150 divákmi rozhodoval Pivarník.
13. kolo (3.11.2013)
Bracovce – Pozdišovce 4:1 (1:0)
Góly: Tatár 2, Hromý, Eštok – Hirko.

Tabuľka po jesennej časti 2013/2014
 1. Močarany 13 11 1 1 35 : 12 34
 2. Oborín 13 9 2 2 45 : 18 29
 3. V. Kapušany B 13 7 3 3 42 : 14 24
 4. Bracovce 13 7 3 3 24 : 17 24
 5. Vojany 13 6 4 3 29 : 24 22

 6. Trhovište 13 7 0 6 45 : 21 21
 7. Topoľany 13 6 2 5 30 : 18 20
 8. Rakovec n/O 13 5 2 6 20 : 32 17
 9. Pozdišovce 13 5 1 7 21 : 30 16
 10. Čičarovce B 13 4 2 7 29 : 34 14
 11. Ruská 13 4 2 7 14 : 39 14
 12. Bánovce n/O  13 1 5 7 19 : 31 11
 13. V. Slemence 13 2 2 9 9 : 40 8
 14. Malčice B 13 1 3 9 18 : 50 6

II.B trieda ObFZ Michalovce – dorast
1. kolo (7.9.2013): RUSKÁ – POZDI-
ŠOVCE 3:1 (1:0), Illes 2, Kondas – 
Gregušiak. Pred 30 divákmi rozhodoval 
laik dom. Késő.
2. kolo (14.9.2013): POZDIŠOVCE – 
PUSTÉ ČEMERNÉ 4:2 (2:0), Feneš 2, 
R. Andrišov, Capulič – Ovšonka, Mar-
cin. ŽK: Capulič, S. Andrišov (d). ČK: 
Novák (d). Pred 50 divákmi rozhodo-
val Verdžák. 
3. kolo (21.9.2013): ROMA PAVLOV-
CE N/U – POZDIŠOVCE 10:1 (6:1), N. 
Gombár 3, Lacko, E. Gaži a Š. Gombár 
po 2, M. Gaži – S. Andrišov. Pred 20 di-
vákmi rozhodoval laik dom. Nistor.
4. kolo (28.9.2013): POZDIŠOVCE – 
ZEMPLÍNSKA ŠIROKÁ 0:2 (0:0), Stre-
tavský 2. ČK: Paulikán (d). Pred 30 di-
vákmi rozhodoval Kaffan.
5. kolo (6.10.2013): KLOKOČOV – PO-
ZDIŠOVCE 1:5 (1:0), Šandor – R. Be-
ránek 4, M. Urban. Pred 10 divákmi roz-
hodoval Bukaj.
6. kolo (12.10.2013): POZDIŠOVCE – 
JOVSA 1:1 (1:1), Gregušiak - Andrejco. 
Pred 30 divákmi rozhodoval laik dom. 
J. Ihnacik.
7. kolo (19.10.2013): LESNÉ – POZDI-
ŠOVCE 2:9 (0:4), Dziačok, Oravec – 
Capulič a Gregušiak po 3, R. Andrišov 
2, Feneš. Pred 30 divákmi rozhodoval 
laik hostí Soták.
8. kolo (26.10.2013): POZDIŠOVCE 
– MOČARANY 4:2 (2:1), M. Urban 3, 
Gregušiak – Foľta, Hvižďák. ŽK: R. Be-
ránek, P. Novák (d). Pred 30 divákmi 
rozhodoval J. Škodi.
9. kolo (2.11.2013): KUSÍN – POZDI-
ŠOVCE 3:2 (1:2), Tomko, Iľko, Soro-
káč – Gregušiak, R. Andrišov. Pred 30 
divákmi rozhodoval laik domácich Ro-
manec.

Tabuľka po jesennej časti 2013/2014
 1. Z. Široká 9 8 1  0 47 : 10 25
 2. Jovsa 9 7 1 1 45 : 13 22
 3. Močarany 9 5 0 4 56 : 23 15
 4. P. Čemerné 9 4 1 4 30 : 22 13
 5. R. Pavlovce 9 4 1 4 41 : 36 13
 6. Pozdišovce 9 4 1 4 27 : 26 13
 7. Ruská 9 4 0 5 28 : 28 12
 8. Klokočov 9 3 1 5 28 : 36 10
 9. Kusín 9 3 0 6 22 : 46 9
 10. Lesné 9 0 0 9 12 : 96 0

Vychádzajú ako občasník. Vydáva Obec Pozdišovce, 
IČO: 00 325 678. Riadi redakčná rada v zložení: Ing. Ján 
Čižmárik – predseda, Milan Hreščo a Mgr. Erik Anguš 
– členovia. Zodpovedný redaktor: J. P. Zemplínsky. Sí-
dlo vydavateľa a redakcie: Obecný úrad, Pozdišovce 
144, 072 01 Pozdišovce. Tel. 056/647 22 03. Evidované 
MK SR pod č. EV 3375/09. Tlač: Adrian Buraľ, Jovsa.

AKO STRIEĽALI
Muži OcŠK majú po jeseni 

v tabuľke 21 strelených gólov. 
Keďže 3 sú kontumačné, v sku-
točnosti dali iba 18. Podieľali sa 
na nich takto: Hirko 7, M. Drá-
bik 4, J. Kornuc 2, R. Čenčarik, 
Romančák, Dzvoník, Žužo a M. 
Varmeďa po 1. Dorastenci sa zo 
streleného gólu radovali 27-krát. 
Pričinili sa o to nasledovne: Gre-
gušiak 7, R. Andrišov, Capulič, 
R. Beránek, M. Urban po 4, Fe-
neš 3 a A. Andrišov 1.

PRVÝ MARATÓN

VÍŤAZMI
MORAVANY A VINNÉ

Výsledky 32. ročníka MMB – 
Vyraďovacie zápasy: Trhovište 
– Močarany 10:1 (5:0), Bogár 4, 
Šoltés 3, Katuš, Ďurina, Treščo – 
Hvižďák. Pozdišovce – Moravany 
2:2 (0:1), P. Novák 2 – Šimko, Va-
liga, na pok. kopy 3:4. O 3. miesto: 
Močarany – Pozdišovce 4:1 (2:1), 
Šafo 2, Majvitor, Hvižďák – P. No-
vák. Finále: Moravany – Trhovište 

0:0, na pok. kopy 4:3.
Konečné poradie: 1. Družstev-

ník Moravany, 2. Družstevník Tr-
hovište, 3. Sokol Močarany, 4. 
OcŠK Pozdišovce.

Výsledky 49. ročníka Putov-
nej pozdišovskej vázy – Vyraďova-
cie zápasy: Vinné – Močarany 2:0 
(1:0), Hlivák a M. Makeľ (11 m), 
Pozdišovce – Žbince 1:1 (0:1), Ba-
log – Ščeslák, na pok. kopy 4:2. O 
3. miesto: Žbince – Močarany 2:0 
(1:0), Škodi, Guzej. Finále: Pozdi-
šovce – Vinné 0:3 (0:1), Lukáč 2, 
Duda.

Konečné poradie. 1. OŠK Vinné, 
2. OcŠK Pozdišovce, 3. Družstev-
ník Žbince, 4. Sokol Močarany. 

V drese domácich nastúpili Pi-
lipčinec, Romančák, Hirka, Gav-
lík, J. Kornuc, D. Kornuc, R. Čen-
čarik, Chovan, M. Drábik, K. Drá-
bik, M. Luka, M. Krišo, K. Balog, 
Marek Magnus, Horváth a S. Ko-
váč.

Zápasy rozhodovali Čekľovský, 
T. Škodi, Fedák a D. Ihnacik. (-ik-)

Víťazom 49. ročníka turnaja o Pozdišovskú vázu sa prvýkrát
v histórii stal OŠK Vinné. Snímka: JPZ 

Rok 2013 znamenal v športovej 
kariére Martiny Vereščákovej vý-
razný posun. Mladá Pozdišovčan-

ka, žijúca momentálne vo Veľkej 
Británii, absolvovala 9. septembra 
Waringtonský polmaratón, na kto-
rom spomedzi 2 500 klasifikova-
ných bežcov dobehla 550. v po-
radí v čase 1:49:31 hod. O nece-
lý mesiac, 6. októbra, sa prvýkrát 
postavila na štart 4. ročníka Ches-
terského maratónu. Štart a cieľ jej 
prvého maratónskeho behu bol 
na miestnej dostihovej dráhe, me-
dzitým sa bežalo historickým cen-
trom Chestru a po okolitých de-
dinkách. Zo 4 500 štartujúcich do-
behlo do cieľa iba 2 951 bežcov. 
Martina skončila na 1 612. mieste 
a čas 4:10:22 hod. jej medzi 817 
ženami zabezpečil 276. pozíciu. 
Blahoželáme a prajeme jej ešte 
veľa športových úspechov. (red.)

POHÁR STAROSTU 
OBCE HOROVCE
14. ročník (7.7.2013)

Vyraďovací zápas: Pozdišovce – Dvo-
rianky 4:0 (4:0), K. Balog a Horváth po 
2. Finále: Pozdišovce – Horovce 1:2 
(1:0), P. Drábik – Buzinkai a Bodnár. 
Poradie: 1. Horovce, 2. Pozdišovce, 3. 
Dvorianky, 4. Moravany. Rozhodovali 
Čekľovský, D. Ihnacik a Škrabala. 

Pozdišovská futbalová nedeľa, ktorá sa uskutočnila 14. júla sa naj-
viac vydarila zástupcom Družstevníka Moravany a OŠK Vinné. Kým 
mladí Moravanci vyhrali Memoriál Mikuláša Benetina po penaltových 
rozstreloch, muži Vinného vyhrali bez problémov obe stretnutia Putov-
nej pozdišovskej vázy.


