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PEVNÉ ZDRAVIE, POKOJ V RODINE

V súvislosti s týmto okrúhlym výro-
čím obec plánuje niekoľko sprievod-
ných akcií, o ktorých vás budeme po-
čas roka priebežne informovať. Záro-
veň dávame priestor aj vašim náme-
tom, ktoré budú súvisieť s týmto ju-
bileom. Budeme vďační za myšlien-
ky a nápady aj k investičnej činnosti 
v tomto volebnom období. Keďže tu 
máme aj novozvolené obecné zastu-
piteľstvo, svoje postrehy môžete adre-
sovať aj prostredníctvom poslancov, 
ktorých máte vo svojej blízkosti.

Oblasti, ktoré chcem rozvíjať v na-
sledujúcich štyroch rokoch, boli pre-
zentované v mojich predvolebných 
prioritách a mnohým vám sú známe. 
Preto ich nebudem opätovne pripo-
mínať. Spomeniem len rekonštruk-
ciu osvetlenia, ktoré v týchto dňoch 
pracuje v skúšobnom režime. Výsled-
kom po dokončení budú nielen lepšie 
osvetlené ulice, ale aj osvetlenie po-
čas celej noci. Tento projekt je z veľ-
kej časti financovaný z prostriedkov 
Európskej únie (95% z fondov EÚ a 
5 % z vlastných zdrojov) a jeho cel-
ková hodnota činí 155 tis. eur. Aj keď 
projekt od jeho začatia až doteraz tr-
val takmer štyri a pol roka, myslím, že 
skvalitní život v obci a prispeje k väčšej 
bezpečnosti na miestnych i štátnych 

komunikáciách.
Keďže sme uprostred zimy a v mi-

nulých rokoch sa nám podarilo zre-
konštruovať malú telocvičňu v zák-
ladnej škole, ponúkame mládeži, ale 
aj ostatným záujemcom o stolný te-

nis a pohyb po dohode spomínané 
priestory pre uvedené aktivity. Záu-
jemcom o výtvarné umenie odporú-
čam navštíviť výstavu obrazov nášho 
rodáka Júliusa Kráľa, ktorá je prístup-
ná verejnosti v priestoroch obecné-
ho úradu.

Záverom  pozývam  milovníkov 
tanca na 2. ročník Obecného plesu, 
ktorý sa uskutoční  koncom januára a 
budem rád, ak sa ho zúčastní čo naj-
viac našich občanov.

Prajem ešte raz všetkým občanom 
obce pokojný a vydarený rok 2015.

Ing. Ján Čižmárik, starosta

VÝROČIE SNP
Pri príležitosti 70. výročia Slo-

venského národného povstania bola 
v centre obce zapálená tradičná vat-
ra, ktorú pripravili členovia KSS. 
Prostredníctvom obecného rozhla-
su sa k účastníkom spomienkovej 
slávnosti a ďalším obyvateľom pri-
hovoril Michal Ščerbák. Z jeho prí-
hovoru vyberáme: „V týchto dňoch, 
29. augusta, si pripomíname jed-
nu z najvýznamnejších udalostí na-
šich novodobých dejín, akou je SNP. 
Udalosť, ktorá priamo ovplyvňuje i 
mnohé oblasti vývoja dnešného Slo-
venska. Schádzame sa dnes pri ju-
bilejnom 70. výročí, aby sme vzdali 
úctu, obdiv i vďaku tým, čo bojova-
li za to, aby sme my mohli žiť v mie-
rových podmienkach, aby sme pou-
kázali na aktuálnosť odkazu tohto 
hrdinského činu nášho národa... Za 
oslobodenie našej vlasti a v Povsta-
ní bojovali Pavel Unoka, Michal 
Lacko, Michal Jurko Pavol Holin-
ka a Ján Malaťák. V I. českoslo-
venskom armádnom zbore proti fa-
šistom aj Gejza Hoľan, Ján Rejba, 
Michal Mihalčin, Ján Magura, Pa-
vol Magura, Michal Magura, Pavol 
Poľaško, Michal Halás,... Koncen-
tračný tábor prežil Andrej Čižmá-
rik... S úprimnou vďakou a pocitom 
hrdosti spomíname ich mená preto, 
že po boku sovietskej armády bojo-
vali a neváhali dať ani svoje životy 
za oslobodenie našej vlasti.“ (red.)

FOLKLORISTKYFOLKLORISTKY
ZAUJALIZAUJALI

V nedeľu 20. júla popoludní sa v 
miestnom amfiteátri uskutočnili 24. 
folklórne slávnosti, ktoré pripravili 
obec Pozdišovce, Zemplínske osve-
tové stredisko Michalovce a Miest-
ny odbor Matice slovenskej Pozdi-
šovce. 

V programe vystúpili Mužská 
spevácka skupina Furmaňe z Tre-
bišova, DFSk Moravančan z Mora-
vian a domáci DFS Harčarik, DFSk 
Harčarki a DFSk Harčare. Vyvrcho-
lením vyše 2-hodinového programu 
bolo vystúpenie Folklórneho súboru 
Lipovec z Vranova nad Topľou. Do-
máce folkloristky zaujali prítomných 
najmä cigánskym tancom. (red.)

Cigánsky tanec v podaní miestnej DFSk Harčarki mali možnosť vi-
dieť návštevníci 24. folklórnych slávností. Snímka: JPZ

a radosť zo života v roku 2015 želám všetkým obyvateľom našej 
obce. Vstupujeme do roku s letopočtom 2015, v ktorom si naša obec 
pripomenie 700 rokov od doteraz najstaršej známej písomnej zmien-
ky. Je to významný medzník v našich obecných dejinách, ktorý sig-
nalizuje, že už v roku 1315 žili na tomto území ľudia, ktorí si hovo-
rili  Pozdišovčania.

Obec Pozdišovce
pripravuje
2. 2. ročníkročník

OBECNÉHO PLESU.OBECNÉHO PLESU.
Uskutoční sa

v sobotu 31. januára 201431. januára 2014
v kultúrnom dome

so začiatkom o 19:00 hod.19:00 hod.
Do tanca bude hrať kapela JUVENTUSJUVENTUS..

Cena vstupenky je 15 15 €€ na osobu.
V cene je zahrnuté kompletné menu

vrátane tomboly.

Rezervácia vstupeniek na telefónnych 
číslach: 0905 682 545, 689 14 12 0905 682 545, 689 14 12 

alebo 689 14 11. 689 14 11.

Tešíme sa na vašu účasť.Tešíme sa na vašu účasť.

NOVÁ SAMOSPRÁVA

O deväť poslaneckých stoličiek v 
obecnom zastupiteľstve sa uchádza-
lo 25 kandidátov. Jednotlivé poli-
tické subjekty nominovali nasledov-
ný počet kandidátov: Sieť 5, KDH 
(Kresťanskodemokratické hnutie) a 
KSS (Komunistická strana Sloven-
ska) po 4, Smer-SD 3, NOVA, SNS 
(Slovenská národná strana) a PaS 
(Právo a spravodlivosť po 1. Okrem 
nich sa o priazeň voličov uchádzalo 
aj 6 nezávislých kandidátov (NEKA). 
Od 7. až do 20. hodiny, kedy bola 
volebná miestnosť voličom k dispo-
zícii, prišlo k volebným urnám 618 z 
1022 oprávnených osôb zapísaných 
vo voličských zoznamoch (60,47% 
účasť). Tí pre voľby poslancov odo-
vzdali 605 platných hlasovacích líst-
kov.

Na základe získaných platných 
hlasov bude „obecný parlament“ 
pracovať v zložení: Ing. Nadežda 
Jurková (NEKA) 318, Milica Ondo-
eštoková (NEKA) 303, Peter Lukáč 
(Sieť) 277, Ondrej Novák (Smer-SD) 
241, Ivana Sotáková (NEKA) 229, 
Július Ihnacik (KSS) 224, Cyril Ko-
váč (KSS) 220, Radoslav Bakajsa 
(KDH) a Peter Poprik (Sieť) po 197 
hlasov. Miesta náhradníkov na po-
slancov obecného zastupiteľstva za-
ujali jednotliví kandidáti nasledov-
ne: Ing. Jana Luteránová (Smer-SD) 
177, Mgr. Adriána Ferjová (NEKA) 
171, Mgr. Jana Plišková (NEKA) 
164, Ing. Miloš Šesták (KDH) 163, 
Mária Petraničová (KDH) 162, Ing. 
Ján Ščerbák (Sieť) 153, Ing. Andrej 

Máme za sebou rok 2014, ktorý možno nazvať volebným. Po mar-
cových dvojkolových prezidentských voľbách a májových voľbách zá-
stupcov do Európskeho parlamentu sme si v sobotu 15. novembra 
zvolili zástupcov do miestnej samosprávy na najbližšie štyri roky.

(Dokončenie na str. 2)



Poslanci obecného zastupiteľstva sa v druhom polroku 2014 zišli na 
dvoch riadnych zasadnutiach a ustanovujúcom zasadnutí.

Dňa 15. augusta 2014 obecné zastupiteľstvo:
Zobralo na vedomie:

1. Správu o hospodárení obce za 2. štvrťrok 2014.
2. Počet poslancov obecného zastupiteľstva vo volebnom období 

2014 - 2018: 9 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom 
obvode č. 1.

3. Výkon funkcie starostu pre nové volebné obdobie 2014 – 2018 v 
rozsahu jedna, tzn. v plnom rozsahu.

4. Členov komisie pre vyhodnotenie súťažných ponúk na dodávku 
prác: Oprava miestnej komunikácie Vislok v obci Pozdišovce a to: 
Ing. M. Vereščák, Ing. M. Šesták, V. Krištovčík a Mgr. R. Bakajsa.

5. Úpravu rozpočtu obce podľa prílohy.

Za uznesenie hlasovalo 7 zo 7 poslancov.

Dňa 31. októbra 2014 obecné zastupiteľstvo:
Zobralo na vedomie:

1. Žiadosť ZO Jednoty dôchodcov Slovenska.
Schválilo:

1. Zverejnenie majetku obce – kanalizácie v časti Arenda v účtovnej 
hodnote 25 052,05 € do správy VVS, a.s. – viď príloha č. 1 Uzne-
senia. 

2. Distribúciu letáku zaregistrovaných kandidátov pre komunálne voľ-
by občanom obce. 

3. Dodatok č. 1 k VZN č. 02/2013 o miestnych daniach a o miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na úze-
mí obce Pozdišovce – viď príloha č. 2 Uznesenia.

4. V súlade s par. 4 ods. 5 Zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pra-
vidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov neuplat-
ňovanie programov v rozpočte obce Pozdišovce na rok 2015. 

5. Paušálnu odmenu poslancom obecného zastupiteľstva a kontrolór-
ke obce za prácu vo volebnom období vo výške 270 € + odmenu 
za účasť na akciách a zasadnutiach OcZ v roku 2014, ďalej odmenu 
zástupcovi starostu Ing. M. Vereščákovi 200 € a odmeny občanom 
obce za prácu pre obec: M. Hreščovi 150 €, I. Mackovej 80 €, J. Čen-
čarikovi 80 €, O. Novákovi 150 € a Z. Novákovej 150 €.

Za uznesenie hlasovalo 7 zo 7 poslancov.

Dňa 10. decembra 2014 obecné zastupiteľstvo:
Zobralo na vedomie:

1. Informáciu o výsledku volieb v obci na funkciu starostu obce a na 
funkciu poslancov obecného zastupiteľstva.

2. Zástupovaní starostu bol poverený Mgr. Radoslav Bakajsa, ktorý je 
členom rady obecného zastupiteľstva.

Konštatovalo, že:
1. Novozvolený starosta obce Ing. Ján Čižmárik zložil zákonom predpí-

saný sľub starostu obce.
2. Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva: Mgr. Radoslav Ba-

kajsa, Július Ihnacik, Ing. Nadežda Jurková, Cyril Kováč, Peter Lukáč, 
Ondrej Novák, Milica Ondo-Eštoková, Peter Poprík a Ivana Sotáková 
zložili zákonom predpísaný sľub.

Zriadilo:
1. Obecnú radu.
2. Komisiu na ochranu verejného poriadku.

Zvolilo:
1. Návrhovú komisiu v zložení: Ivana Sotáková, Peter Poprík a Mgr. Ra-

doslav Bakajsa
1.1. Uložilo návrhovej komisii:

ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Z ustanovujúcej decembrovej schôdze novej obecnej samosprávy.
Snímka: M. Hreščo

BESEDOVALI
Členovia miestneho odboru Matice 

slovenskej a hostia si 13. decembra na 
stretnutí v kultúrnom dome pripomenuli 
120. výročie úmrtia Karola Samuela Ben-
jamína Seredaja. O živote tohto význam-
ného dejateľa hovorili Mgr. Jozef Hrabov-
ský, etnológ Zemplínskeho múzea a Milan 
Hreščo, kronikár obce. V rámci besedy si 
prítomní mali možnosť prezrieť jeho ruko-
pisy „Zpěvníka“ a iné dokumenty. K. S. B. 
Seredaj pôsobil a žil v našej obci v rokoch 
1833 – 1894 s výnimkou rokov 1839 – 
1854, kedy pôsobil vo Vrbici (dnes časť L. 
Mikuláša). Tento evanjelický učiteľ a kan-
tor zomrel v Pozdišovciach 19. novembra 
vo veku 82 rokov a je pochovaný na sta-
rom cintoríne. -hre-

ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
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VIANOČNÝVIANOČNÝ
KONCERTKONCERT

V pondelok 15. decembra sa v 
kultúrnom dome uskutočnil vianoč-
ný koncert, ktorý pre obyvateľov 
obce pripravili žiaci a učitelia miest-
nej základnej školy pod vedením 
riaditeľky Andrey Janošovej.

Krásnymi koledami, vinšami, spe-
vom aj tancom spríjemnili adventný 
čas najmä svojim rodičom, starým 
rodičom, priateľom školy i ďalším 
prítomným. Vianočné, ale i novo-
ročné želania priblížili príchod Via-
noc a nového roka 2015.
Ďakujeme usilovným a talentova-

ným žiakom našej školy za ďalší prí-
jemne strávený podvečer. -mh-

MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
Podobne ako po iné roky, aj v tomto roku sa uskutočnilo stretnu-

tie seniorov-dôchodcov našej obce. Podujatie organizovala obecná 
samospráva v posledný októbrový týždeň v kultúrnom dome. Pozva-
ných bolo 230 občanov.

Starosta obce Ing. Ján Čižmárik poďakoval všetkým za ich obe-
tavú prácu a za všetko, čo urobili pre obec i spoločnosť. Zároveň 
oboznámil prítomných o dianí v obci, ako aj o plánoch pre ďalšie 
obdobie. Zároveň seniorom zaželal do ďalších rokov ešte veľa krás-
nych a v zdraví prežitých pokojných chvíľ.

Účastníkov stretnutia pozdravili pekným kultúrnym programom 
žiaci základnej školy. Po družnej besede a občerstvení každý z po-
zvaných obdržal spomienkový darček. (M. H.)

NOVÁ SAMOSPRÁVA
(Dokončenie zo str. 1)
Kráľ (KDH) 146, Ing. Lucia Topo-
rová (Smer-SD) 146, Vladimír Kriš-
tovčík (Sieť) 145, Ing. Zuzana Fabi-
ánová, PhD. (NEKA) 131, Jaroslav 
Šimko (KSS) 116, Radoslav Hanu-
liak (113), Jakub Kornuc (SNS) 113, 
Mgr. Adriana Mašková (Právo a 
Spravodlivosť) 99, Ľuboslav Magura 
(KSS) 89 a Eduard Dorčak (NOVA) 
72 hlasov.

Značný záujem (druhý najvyš-
ší vo volebnom obvode Michalov-
ce) bol aj o kreslo starostu. O ten-
to post sa usilovalo 7 kandidátov, z 

toho 5 nezávislých. Na základe vý-
sledkov hlasovania bol za starostu 
opätovne zvolený Ing. Ján Čižmárik 
(NEKA), ktorý získal 277 platných 
hlasov. Ďalšie poradie: Ing. Nadež-
da Jurková (NEKA) 227, Ing. Andrej 
Kráľ (KDH) 29, Mgr. Adriána Ferjo-
vá (NEKA) 21, Ján Čačko (NEKA) a  
Mgr. Anna Toporová (Smer-SD) po 
19 a Mgr. Ján Kachnič (NEKA) 16. 
Voliči teda odovzdali kandidátom na 
starostu spolu 608 platných hlasov. 

Predsedníčkou 7-člennej volebnej 
komisie bola Bc. Silvia Ščerbáková.

(JPZ)

K oslavám 70. výročia Slovenského národného povstania patrila aj 
tradičná vatra v centre obce.  Snímka: M. Hreščo

(Dokončenie na str. 3)

ˇ



V poradí 14. farár pozdišovského CZ ECAV Pavol Šimkovič, ktorý tu 
pôsobil v rokoch 1873-1898 a jeho pravnučka Alexandra Vokan s man-
želom v pozdišovskom evanjelickom kostole.

Snímky: archív A.Vokan a M. Hreščo
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ZOMREL O. NÉMETH
Dňa 9. novembra 2014 zomrel 

v Košiciach najstarší gréckokato-
lícky kňaz na Slovensku o. Gabriel 
Németh, assesor a titulárny ka-
nonik. Narodil sa v Bačkove, okr. 
Trebišov (1922), kňazskú vysviac-
ku prijal v roku 1947 z rúk bla-
hoslaveného prešovského bisku-
pa Pavla P. Gojdiča. Počas záka-
zu činnosti Gréckokatolíckej cirkvi 
v Československu bol mimo pasto-
rácie (1950-1968) a pracoval v rôz-
nych civilných zamestnaniach. Od 
roku 1969 pôsobil v susednom Tr-
hovišti, odkiaľ v rokoch 1993-1995 
pravidelne 2-krát v týždni dochá-
dzal vysluhovať veriacim aj na po-
zdišovskú filiálku.
Blažený pokoj, večná mu pamiatka!

ŠTEDRÝ
MIKULÁŠMMMMIIIKKKUUULLLLLÁÁÁŠŠŠŠ

Sviatok sv. Mikuláša, ktorý žil v 
3.-4. storočí a bol biskupom v mes-
te Myra, si každoročne pripomíname 
6. decembra. Radosť z tohto sviatku 
majú predovšetkým deti, lebo čakajú 
darčeky. Podľa legendy tento biskup 
a svätec obdaroval v noci tri chudob-
né sestry venom, aby sa mohli čest-
ne vydať.

V deň sviatku tohto svätca sa v po-
zdišovskom gréckokatolíckom chrá-
me uskutočnila sv. liturgia. Po nej za-
vítal medzi deti Mikuláš, ktorý im odo-
vzdal darčeky.

V predvečer tohto sviatku navští-
vil Mikuláš aj miestnu materskú školu, 
kde potešil najmenšie deti.

V kultúrnom dome Mikuláša priví-
tali deti v nedeľu 7. decembra popo-
ludní. V preplnenej sále ho pozdravi-
li členovia detského folklórneho súbo-
ru Harčarik a členovia DFSk Harča-
re. Po nich s nádherným programom 
vystúpili deti materskej a základnej 
školy. Nechýbali krásne tradičné vin-
še, piesne a koledy. Na záver vystúpi-
la ženská Fsk Harčarky pod vedením 
manželov Novákovcov.

Všetky deti dostali od Mikuláša dar-
čeky. Zároveň bol pred kultúrnym do-
mom slávnostne rozsvietený vianočný 
stromček. Sponzormi podujatia boli 
Ondrej Horný, Róbert Horný a Du-
šan Gaľa. (M. Hreščo)

BEZ RETARDÉROVBEZ RETARDÉROV
Podľa súčasnej platnej slovenskej legis-

latívy je v obci max. povolená rýchlosť 50 
km/hod. Keďže v minulosti na miestnych 
komunikáciách (najmä v časti Vislok) nie 
všetci vodiči toto nariadenie dodržiavali, 
rozhodla miestna samospráva o umiest-
není spomaľovačov rýchlosti, tzv. retar-
dérov. Aj keď išlo predovšetkým o bez-
pečnosť chodcov, nie všetci obyvatelia sa 
s týmto rozhodnutím stotožnili.

Ozývali sa hlasy za ich odstránenie, 
preto obecná samospráva opäť konala. 
V sobotu 8. novembra sa v tejto miest-
nej časti uskutočnil prieskum k uvede-
nej problematike. Z celkového počtu 220 
hlasovacích lístkov, ktoré obdržali obča-
nia žijúci v časti Vislok, bolo v ten istý deň 
odovzdaných do hlasovacej urny 187. Za 
zotrvanie retardérov hlasovalo 57 obča-
nov, za odstránenie sa vyjadrilo 124 ob-
čanov a 6 hlasovacích lístkov bolo neplat-
ných. Sčítanie hlasovacích lístkov sa usku-
točnilo v ten istý deň popoludní za účas-
ti starostu a poslancov obecného zastupi-
teľstva Milice Ondo-Eštokovej, Ing. Milo-
ša Vereščáka a Mgr. Radoslava Bakajsu. 

Na základe výsledkov bolo rozhod-
nuté o odstránení spomaľovačov z tej-
to miestnej komunikácie. Demontovanie 
bolo realizované 13. novembra. (red)

J. KRÁĽ VYSTAVUJE

Prítomní hostia si mohli v pamät-
nej izbe pozrieť takmer štyri desiat-
ky výtvarných prác, z ktorých pre-
važnú časť tvoria olejomaľby. Au-
tor na nich zachytáva nielen neo-
pakovateľnú krásu slovenskej prí-
rody, zátišia s kvetmi, ale ponúka 
návštevníkom aj moderné abstrakt-
né obrazy. Obzvlášť zaujímavou té-
mou sú objekty, ktoré ešte pred nie-

koľkými desiatkami rokov boli pý-
chou našej obce, no „vďaka“ mo-
dernému barbarstvu boli úplne zbú-
rané alebo dodnes chátrajú. J. Kráľ 
ich zachytáva tak, ako si ich pamä-
tá z mladosti či už je to Weinberge-
rov kaštieľ na Hvizde, „vyššia“ ško-

V nedeľu 21. decembra popoludní sa v priestoroch obecného úradu 
uskutočnila vernisáž obrazov nášho rodáka, maliara a výtvarného peda-
góga Mgr. Júliusa Kráľa, ktorý nedávno oslávil osemdesiatku. Na úvod 
slávnostného otvorenia zaznela jedna z autorových básní zo zbierky Ro-
dákom v podaní poslankyne obecného zastupiteľstva Ing. Nadeždy Jur-
kovej a hudobný pozdrav od najmladších folkloristov z DFS Harčarik. Ju-
bilanta pozdravil starosta obce Ing. Ján Čižmárik a po ňom sa k prítom-
ným prihovoril samotný umelec.

la medzi terajším obecným úradom 
a evanjelickou školou, synagóga 
v časti Dolný koniec, resp. mlyn s 
priľahlými budovami pri artéžskej 
studni alebo pohrebná kaplnka Sir-
majovcov na miestnom cintoríne. 
Zvláštnosťou sa pomaly stáva aj 
hrnčiar za hrnčiarskym kruhom.
Ďakujeme autorovi, že nám, väč-

šine súčasníkov, ktorí si toto všetko 
pamätáme len okrajovo alebo vô-
bec, umožnil prostredníctvom svo-
jich diel nahliadnuť do nie tak dáv-
nej minulosti našej obce. Tí, ktorí 
ste túto predajnú výstavu ešte ne-
videli, nenechajte si ujsť príležitosť. 
Máte možnosť ju vidieť do konca ja-
nuára. (JPZ)

ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
a) sledovať priebeh rokovania, predkladané návrhy a obsah disku-

sie,
b) predkladať k prerokúvaným bodom programu a k postupu roko-

vania návrhy uznesení tak, aby sa efektívne naplnil program ro-
kovania a jeho ciele.

2. Mandátovú komisiu v zložení: Ivana Sotáková, Peter Poprík a Mgr. 
Radoslav Bakajsa
2.1. Uložilo mandátovej komisii:
a) overiť doklady o zložení sľubu novozvoleného starostu a no-

vozvolených poslancov,
b) zistiť, či nevykonávajú funkciu nezlúčiteľnú s funkciou starostu ale-

bo poslanca, a to na základe nimi predložených a vlastnoručne 
podpísaných čestných vyhlásení,

c) podať o výsledku svojich zistení správu ustanovujúcemu zasadnu-
tiu obecného zastupiteľstva.

3. Volebnú komisiu v zložení: Ing. Nadežda Jurková, Ondrej Novák a 
Július Ihnacik.
3.1. Uložilo volebnej komisii dohliadať na priebeh volieb, vykonať 

v prípade tajného hlasovania sčítanie hlasov a podať obecnému 
zastupiteľstvu správu o výsledku volieb.

4. Komisiu na ochranu verejného záujmu: Milica Ondo-Eštoková, Pe-
ter Lukáč, Ondrej Novák.

5. Členov obecnej rady v zložení: Ivana Sotáková, Ing. Nadežda Jurko-
vá a Mgr. Radoslav Bakajsa 

6. Vytvorenie kultúrnej a športovej komisie a návrh ich predsedov: On-
drej Novák – kultúrna komisia, Július Ihnacik – športová komisia.

Schválilo:
1. Plat starostu podľa zákona č. 253/1994 Z.z. vo výške 2,2 násobku 

priemernej mzdy pracovníka v národnom hospodárstve 1 813 €.
Určilo:

1. Poslanca Mgr. Radoslava Bakajsu zvolávať a viesť zasadnutia OcZ 
počas neprítomnosti starostu, prípadne v prípadoch podľa zákona 
o obecnom zriadení. Ing. Ján ČIŽMÁRIK, starosta obce

(Dokončenie zo str. 2)

Mikuláš v materskej škole.

NÁVŠTEVA ZO ŠVÉDSKANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
V doterajšej vyše 360-ročnej histórii pozdišov-

ského evanjelického cirkevného zboru účinkova-
lo 23 farárov a 32 kaplánov. Štrnástym v pora-
dí bol Pavol Šimkovič, ktorý nastúpil na miesto po 

nebohom farárovi Jozefovi Fabrakym 20. decem-
bra 1873.

P. Šimkovič sa narodil 11. novembra 1845 v Sar-
vaši (Békešská župa v dnešnom Maďarsku), kde v 
tom čase väčšinu miestneho obyvateľstva tvorili Slo-
váci. Študoval v Kežmarku, Prešove a Jene. V pozdi-
šovskom zbore slúžil viac než 24 rokov. Býval na 
miestnej fare s manželkou. Tu sa im narodilo sedem 
detí. Zomrel ako 52 a polročný 11. mája 1898 v Po-
zdišovciach, kde je aj pochovaný.

V polovici júla navštívila našu obec a chrám Boží 
jeho pravnučka Alexandra Vokan s manželom zo 
Švédska. Po stretnutí so starostom obce Ing. Jánom 
Čižmárikom navštívili starý obecný cintorín, kde je 
hrob ich pradeda. Páčil sa im aj evanjelický chrám, 
kde ich predok P. Šimkovič kedysi kázal. Prezreli si 
taktiež okolie školy a fary (pôvodná už nestojí), kde 
kedysi Šimkovičovci žili. (M. Hreščo, kronikár)

ˇ
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HOREL 
VISLOK

Druhá svetová vojna bola doteraz 
najstrašnejšou v dejinách ľudstva. Jej 
kapitoly sa písali aj na území našej 
obce. Bolo to v roku 1944.

Už od Veľkej noci spomínaného roka 
prechádzali kolóny nemeckej armády. 
V júni sa nemecká autokolóna usadila 
aj v Pozdišovciach. Nemci zvážali bo-
jovú techniku do areálu Weinbergerov-
ho kaštieľa, kde ju opravovali. Skupina 
Nemcov so sovietskymi zajatcami sa 
ubytovala v Sirmajovom kaštieli, ďalší 
nemeckí vojaci sa ubytovali v škole a v 
niektorých rodinných domoch v dedine.

S blížiacim sa frontom Nemci od 3. 
do 25. novembra organizovali miest-
nych chlapov pri kopaní zákopov naj-
prv v chotárnej časti Bulky, neskôr v lí-
nii Úboč – Pastovník – Kamenec. Pra-
covali pod dohľadom „feldžandárov“, 
pričom denne bolo 7-9 náletov, pri kto-
rých padali aj bomby. Z tejto línie bol 
totiž dobrý výhľad na Michalovce, od-
kiaľ útočila Červená armáda. Jej postup 
spomaľovali nielen samotní Nemci, ale 
aj rozvodnená riečka Duša.

V nedeľu 26. novembra boli oslobo-
dené Michalovce a následne sa rozpú-
tali ťažké boje o pozdišovskú „huru“. 
Obyvatelia sa skryli kde sa len dalo, 
všade dookola sa ozývala streľba a vý-
buchy. Časť Visloka sa ocitla v plame-
ňoch, škody neustále pribúdali. Vojno-
vé besnenie utíchlo v stredu 29. novem-
bra, kedy bola obec oslobodená. (P. Z.)

Účastník SNP Ján Malaťák, kto-
rý prežil koncentračný tábor.

NA FRONTOCH VEĽKEJ VOJNYNA FRONTOCH VEĽKEJ VOJNY

Po čiastočnej (28.7.1914) a násled-
ne všeobecných mobilizáciách (31.7. 
a 21.8.1914) bolo do rakúsko-uhor-
skej armády povolaných aj viacero 
Pozdišovčanov. Napriek značnému 
úsiliu sa nám doteraz podarilo zistiť 
len niekoľko mien mužov, ktorí mu-
seli nútene opustiť svoje rodiny. Nie-
ktorým sa podarilo prežiť, iní padli 
alebo boli vyhlásení za nezvestných.
JÁN KRÁĽ SOUTIS (1887-1915): Pod-
ľa informácie vnuka Ladislava Bru-
ňa narukoval ako 27-ročný ešte kon-
com júla 1914. S manželkou čakali 
dieťa. Žiaľ, dcéru Annu, ktorá sa na-
rodila ešte v tom istom roku, už nik-
dy nevidel.
MICHAL TKÁČ (???-1914): Strohú in-
formáciu o ňom svojho času poskytla 
jeho sestra (Rohaľová).
JÁN HREŠČO KUCHARČIN (1873-ne-
zvestný od roku 1914): Narodil sa v 
Pozdišovciach. Po svadbe žil v Bol-
gogkoújfalu v dnešnom Maďarsku. Z 
frontu sa nevrátil a bol vyhlásený za 
nezvestného.
JOZEF HREŠČO KUCHARČIN (1888-
1962): Písali sme o ňom pred 10 rok-
mi, ale medzitým sme sa od jeho ne-
vesty Zlatice dozvedeli presnejšie in-
formácie. Bojoval v Haliči, kde bol 
ranený a v roku 1915 prepustený do-
mov. Bol ocenený striebornou medai-
lou der Tapferkeip II. stupňa. Po vzni-
ku Československej republiky (1918) 
bol zaradený do Česko-slovenskej ar-
mády v hodnosti kaprála (desiatnika).
JURAJ KOHÚT: Býval v miestnej časti 
Hura. Podrobnejšie informácie o ňom 
nemáme.
ANDREJ MAGURA (1875-1954): Do 
armády bol povolaný pravdepodobne 
pri tretej mobilizácii.

MICHAL JUZEK: V roku 1924 mu na 
základe žiadosti obecná samosprá-
va odsúhlasila v obci trvalý pobyt za 

Prvá svetová vojna, resp. Veľká vojna, ako ju do roku 1939 nazývali, vypuk-
la 28. júla 1914, teda pred 100 rokmi. Zámienkou bol atentát na následníka ra-
kúsko-uhorského trónu Františka Ferdinanda d´Este a jeho manželku v Sara-
jeve. Aj keď na území dnešného Slovenska s výnimkou severovýchodnej čas-
ti (Bardejov - Humenné - Snina sa v iných regiónoch nebojovalo, vojna pozna-
čila osudy mnohých rodín tejto časti niekdajšej r.-u. monarchie. Na frontoch I. 
svetovej vojny bojovalo vyše 400-tisíc mužov zo Slovenska, takmer 70-tisíc ich 
padlo, resp. bolo nezvestných a približne toľko zostalo zmrzačených.

Po troch dňoch ťažkých bojov bola naša obec oslobodená 29. no-
vembra 1944. Túto udalosť pripomína aj pamätná tabuľa na budove 
obecného úradu.  Snímka: JPZ

Bývalý príslušník c.-k. armády Jozef Hreščo a čestná strieborná me-
daila II. stupňa (už s náhradnou stužkou), ktorú dostal v roku 1915 po 
bojoch v Haliči. Snímka: archív rod. Hreščovej

vota v obci. Do dôchodku odišiel v 
roku 1960.

Pripomeňme, že na frontoch 1. 
svetovej vojny padlo približne 10 
mil. ľudí. Medzi najťažšie patri-
li boje na talianskej rieke Piava, kde 
proti sebe bojovali aj slovenskí vo-
jaci. Jední na strane rakúsko-uhor-
skej armády, druhí strane česko-slo-
venských légií, ktoré sa pod vedením 
generála M. R. Štefánika formovali v 
Rusku a neskôr tvorili základ Česko-
slovenskej armády.

jeho vojnové zásluhy.
MICHAL PARIKRUPA-ŠIPAR ST.: Zná-
my hlavne ako hrnčiar, ktorý sa z 
vojny vrátil so zranením, preto mu 
pri práci v hrnčiarskej dielni pomáhal 
ešte neplnoletý syn Michal (najzná-
mejší pozdišovský hrnčiar). Napriek 
tomu sa angažoval pri obnovení hrn-
čiarskeho cechu v roku 1924.
JÁN ŽIAK (1899-1970): Narodil sa 
v Sabinove. Ako 18-ročný naruko-
val do armády a zúčastnil sa bojov 
na Piave. Od roku 1927 bol kantor-
-učiteľom v Pozdišovciach. Okrem 
cirkevnej školy učil aj na dvojročnej 
hospodárskej škole (vo Weinbergero-
vom kaštieli). Istý čas bol aj riadite-
ľom zlúčenej štátnej a cirkevnej ško-
ly. Zapájal sa aj do spoločenského ži-

BOJOVALIBOJOVALI
V SNP

V máji 2015 si pripomenieme 70. 
výročie oslobodenia Českosloven-
ska a koniec 2. svetovej vojny v Eu-
rópe. Do oslobodzovacích bojov náš-
ho územia sa zapojili aj viacerí oby-
vatelia Pozdišoviec, ktorí sa v našej 
obci buď narodili, alebo tu prežili väč-
šiu časť svojho života.

Mnohí z nich bojovali v Sloven-
skom národnom povstaní, ktoré vy-
puklo 29. augusta 1944 v Ban-
skej Bystrici. S väčšinou mien – Mi-
chal Lacko (nar. 1911), Ján Poľaško 
(1916), Pavol Holink (1917), Pavol 
Unoka (1922), Michal Jurko (1923 
– padol 15. januára 1945 pri oslobo-
dzovaní obce Hostie) a Michal Ferjo 
(1923 – padol) sme vás oboznámili v 
obsiahlom článku v PČ č. 2/2004. 
Sme radi, že naše noviny pozorne 
sledujete a tak vám môžeme priblížiť 
osud ďalšieho účastníka Povstania, 
ktorý toto ťažké životné obdobie pre-
žil, ale prešiel strastiplnú cestu.

Ján MALAŤÁK (1923-2004) – 
Narodil sa v Nižnej Oľke (dnes miest-
na časť Oľky) v okrese Medzilaborce. 
Počas 2. svetovej vojny sa pridal k 
partizánom a bol zajatý Nemcami na 
strednom Slovensku. Odtiaľ bol de-
portovaný do koncentračného tábo-
ra Gdaňsk-Gdynia-Stutthof. Bol tam 
väznený po dobu osem mesiacov, 
až do jeho oslobodenia. Tesne pred 

príchodom sovietskych vojsk zača-
li Nemci likvidovať celý koncentrač-
ný tábor. Zachránil sa tak, že sa za-
hrabal pod lavičku a skrýval sa tam až 
do príchodu Rusov. Bol jedným z iba 
stovky ľudí, ktorí sa podobným spô-
sobom zachránili. 

Tento koncentračný tábor bol po-
sledným oslobodeným táborom. J. 
Malaťák potom putoval peši cez celé 
Poľsko (od severu na juh) domov na 
Slovensko. Väčšiu časť svojho života 
prežil v našej obci. Zomrel 29. ok-
tóbra 2004. 

Informácie o J. Malaťákovi posky-
tol jeho vnuk Róbert Polóni. (red.)

ˇ
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∙ Veriaci Cirkevného zboru ECAV 
si nedávno pripomenuli 120. vý-
ročie úmrtia Karola S. B. Sere-
daja. O živote a pôsobení toh-
to kantora, učiteľa a národovca 
v našej obci referoval na spo-
mienkovej slávnosti v miestnom 
kostole Milan Hreščo, presbyter 
CZ a kronikár obce. (r)

∙ V novembri vo veku nedoži-
tých 90 rokov zomrel dlhoročný 
hrnčiar Juraj Magura (Vojačok) 
a v decembri vo veku nedoži-
tých 70 rokov hrnčiar Milan Ve-
reščák, ktorý v roku 2005 po-
stavil v pamätnej izbe miniatúru 
hrnčiarskej pece. Hrnčiarska ro-
dina v Pozdišovciach tak prišla 
o ďalších dvoch členov.

STRUÈNE

ˇ
OBNOVILI HRNČIARSKY CECHOBNOVILI HRNČIARSKY CECH

V spomínaný novembrový deň 
roku 1924 vstúpilo do obnoveného 
cechu 35 hrnčiarov, ktorí vypracova-
li a prijali cechový poriadok obsahujú-
ci 11 bodov. Ako napísal v preambule 
Michal Parikrupa Šipar st. „Mi nyižej 
podpisani Pozdisovski Harčare dava-
me na vedome jednim každim kterym 
prinaleži timto Lystem pisanim. Že v 
tejto Stolici Košickej v Pozdišovcach 
jmenem obivatele podani remesla 
Harčarskeho, Lydem na jich prosbu 
nyzej pisani poradek vedla ktoreho 
še maju spravovac a trimac prepisali 
me a potverdili vlastno ručnim podpi-
som že to sceme zotrimac.“

Ako uvádza PhDr. Ester Plicko-
vá v knihe Pozdišovské hrnčiarstvo, 
členmi obnoveného cechu sa sta-
li títo majstri: 1. Michal Parikrupa Ši-
par st., 2. Michal Poľaško-Garbar, 3. 
Ján Bruňo (Bardar), 4. Ján Magura, 
5. Ján Mihalčin, 6. Ján Kráľ, 7. Ján 
Remák, 8. Andrej Magura, 9. Ján Po-
ľaško, 10. Juraj Kalvinčin, 11. Michal 
Poľaško, 12. Michal Magura-Voja-
čok, 13. Juraj Jurko, 14. Pavol Ivan-
čin, 15. Michal Čižmárik st., 16. An-
drej Lešňanský, 17. Pavol Kohút, 
18. Pavol Lacko, 19. Andrej Magura 
Šimko, 20. Andrej Lukáč st., 21. Ján 
Pancák, 22. Andrej Poľaško-Čižmar-
miśov, 23. Michal Poprik, 24. Juraj 
Garbar, 25. Andrej Bruňo, 26. Michal 
Ivančik, 27. Pavol Lešňanský, 28. 
Ján Sojka, 29. Michal Ivančin, 30. 
Michal Kočišmiśko, 31. Ján Čenča-
rik, 32. Ján Kiselovič, 33. Pavol An-
drejko, 34. Ján Lešňanský a 35. Ján 
Poľaško-Garbar.

Obnoveniu cechovej výroby pred-
chádzalo v roku 1922 zakúpenie po-
zemku za 600 Kč (korún českoslo-
venských) a otvorenie novej bane 
medzi „pri Ciganov a židovskim cin-
teru“, kde sa našlo bohaté ložisko 
vhodnej hliny. Z vyše 90-ročnej lis-
tiny sa dozvedáme mená hrnčiarov, 
ktorí sa na tejto kúpe od Alexandra 
Weinbergera podieľali. Boli to: Mi-
chal Šipar Parikrupa, Michal Poľaško 
Garbar, Bruňo Ján Bardar, Ján Ma-
gura st., Michal Magura Vojačok, An-
drej Magura st., Andrej Magura ml., 

Pancák Ján, Juraj Kalvinčin, Michal 
Poprik, Ján Mihalčin, Michal Poľaško 
Čižmarmiśov, Ján Remák, Andrej 
Lešňanský, Michal Čižmárik, Ján 
Jurko, Andrej Bruňo, Ján Kráľ So-
vtis, Juraj Poľaško Garbar, Andrej 
Lukáč, Ján Poľaško Garbar, Andrej 
Poľaško Čižmarmiśov, Pavol Kohút, 
Pavol Lešňanský a Ján Poprik. Pri 
týchto majstroch je uvedená suma 
26 Kč. Niektoré iné mená na konci 
zmluvy sú škrtnuté a naopak, ďalšie 
dopísané až do roku 1939 aj s iný-
mi sumami.

Medzi mnohými vyniká najmä Mi-
chal Poľaško Garbar, ktorý zažil tri 
etapy pozdišovského hrnčiarstva. 
Pred 1. svet. vojnou bol členom ešte 

Pozdišovské hrnčiarstvo, o ktorom je prvá písomná zmienka už z roku 
1416, má vo svojej histórii viacero medzníkov. Jedným z nich je aj 22. no-
vember 1924, kedy bol obnovený miestny hrnčiarsky cech. Stalo sa tak 
niekoľko rokov po skončení prvej svetovej vojny. Pozdišovská keramika 
sa po vzniku Československej republiky (28. októbra 1918) postupne do-
stávala aj do vzdialenejších oblastí. Už okolo roku 1920 posielal Michal 
Parikrupa-Šipar st. svoje výrobky do Prahy. Aj výrobky ďalších pozdišov-
ských majstrov sa dostali do Bratislavy, na Moravu i do Čiech.

Cechová tablička. Snímka: JPZ

formálne existujúceho prvého cechu 
(v roku 1913 bola zhotovená nová 
zvolávacia cechová tablička), v me-
dzivojnovom období pôsobil ako 
cechmajster a v roku 1947 pred zalo-
žením hrnčiarskeho výrobného druž-
stva absolvoval kurz, ktorý v Pozdi-
šovciach organizovala prof. Júlia Ho-
rová-Kováčiková. (J. P. Zemplínsky)

ROBILI „POKLADANKU“
Portrét J. Sirmaja od J. Rombauera.

MALIAR – PORTRÉTISTA
V roku 2014 uplynulo 165 rokov od úmrtia významného prešovského ma-

liara Jána Rombauera. Narodil sa roku 1782 v Levoči v zámožnej remeselníc-
kej rodine, kde od detstva vyrastal obklopený skvostmi rezbárstva a inými pa-
miatkami.

Už počas štúdií sa prejavil ako portrétista. Pôsobil na Spiši a v Prešove. V 
Bardejovských kúpeľoch sa spoznal s grófom Iľjinským, ktorého portrétoval aj s 
manželkou a v roku 1806 ho sprevádzal do Petrohradu. Pôsobil tam 18 rokov 
ako dvorný maliar ruského cára Alexandra I. a portrétista petrohradskej spoloč-
nosti a generality.

J. Rombauer mal blízky vzťah aj s pozdišovskými Sirmajovcami. Ešte pred od-
chodom do Ruska portrétoval nášho rodáka veľkostatkára Jána Sirmaja (1776 – 
1839), ktorý v tomto období zastával významné funkciu na prešovskom Evanje-
lickom kolégiu. Je známe, že Sirmajovci stáli v roku 1665 pri zrode tohto kolé-
gia a neskôr prostredníctvom Jána mu venovali približne 15-tisíc zväzkov kníh.

Po návrate z Ruska (1824) Rom-
bauer žil a tvoril v Prešove. Bol vy-
hľadávaným portrétistom mešťanov 
a šľachty v okolitých stoliciach. Z toh-
to obdobia pochádza aj druhý obraz J. 
Sirmaja, ktorý bol priamym potom-
kom Petra Sirmaja, zakladateľa po-
zdišovskej vetvy tohto rodu. Na pod-
net Sirmajovcov namaľoval pre tunaj-
ší evanjelický kostol obrazy apoštolov, 
ktoré zdobia jeho presbytérium. Maj-
strovský talent a tvorivý elán umelca 
vidno aj na mnohých oltárnych obra-
zoch, vedutách či ikonostasoch.

Ján Rombauer zomrel v Prešove 
12. februára 1849 vo veku nedožitých 
67 rokov. M. Hreščo, kronikár

Začiatkom septembra uplynulo 90 rokov odvtedy, 
čo vtedajšia miestna „Roľnícka Beseda“ po predchá-
dzajúcom zhromaždení podpísala s obecným statká-
rom Eugenom Weinbergerom kúpno-predajnú zmluvu 
o kúpe pozemkov. V Besede boli združení pozdišovskí 
maloroľníci, ktorí 7. septembra 1924 vyslali k spomí-
nanému statkárovi svojich členov na „pokladanku“.

Vtedajší zapiśnik Jozef Hreščo uvedené stretnutie 
(pokladanku) zapísal nasledovne: „Tak seznim dolo-
žili toto co me mali uarence kec ot kupime ta arendi 
ňit. Zacenu nam dal zataku cožmemali uarence otku-
pili mecena2 kr. 20 h. sacha orni polo. A tejtese oko-
lo vodi dali me nacali valal cena 1 kr. 80 h. saha agu-
tomu nam dal pan 60 kabla uherski 1000 sahi na hor-

ňim polu cena 1 kr. saha tobulo doloženo spanom Ve-
inbergerom.“

V závere J. Hreščo ešte uvádza: „Ajak mema-
li zhromaždeňe tabul tu naš tajomňik Karol Ribarik 
zmihalovec. Avun opitalsenaroda cikaždi spokojni na-
tim na tej kupli kazdi zuhlasil žespokojni nato i mi tiž 
spokojni.“

Po dohode výmery a ceny zmluvu podpísali: Eugen 
Weinberger ako predávajúci, členovia predstaven-
stva Roľníckej Besedy Andrej Furčák (predseda), Jo-
zef Hreščo (zapisovateľ), Andrej Cibák (pokladník) a 
Ján Lešo, Ján Rusnačok, Michal Magura, Juraj Cibák 
a Andrej Petrišin Ančo (členskí svedkovia) ako kupu-
júci. (M. H., JPZ)

SENIORISENIORI
V ŠKOLEV ŠKOLE

Nie, nebudem v tomto článku pí-
sať o nejakých vzdelávacích aktivi-
tách miestnych seniorov. Ide len o 
jedno stretnutie, ktoré si naši senio-
ri dohodli na začiatok septembra. 
Stretnutia bývajú rôzne. Tie školské 
sú často organizované pri príležitosti 
ukončenia školy. Tentoraz to naši se-
niori vzali obrátene a naplánovali si 
stretnutie pri príležitosti 60. výročia 
začatia povinnej školskej dochádzky 
v školskom roku 1954/1955.

Stretnutie sa uskutočnilo v prvú 
septembrovú nedeľu v evanjelickej 
škole, kde terajší seniori pod taktov-
kou skúseného pedagóga Ján Žia-
ka (1899-1970) nastúpili do prvého 
ročníka vtedajšej osemročnej školy. 
Žiaľ, z 28-členného ročníka prišli iba 
šiesti – Emil Čačko, Milan Horný, Ján 
Ivančin, Dušan Kroj, Mikuláš Lacko a 
Ján Tokár. Polovica z tejto triedy už 
nežije. V prítomnosti starostu obce 
Ing. Ján Čižmárika a predsedníčky 
Daši Lukáčovej si pospomínali nie-
len na školské začiatky, ale i na ob-
dobie postupného dozrievania. Tre-
ba povedať, že to bol aktívny roč-
ník, ktorý sa zapájal do kultúrneho 
či športového diania v obci. Niek-
torí hrávali v rokoch 1972 a 1973 
ochotnícke divadlo (pod vedením 
Ing. Miroslava Maguru), boli člen-
mi FS Harčaročka, neskôr Harčare 
(E. Čačko a J. Tokár) či obliekali fut-
balové dresy s nápisom ČH Benzi-
na, resp. Benzinol (J. Poľaško, J. Sa-
bol a J. Tokár). Časť z nich našla pra-
covné uplatnenie ďalej od rodiska a 
presťahovala sa. V rodnej obci zo-
stali iba piati.

Napriek skromnejšej účas-
ti nechýbali spomienky na školské 
časy,  dobrá nálada a pesničky, kto-
ré si táto generácia Pozdišovčanov v 
mladosti pospevovala.

J. P. Zemplínsky
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V poslednom období rastie vo svete, ale i na Slovensku záujem ľudí o ro-
dokmeň s cieľom spoznávať svojich predkov a ich korene. V tejto súvislosti 
sme oslovili dlhoročného kronikára našej obce Milana Hrešča (63), ktorý sa 
popri kronikárskej činnosti venuje aj genealógii svojho rodu – rodokmeňu.
• Odkedy sa zaoberáš svojím rodokmeňom?

Bádaniu a vyhľadávaniu svojich predkov sa venujem od roku 1992, teda 
už niečo vyše 22 rokov. Vtedy sa totiž v rodine obnovovali dedičské ko-
nania a ja som sa rozhodol bližšie spoznať svojich starých rodičov a ďal-
ších predkov.
• Kde si začínal s hľadaním údajov a ako si postupoval?

Treba povedať, že skúmanie rodokmeňa je náročná činnosť, ktorá si vy-
žaduje veľa času, trpezlivosti i financií. Začínal som na matričnom úrade, 
vtedy ešte v našej obci. Pri hľadaní predkov som vychádzal z údajov uve-
dených vo svojom rodnom liste. Boli to mená a priezviská rodičov i sta-
rých rodičov. Na požiadanie mi matrika vydala overené výpisy rodných, 
sobášnych i úmrtných listov týchto osôb. Tieto dokumenty boli základom 
pre moje ďalšie bádanie v starších matrikách na matričných úradoch či v 
archívoch.
• Koľko pokolení má tvoj rodokmeň?

Dopátral som sa k 12 pokoleniam a je tam viac než 360 osôb. Súčas-
ťou tohto rodokmeňa sú aj rodokmene manželiek jednotlivých predkov a 
potomkov. Tieto majú 3-6 pokolení, ktoré sa postupne rozvetvili a za dlhé 
obdobia tak vznikli príbuzenstvá so 64 priezviskami. Najstarší predok v ro-
dokmeni Gregor sa narodil v roku 1656, najmladší potomok Oliver v roku 
2011, takže je medzi nimi rozdiel 355 rokov. Iba jeden z priamych pred-
kov sa dožil veku 85 rokov, ostatní menej. Ako najmladšia z manželiek jed-
ného z predkov zomrela vo veku iba 22 rokov. Rodokmeň má v grafickom 
prevedení podobu rodostromu a skladá sa z piatich častí. Pri jednotlivých 
menách je uvedený dátum narodenia i úmrtia. Rodokmeň dopĺňa ja rodo-
pis, ktorý obsahuje rôzne zaujímavosti o predkoch, ktoré som počas báda-
nia zistil. Sú to údaje o mieste narodenia, úmrtia, sobáša, o krstoch, krst-
ných rodičoch, u niektorých o príčine smrti, vojenskej službe, majetkových 
či rodinných pomeroch a pod.

Zistil som tiež, že predkovia boli roľníci, želiari, hrnčiari, ale i sluhovia 
v rodine Sirmajovcov. Rodinné korene predkov siahajú aj mimo Pozdišo-
viec, do Moravan, Šamudoviec, Bracoviec, Chmeľovca a inde. Dodnes žijú 
potomkovia z 3. pokolenia neďaleko Budapešti, ďalší príbuzní žijú v iných 
regiónoch Slovenska, taktiež v Čechách i Spojených štátoch amerických.
Ďalšiu časť rodokmeňa tvoria historické dokumenty a písomnosti, rôz-

ne zmluvy, vojenské doklady, rodné listy, vysvedčenia, kópie súpisov oby-
vateľstva a majetkov, výpisy z matrík a archívov a rodinný album fotogra-
fií od roku 1902 až po dnešok. Zaujímavosťou je tiež zistenie, že 9 predko-
via sa narodili za panovania Habsburgovcov. V období nevoľníctva za vlá-
dy uhorského kráľa Leopolda sa narodil najstarší zistený predok, ďalší sa 
narodili za vlády Márie Terézie a Jozefa II, dvaja sa narodili v období pod-
danstva a dvaja za vlády Františka Jozefa. Podľa úmrtných listov boli pred-
kovia od roku 1803 pochovávaní na obecnom cintoríne v Pozdišovciach.
• Ako si získaval ďalšie údaje o predkoch?

Po vyčerpaní údajov z tunajších matrík som v ďalšom bádaní pokračo-
val v Štátnom archíve v Prešove. Tam, po konzultáciách s archivármi som 
postupne z mena na meno vyhľadával ďalších predkov a príbuzných. Keď-
že všetci predkovia boli evanjelici z obce a okolia, údaje o nich som hľadal 
v 8 zväzkoch pozdišovských farských evanjelických matrík z rokov 1783-
1895. Archív som navštívil 7-krát a za pomoci ochotných zamestnancov 
som postupne našiel všetkých priamych predkov, ich manželky a ďalších 
príbuzných. Nájdené dokumenty a výpisy relevantných dokladov mi archív 
úradne potvrdil.

Zistil som tiež, že rodiskom mojich predkov bola susedná obec Šamu-
dovce. Svedčí o tom sobášny list z 9. novembra 1794, keď sa predok An-
drej z tejto obce priženil do Pozdišoviec a za manželku si zobral Zuzanu. Tu 
sa im narodili dvaja synovia a dve dcéry. Postupne sa so Pozdišoviec priže-
nil aj ďalší príbuzný zo Šamudoviec a tak tu vznikli tri vetvy predkov. Kým 
Pozdišovce sa stali rodiskom a bydliskom ďalších generácii rodu, v Šamu-
dovciach rod vymrel „po meči“
• Niektoré údaje si vraj čerpal aj zo župného archívu v Sáto-
raljaujheli a Národného archívu v Budapešti...

V Sátoraljaujheli sú rôzne dokumenty Zemplínskej župy, materiály o 
obci, niektoré druhopisy matrík, daňové súpisy či súpisy obyvateľstva z ob-
dobia 1715-1828, ktoré sa robili takmer každoročne pre potreby úradov 
a panovníkov. Zaujímavé sú tiež sčítacia hárky z 31.12.1869, kedy bolo 
prvé moderné sčítanie obyvateľstva v Uhorsku. V nich sú mená vtedy žijú-
cich obyvateľov Pozdišoviec, vrátane Sirmajovcov, ich služobníctva, ale aj 
kňazov a učiteľov. Pri hľadaní som bol úspešný a našiel som jedného pred-
ka v súpise z roku 1715 a ďalšieho mladšieho z roku 1754. Neboli tam 
síce presné dátumy narodenia, ale mená svedčili, že títo predkovia patria 
do rodokmeňa.

V roku 2009 som zistil, že najstaršie písomnosti o obyvateľstve sú v Ná-
rodnom archíve v Budapešti. Na požiadanie mi odtiaľ poslali opis súpisu 
„Possessio Sámogy“ z roku 1696, kde bolo uvedené meno predka. Táto 
skutočnosť potvrdila, že sa jedná o najstaršieho zisteného predka, ktorý sa 
narodil asi v roku 1656 v Šamudovciach. Pôvod priezviska a ďalších pred-
kov som už nezistil.
• Čo povieš našim čitateľom o matrikách?

Sú to verejné knihy, do ktorých sa zapisujú skutočnosti z hľadiska osob-
ného stavu obyvateľstva. V minulosti vrchnosťou menovaní matrikári ale-
bo kňazi do nich chronologicky zapisovali narodenia (krst), sobáš či úmr-
tie. Prvé matriky na našom území boli vedené koncom 16. storočia. Do-
vtedy sa totiž nepoužívali priezviská dnešného typu. Na identifikáciu člove-
ka stačilo vtedy iba meno, napr. Ján syn Andreja a pod. keďže často do-
chádzal k zámene osôb, začali sa používať aj prímenia, napr. Ján zvaný ko-
váč, … suchý a pod. z týchto prímení či prezývok začali vznikať priezviská, 
ktoré sa postupne zapisovali do matrík a iných dokumentov. K menám a 
priezviskám pribudli aj dátumy narodenia, úmrtia či sobáša. Z matrík, kto-
ré sú uložené na Slovensku sú najstaršie: matrika evanjelická nemecko-ma-
ďarská v Košiciach (r. 1587), z Bardejova (r. 1592), z Banskej Štiavnice (r. 
1594), zo Spišskej Soboty (r. 1599) a matrika rímskokatolícka v Bratisla-
ve (r. 1601).
• Kde sú staré matriky uložené?

Od 16. storočia až do roku 1895 boli vedné iba cirkevné matriky podľa 
vierovyznaní a to v latinskom, nemeckom a maďarskom jazyku. Na základe 
Zákonného článku č. 33/1894 boli od 1. januára 1896 po celom Uhorsku 
vedené štátne – spoločné matriky vo všetkých mestách a dedinách kde boli 
úrady. Cirkevné matriky sú odvtedy vedené pre potreby cirkví. V 50-tych 
rokoch 20. stor. boli nariadením vlády matriky vedené cirkvami do roku 
1895 zoštátnené a podľa žúp a farností uložené do 7 štátnych archívov na 
Slovensku, kde sú dodnes.
• V ktorých matrikách sú zapísaní Pozdišovčania?

Obyvatelia našej obce sú zapísaní v starých cirkevných matrikách ulože-
ných v Štátnom archíve v Prešove, časť Nižná Šebastová. Podľa vierovy-
znania sú zapísaní takto: 

- evanjelici (luteráni) – farnosť Pozdišovce od roku 1783 - 1895
- rímskokatolíci – farnosť Trhovište od roku 1790 - 1895
- gréckokatolíci – farnosť Laškovce od roku 1875 - 1897
- reformovaní (kalvíni) – farnosť Bánovce n/O od roku 1797 – 1895.
Spoločné štátne matriky vedené od roku 1896 až doposiaľ sú uložené a 

vedené v Matrike na Mestskom úrade v Michalovciach.
• Dá sa genealogický výskum robiť aj prostredníctvom internetu?

V čase keď som začínal skúmať svoj rodokmeň, nebola ešte možnosť vy-
hľadávania údajov cez internet. Za celé toto obdobie od roku 1992 som 
preto všetko zisťoval listovaním v matrikách alebo na mikrofilmoch v ar-
chívoch. V genealogickom výskume však nastali podstatné novinky pred 3 
rokmi, keď Mormoni z USA sprístupnili na internetovej stránke Family Se-
arch.org. matriky z celého sveta, vrátane Slovenska, kde je možné vyhľa-
dávanie nielen podľa rokov, ako sa to v matrikách bežne robí, ale aj pod-
ľa mien. Vyhľadávanie je však o to zložitejšie, že staré matriky nie sú písa-
ne v slovenskom jazyku, preto sa v nich bez pomoci matrikárov či archivá-
rov ťažšie orientuje. Takto získané údaje sú navyše bez úradného overenia. 
V súčasnosti poskytujú služby aj profesionálni genealógovia, ktorí spraco-
vávajú rodokme na základe žiadosti.
• Aký je tvoj názor na rodokmene?

Pátranie po predkoch považujem za určitý prejav úcty k rodu a jeho ko-
reňom, hoci sú na to aj iné názory. Je pravdou, že o hľadanie predkov a 
príbuzných sa viac zaujímajú starší ľudia, ktorí si už viac pamätajú, majú 
viac skúseností, radi hodnotia a porovnávajú, ale hlavne viac si vážia dedič-
stvo a život svojich predkov. Myslím, že práve rodokmeň nám o tom hovo-
rí a podáva aj presvedčivé svedectvo. Ďakujem za rozhovor. JPZ

Takto vyzerajú bývalí prváci z roku 1955 dnes (k článku Seniori v škole). 
Snímka: J. P. Zemplínsky

ˇ



Mgr. Július KRÁĽ (1934)
maliar a výtvarný pedagóg

Narodil sa 22. októbra 1934 v Pozdišovciach, kde v súčasnosti žije a 
tvorí. Maturoval na michalovskom gymnáziu. Od mladosti mal evidentný 
záujem o výtvarné umenie, preto si v ďalšom štúdiu zvolil aprobáciu výtvar-
nú výchovu, ktorá sa na škole otvárala v kombinácii s ruštinou. Akademický 
titul „Magister“ mu bol udelený Rektorátom UPJŠ v Prešove.

Pedagogickú prax začínal na Osemročnej strednej škole vo Vinnom, 
kde pôsobil 4 roky, z toho posledný rok ako riaditeľ. Ďalších 12 rokov učil 
na OSŠ v Michalovciach, kde 8 rokov vykonával funkciu zástupcu riadite-
ľa. Dekrétom z roku 1971 bol menovaný do funkcie okresného školského 
inšpektora. Na okresnom pedagogickom stredisku bol poverený vedením 
kabinetu výtvarnej výchovy, ruského jazyka, pedagogiky a psychológie. 
Absolvoval študijné pobyt na Gercenovom inštitúte v Petrohrade. Zúčast-
ňoval sa pravidelne maliarskych plenérov organizovaných KPÚ v Prešove.

Jeho túžbou však bolo pracovať na úseku výtvarného vzdelávania mlá-
deže, preto odišiel na Ľudovú školu umenia  v Michalovciach (dnes ZUŠ). 
Pôsobil tam 20 rokov, z toho 15 rokov ako zástupca riaditeľa a vedúci vý-
tvarného odboru, ktorého bol jedným zo zakladateľov.

Zúčastňoval sa rôznych kolektívnych výstav pedagógov. Svoju výtvarnú 
tvorbu prezentoval na 17 samostatných autorských výstavách v Michalov-
ciach a ďalších mestách nášho regiónu. Niektoré jeho diela boli vystavo-
vané aj v zahraničí. V súčasnosti je na dôchodku a podľa možností sa 
naďalej venuje výtvarnej činnosti. Námety pre svoju tvorbu čerpá najmä 
z východoslovenského regiónu, ku ktorému má vrúcny vzťah. Jeho ob-
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VIETE, ŽE...
… pred 580 rokmi (1434) zomrel 
uhorský palatín Mikuláš Garaj, ktorý 
v roku 1416 riešil lúpežné prepadnu-
tie pozdišovských hrnčiarov Dionýza a 
Blažeja michalovskými poddanými?
… pred 265 rokmi (1749) sa v obci 

uskutočnila kanonická vizitácia, na zá-
klade ktorej sa dozvedáme konkrétne 
údaje o počte obyvateľov a veriacich v 
obci?
… pred 120 rokmi (1894) zomrel v 
Pozdišovciach ev. kantor-učiteľ, štúro-
vec a matičiar Karol S. B. Seredaj?
… pred 105 rokmi (1909) sa v Pozdi-
šovciach narodil hrnčiar Andrej Mihal-
čin, majster ľudovej umeleckej výro-
by?
… pred 95 rokmi (1919) sa v obci na-
rodil popredný pozdišovský hrnčiar 
Andrej Čižmárik, majster ľudovej ume-
leckej výroby?
… pred 90 rokmi (1924) bol v Pozdi-
šovciach obnovený hrnčiarsky cech?
… pred 70 rokmi (1944) vypuklo Slo-
venské národné povstanie, v ktorom 
bojovali aj viacerí Pozdišovčania?
… pred 70 rokmi (1944) padol v bo-
joch o Duklu 23-ročný pozdišovský ro-
dák Andrej Rejba-Raček?
… pred 70 rokmi (29. novembra 
1944) bola po ťažkých 3-dňových bo-
joch oslobodená naša obec?
… pred 65 rokmi (1949) bolo v Pozdi-
šovciach založené jednotné roľnícke 
družstvo ako jedno z prvých v okrese 
Michalovce?
… pred 65 rokmi (29. novembra 
1949) sa v obci uskutočnili veľké hrn-
čiarske oslavy za účasti štátnych, kraj-
ských a okresných predstaviteľov?
… pred 50 rokmi (1964) menoval vte-
dajší pápež Pavol VI. Michala Rusna-
ka (Rusnačka), kňaza s pozdišovský-
mi koreňmi za pomocného biskupa v 
Kanade?
… pred 20 rokmi (1994) bol v miestnej 
časti Hvizda michalovským biskupom 
Jánom (Holoničom) posvätený novo-
postavený pravoslávny chrám? (red)

V II. polroku 2014
Uzreli svetlo sveta

Samuel ZACHOVAL, Dávid HUDÁK, Andrea KOCANOVÁ, Ján SOTÁK, 
Adam MARUŽAN, Ján PETRANIČ, Timea KORNUCOVÁ.

Uzavreli manželstvo
Ing. Slavomír MARUŽAN a Bc. Eva KULICHOVÁ, Marcel KOVAĽ a 
Katarína NIMRICHTEROVÁ, Vladimír LEŠŇANSKÝ a Iveta SCHADE-
ROVÁ, Dušan KORNUC a Lenka MASKAĽOVÁ, MUDr. Peter KUNČ a 
Ing. Miroslava MUCHOVÁ, Bc. Ľuboš TOPOR a Beáta BELOVIČOVÁ.

Oslávili životné výročia
50 rokov – Dagmar MAGUROVÁ NIKLASOVÁ, František PILOS, Miro-
slav HAMADEJ, Aurélia LAZUROVÁ, Mária KRAJŇÁKOVÁ, Iveta BY-
ROVÁ, Alena ŠČERBÁKOVÁ.
60 rokov – Anna POĽAŠKOVÁ, Darina KENDZIOROVÁ.
70 rokov – Helena MAGUROVÁ, Jiří NEVĚŘIL, Jolana ŠIMKOVÁ, Má-
ria ČULENOVÁ, Elena ŠIMKOVÁ.
75 rokov – Anna POPRIKOVÁ, Zuzana HANULIAKOVÁ, Jolana HU-
DÁKOVÁ.
80 rokov – Mária ŠTEFANKOVÁ, Juraj JURKO, Mgr. Július KRÁĽ.
81 rokov – Anna BALOGOVÁ.
82 rokov – Michal HOĽAN, Anna VOLOŠOVÁ, Albert DELIMAN, Mária 
BAKAJSOVÁ, Mária ČIŽMÁROVÁ.
83 rokov – Michal MRÁZ, Zuzana MIHALČINOVÁ, Michal HUDÁK. 
84 rokov – Zuzana NEMETOVÁ.

Opustili naše rady
7.7. – Ján POĽAŠKO (1948), 12.8. – Michal PAČIL (1934), 13.8. –  Má-
ria MAGUROVÁ, rod. Čenčariková (1937), 31.8. – Milan VAJDA (1963), 
2.10. – Ján HOLUBKO (1927), 2.10. – Jaroslav BANOM (1957), 12.11. – 
Juraj MAGURA (1925), 1.12. – Milan  VEREŠČÁK (1945), Juraj MENDA 
(1963).
OSPRAVEDLNENIE: V predchádzajúcom čísle našich novín sme v časti 
Spoločenského okienka „Oslávili životné výročia“ medzi 70-ročnými ju-
bilantmi v I. polroku nedopatrením uviedli Elenu Šimkovú, ktorá sa tohto 
jubilea dožila až v druhom polroku. Menovanej a čitateľom sa za uvedenú 
chybu ospravedlňujeme! (red)

GALÉRIA OSOBNOSTÍGALÉRIA OSOBNOSTÍ

Maliar a výtvarný pedagóg Július Kráľ s manželkou Ruženou, dlho-
ročnou učiteľkou a riaditeľkou pozdišovskej ZŠ počas otvorenia výsta-
vy na obecnom úrade.  Snímka: M. Hreščo

Víťaz šachového turnaja Andrej Laškody. Snímka: nsP 

razy sú vyvážené nielen po stránke 
farebnej, ale aj kompozičnej. Metó-
dou zobrazovania jeho obrazov je 
realizmus s istou dávkou štylizácie, 
ale rád siahne aj po abstrakcii. Pre 
jeho diela je charakteristická teplá, 
zemitá farebnosť vyjadrujúca a reš-
pektujúca krajinnú náladu. Pozná-
me ho aj ako autora portrétov vý-
chodoslovenských literátov akými 
sú: Pavol Horov, Gorazd Zvonický, 
Mikuláš Kasarda, Ján Zambor, Ju-
raj Andričík, Michal Chuda a ďalší.

Okrem maľovania má úprimný 
vzťah aj k poézii. V roku 2010 mu 
obec Pozdišovce vydala skromnú 
zbierku básní, z ktorých vyžaruje 
duchovno, láska k životu, rodákom 
i domovu.

Na záver krátky úryvok z básne:
Vnúčik

Sadol mi vnúčik do klina
ľahúčko, ako motýľ na kvet.
V chôdzi sa ešte podkýňa,

a už sa derie vpred.
V očkách má mnoho otázok.
Prečo je ten stôl taký veľký, 

načo je v plote prielazok,
či musí večer do postieľky?

Spracoval J. P. Zemplínsky

LAŠKODY OBHÁJILLAŠKODY OBHÁJIL
V nedeľu 7. decembra sa už po 12-krát uskutočnil Pozdišovský ša-

chový turnaj (PŠT). V miestnom R-pube tentoraz z rôznych dôvodov 
súťažilo iba 5 priaznivcov tejto hry. Hralo sa preto systémom každý s 
každým. Suverénne si aj tento rok počínal Andrej Laškody, ktorý vy-
hral všetky 4 súboje a obhájil vlaňajšie prvenstvo. Polovičnú úspeš-
nosť mal Miroslav Tirpák, ktorému však 2 body stačili na obhájenie 
2. miesta z predošlého ročníka. Po 1,5 b. získali Dušan Drábik a Jozef 
Molnár, piaty skončil s 1 b. Jozef Link. Sponzormi 12. ročníka PŠT 
boli Obec Pozdišovce, R-pub Pozdišovce a Jozef Molnár, ktorý veno-
val víťazovi tričko s logom spomínaného podujatia. (red.)

V II l k 2014
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ŠPORT V SKRATKE ŠPORT V SKRATKE
VII. liga Západ – muži

1. kolo (10.8.2014)
Vojany – Pozdišovce 5:2 (2:1)
Góly: Jónáš 2 (oba z 11 m), Pongó, 
Mašlej, Oláh – Chovan, Gavlík. ŽK: 
Béreš, Hunčár, Papp – Hirko, Dzurjo. 
Pred 30 divákmi rozhodoval Kopas.
2. kolo (17.8.2014)
Pozdišovce – Bánovce n/O 2:0 (1:0)
Góly: Gavlík, Romančák. ŽK: Gavlík, 
Dzurjo, Hirko (d). ČK: Mičo (h). Pred 70 
divákmi rozhodoval Matej.
3. kolo (24.8.2014)
V. Kapušany B – Pozdišovce 4:0 (3:0)
Góly: Mihók, Ballók, Albert, Szerbin. 
Hostia nastúpili s 9 hráčmi. Pred 50 di-
vákmi rozhodoval Ruščanský.
4. kolo (31.8.2014)
Pozdišovce – V. Slemence 6:1 (3:1)
Góly: Rácz 2, Romančák 2, K. Balog, 
Hirko – R. Horňák. ŽK: Vasil, Geri (h). 
Pred 70 divákmi rozhodoval Mirda. 
5. kolo (6.9.2014)
Malčice B – Pozdišovce 2:1 (1:1)
Góly: Mk Tancoš, Drška – Hirko. ŽK: 
Drška, Kináč – K. Balog, Sura. Pred 50 
divákmi rozhodoval Cejkovský.
6. kolo (14.9.2014)
Pozdišovce – Rakovec n/O 3:0 (1:0)
Góly: Rácz, Romančák (11 m), K. Ba-
log. ŽK: Hirko, Rimko (d). Pred 80 di-
vákmi rozhodoval Kurták.
7. kolo (21.9.2014)
FKD Trhovište – Pozdišovce 3:4 (3:2)
Góly: Šoltés 2, Koba – K. Balog 2, Hir-
ko, Chovan. Pred 100 divákmi rozhodo-
val Mazár. 
8. kolo (28.9.2014)
Pozdišovce – FKR Trhovište 0:0
ŽK: Hirko – Jar. Bogár, R. Kapura, C. 
Bogár. ČK: C. Bogár. Pred 120 divákmi 
rozhodoval Pivarník.
9. kolo (5.10.2014)
Bracovce – Pozdišovce 1:0 (0:0)
Gól: Eštok. ŽK: Džubanský, Hromý – 
J. Kornuc. Pred 50 divákmi rozhodoval 
Komenda. 
10. kolo (12.10.2014)
Pozdišovce – Topoľany 0:5 (0:2)
Góly: Liška 2 (1 z 11 m), Kopka 2, Hor-
ňák. ŽK: Gavlík. ČK: Dzurjo. Pred 100 
divákmi rozhodoval Kurták.
11. kolo (19.10.2014)
Ruská – Pozdišovce 5:2 (3:0)
Góly: Brenyo 2, Lakatoš, Haburčák, Do-
boš – K. Balog 2. Stretnutie sledovalo  
60 divákov.
12. kolo (26.10.2014)
Pozdišovce – Lesné 3:2 (1:1)
Góly: Rácz 2, Hirko – Ovšonka, Vasiľko. 
ŽK: Rácz – Vasiľko. Pred  100 divákmi 
rozhodoval Kron.
13. kolo (2.11.2014)
Ptrukša – Pozdišovce 3:3 (2:1)
Góly: J. Tirpák 2, Varga – K. Balog 2, 
Rácz. ŽK: Varga – M. Varmeďa 2, J. 
Kornuc, Rácz. ČK: M. Varmeďa. Pred 
70 divákmi rozhodoval Dziad. 

Tabuľka po jesennej časti 2014/2015
 1. Topoľany 13 12 0 1 76 : 7 36
 2. Lesné 13 7 3  3 36 : 24 24
 3. V. Slemence 13 7 2 4 42 : 32 23
 4. Dr. Trhovište 13 7 1 5 42 : 31 22
 5. Bracovce 13 7 1 5 27 : 35 22
 6. V. Kapušany B 13 6 2 5 43 : 32 20
 7. Rakovec n/O 13 6 1 6 23 : 22 19
 8. Vojany 12 5 3 4 25 : 23 18
 9. R. Trhovište 13 5 2 6 26 : 24 17
 10. Pozdišovce 13 5 2 6 26 : 31 17
 11. Ptrukša 13 5 2 6 30 : 39 17

 12. Malčice B 12 3 2 7 19 : 46 11
 13. Bánovce 13 3 0 10 20 : 49 9
 14. Ruská 13 1 1 11 17 : 57 4

V. liga Západ – dorastenci U-19
1. kolo (6.9.2014):
POZDIŠOVCE – LESNÉ 6:2 (6:0),
R. Beránek 4, Capulič 2 – Ivanko 2. 
Pred 20 divákmi rozhodoval Tóth.
2. kolo (13.9.2014):
MALČICE – POZDIŠOVCE 9:2 (3:0),
Kanči 6, Danis, Uhrín (11 m), Gaži – R. 
Beránek, Capulič. Pred 20 divákmi roz-
hodoval Kolesár.
3. kolo (20.9.2014):
POZDIŠOVCE - MOČARANY 3:3 (2:1),
Šamuľák, Fabián, S. Andrišov – Foľta 2, 
Baňas. ŽK: K. Drábik. Pred 40 divákmi 
rozhodoval T. Škodi.
4. kolo (27.9.2014):
POZDIŠOVCE – R. TRHOVIŠTE 12:1 (5:0),
R. Beránek 3, K. Drábik 2, S. Andrišov 
2, Šamuľák 2, Kohút, Pavlikán, M. Ur-
ban – K. Bogár. Hostia nastúpili so 7 
hráčmi. Pred 20 divákmi rozhodoval 
Mazár.
5. kolo (4.10.2014):
BRACOVCE – POZDIŠOVCE 0:7 (0:2),
Šamuľák 2, L. Čižmárik 2, S. Andrišov, 
Fabián, Pavlikán. Zápas sledovalo 30 
divákov.
6. kolo (11.10.2014):
POZDIŠOVCE – BÁNOVCE n/O 1:1 (1:1),
Šamuľák – Ješko. Pred  20 divákmi roz-
hodoval J. Škodi.
7. kolo (18.10.2014):
PUS. ČEMERNÉ – POZDIŠOVCE 2:6 (1:3),
Paňko, Holej – Fabián 3, Kohút, Capu-
lič, Kočiš. ŽK: Michalco – S. Andrišov 2. 
ČK: S. Andrišov. Pred 20 divákmi roz-
hodoval Ruščanský.
8. kolo (25.10.2014):
POZDIŠOVCE – RAKOVEC n/O 2:6 (0:1),
R. Andrišov, Kohút – Jusko 2, Pavlov 2, 
Čarný, Mati. ŽK: R. Andrišov, M. Urban 
-  Čarný.
9. kolo (1.11.2014):
HOROVCE – POZDIŠOVCE 5:2 (1:2),
Bodnár 3, Štruz, Hredzák – P. Krištov-
čík, Rácz. Pred 20 divákmi rozhodoval 
Dziad.

Tabuľka po jesennej časti 2014/2015
 1. Rakovec n/O 9 7 0 2 81 : 16 21
 2. Močarany 9 6 2 1 44 : 14 20
 3. Horovce 9 6 0 3 40 : 22 18
 4. Bracovce 9 5 1 3 34 : 26 16
 5. Bánovce n/O 9 4 2 3 43 : 27 14
 6. Pozdišovce 9 4 2 3 41 : 29 14
 7. Pusté Čemerné 9 4 1 4 32 : 36 13
 8. R. Trhovište 9 3 0 6 16 : 78 9
 9. Malčice 9 1 1 7 22 : 50 4
 10. Lesné 9 0 1 8 15 : 70  1
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– 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.

MARTINA NA MMM
V nedeľu 5.októbra 2014 sa 

uskutočnil v Košiciach Medzi-
národný maratón mieru, ktorý 
je najstarším maratónom v Eu-
rópe a tohto roku oslávil 90 ro-
kov od svojho založenia. Na jeho 
štarte nechýbala ani naša bežky-
ňa Martina Vereščáková (34 r.), 
ktorá tiež v septembri tohto roka 
reprezentovala našu obec aj na 
Waringtonskom maratóne. Na 
trati dlhej viac ako 42 kilometrov 
dosiahla čas 3:57:00 hod. Od os-
tatného svojho maratónu sa tak 
zlepšila o 15 min. Zo 184 žien 
(do 40 rokov) dobehla do cieľa v 
poradí 53.

Martine zo srdca všetci blaho-
želáme a prajeme jej veľa život-
ných a športových úspechov.

Milan Hreščo

VÁZA PETROVCIAM
V nedeľu 13. júla v odpoludňajších hodinách pokračoval futba-

lový program na miestnom ihrisku zápasmi jubilejného 50. roční-
ka putovnej Pozdišovskej vázy (muži). Podobne, ako u dorasten-
cov, aj v tomto prípade sme zaregistrovali nového víťaza. Stal sa 
ním účastník a víťaz zemplínskej skupiny V. ligy (predtým VI. liga) 
z Petroviec n/L pod vedením bývalého reprezentanta ČSSR a asis-
tenta trénera výberu SR 21 Jozefa Štafuru. 
Vyraďovacie zápasy: OŠK Vinné 
– TJ Sokol Močarany 2:1 (1:1), 
M. Grajcár, L. Forgáč – P. Staroš-
kovič. OcŠK Pozdišovce – TJ 
Družstevník Petrovce nad La-
borcom 0:7 (0:3), M. Lakatoš 2, 
J. Pavlov, R. Lipka, M. Mráz, P. 
Pado, vlastný (S. Kováč). 
O 3. miesto: Pozdišovce – Mo-
čarany 2:4 (2:3), K. Balog, M. 
Gavlík – P. Staroškovič 3, J. Riško.
Finále: Vinné – Petrovce n/L 1:3 
(0:0), L. Forgáč – M. Lakatoš 2, 
M. Mráz.
Konečné poradie 50. ročníka PPV:
 1. TJ Družstevník Petrovce n/L
 2. Obecný športový klub Vinné
 3. TJ Sokol Močarany
 4. Obecný ŠK Pozdišovce.

Stretnutia rozhodovali M. Šim-
ková, T. Škodi a T. Kolesár.

Súčasťou turnaja bol zápas in-
ternacionálov Pozdišovce – Par-
chovany (0:2) a tombola, v ktorej 
sa žrebovalo 30 cien. (red.

PRVENSTVO
SUSEDOM

V nedeľu 13. júla 2014 sa na miest-
nom ihrisku uskutočnil 33. ročník fut-
balového Memoriálu Mikuláša Bene-
tina (dorast). Pri účasti 3 družstiev sa 
hralo systémom každý s každým. Víťaz-
stvo si premiérovo vybojovali dorasten-
ci TJ FK Družstevník zo susedného Tr-
hovišťa (účastník III. ligy – skupina Zem-
plínska). 

Výsledky: OcŠK Pozdišovce – TJ FK 
Družstevník Trhovište 1:7 (0:4), R. 
Andrišov (11 m) – K. Bogar 4, M. Ko-
caj 2, T. Šoltés. Trhovište – OŠK Tuši-
ce TNV 3:3 (2:2), pok. kopy 3:2, K. 
Bogar 2, M. Kocaj – L. Čačko, T. Mihá-
lik, D. Tatár. Pozdišovce – Tušice TNV 
0:5 (0:2), J. Kočiš 2, L. Čačko, D. Tatár, 
vlastný (R. Andrišov).

Konečná tabuľka turnaja:
 1. Trhovište 2 1 1 0 10 : 4 4
 2. Tušice TNV 2 1 1 0 8 : 3 4
 3. Pozdišovce 2 0 0 2 1 : 12 0

Stretnutia rozhodovali J. Škodi, D. 
Kron a Š. Ferko. (red)

Snímka zachytáva ocecnených bývalých futbalistov spolu s Ing. J. 
Čižmárikom a J. Ihnacikom ml. Chýbajú J. Danko a J. Pavlík. (MK)

Pozdišovské criepky – Noviny obyvate¾ov obce Pozdišovceˇ

OCENENÍ
ŠPORTOVCI

Pri príležitosti 50. ročníka futbalového turnaja 
o putovnú Pozdišovskú vázu ocenila obec a OcŠK 
viacerých hráčov a futbalových funkcionárov za 
dobrú reprezentáciu a rozvoj športu v obci. Medzi 
desiatkou ocenených sú nasledovné mená: Ján 
Anguš (stredný útočník a dlhoročný funkcionár 
TJ Benzinol), Ján Danko (obranca ČH Benzina a 
TJ Benzinol), Mikuláš Jurko (obranca ČH Benzi-
na), Milan Lukáč (dlhoročný útočník ČH Benzina 
a TJ Benzinol), Ján Pavlík (záložník TJ Slavoj, 
ČH Benzina a tréner ČH Benzina a TJ Benzinol), 
Július Ropovik (záložník ČH Benzina a TJ Ben-
zinol), Štefan Soták (bývalý brankár ČH Benzi-
na, dlhoročný funkcionár ČH Benzina, TJ Benzi-
nol a rozhodca), Ján Tokár (obranca ČH Benzina 
a funkcionár TJ Benzinol), Dušan Vereščák (dl-
horočný obranca TJ Benzinol), Milan Vereščák 
(bývalý brankár TJ ČH Benzina a TJ Benzinol).

FUTBALOVÉ

STRATY
Pozdišovská futbalová verej-

nosť smútila v druhom polroku 
2014 až trikrát, keď ju opustili 
bývalí vynikajúci futbalisti – Ján 
Poľaško (nar. 1947), Michal Páčil 
(1934) a Milan Vereščák (1945). 
J. Poľaška sme poznali ako zálož-
níka ČH Benzina a TJ Benzinol, 
M. Páčil bol obrancom TJ Slavoj, 
Iskra a ČH Benzina a M. Vereščák 
brankárom ČH Benzina a TJ Ben-
zinol. Česť ich pamiatke!


