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Otázka 1: "Súhlasíte s tým, aby 
sa manželstvom nemohlo nazývať 
žiadne iné spolužitie osôb okrem 
zväzku medzi jedným mužom a jed-
nou ženou?"

Otázka 2: "Súhlasíte s tým, aby 
párom alebo skupinám osôb rov-
nakého pohlavia nebolo umožnené 
osvojenie (adopcia) detí a ich ná-
sledná výchova?"

Otázka 3: "Súhlasíte s tým, aby 
školy nemohli vyžadovať účasť detí 
na vyučovaní v oblasti sexuálneho 
správania či eutanázie, ak ich rodi-
čia alebo deti samé nesúhlasia s ob-
sahom vyučovania?"

Obyvatelia našej obce volili v jed-
nom volebnom okrsku. Do zoznamu 
oprávnených osôb bolo zapísaných 
1024 voličov. Hlasovacie lístky boli 
odovzdané 229 voličom, z toho plat-
ných hlasovacích lístkov bolo 227. 
Volebná účasť v našej obci predsta-
vovala 22,36% a o necelé jedno per-
cento prekročila vyššie uvedený celo-

slovenský priemer.
„Áno“ na prvú otázku odpove-

dalo 223 voličov (97,37%), „nie“ 4 
(1,74%) a 2 hlasy (0,87%) boli ne-
platné. „Áno“ na druhú otázku od-
povedalo 216 voličov (94,32%), 
„nie“ 10 (4,36%) a 3 hlasy boli ne-
platné. „Áno“ na tretiu otázku odpo-
vedalo 208 voličov (90,82%), nie 16 
(6,98%) a 5 hlasov (2,18%) bolo ne-
platných.

Zo susediacich obcí zaznamenali 
najvyššiu účasť v Suchom – 34,00%, 
najnižšiu účasť mali v Trhovišti – 
15,65% a v Laškovciach – 15,83%.

 (red)

MÁJ, MÁJ, MÁJ...
Stavanie mája v našej obci má 

dlhoročnú tradíciu. Tak tomu bolo 
aj v tomto roku, keď v posledný 
aprílový deň vo večerných hodi-
nách bol uprostred obce pri pa-
mätníku národných dejateľov po-
stavený „máj“ zo zelenej brezy.

V sprievode a so spevom ho do-
niesli na miesto miestni folkloris-
ti – členovia DFSk Harčare, Har-
čarki a DFS Harčarik. Sprievod 
doplnili aj traja jazdci na koňoch 
z miestneho Ranča u Kosťa. Máj, 
ozdobený viacfarebnými stuhami, 
bol vztýčený na vysokej žrdi krát-
ko po tom, čo to „pozvolil“ staros-
ta obce Ing. Ján Čižmárik. Nasle-
doval kultúrny program, o ktorý 
sa zaslúžili spomínaní folkloristi.

Podujatie sa uskutočnilo za hoj-
nej účasti obyvateľstva. Na záver 
poslanci obecného zastupiteľstva 
ponúkli prítomných chutnými ko-
láčmi a dobrým vínkom. M. Hreščo

Z akcie "Hrnčiarske spomienky". Snímka: M. Hreščo

V sobotu 7. februára sa na Slovensku uskutočnilo referendum o rodine, kto-
ré iniciovala Aliancia za rodinu. Z takmer 4,4 mil. voličov sa hlasovania zúčast-
nilo iba 21,41% oprávnených osôb. To znamená, že referendum nebolo platné. 
Voliči mali pritom odpovedať na tri otázky.

Obecné zastupiteľstvo a starosta obce PozdišovceObecné zastupiteľstvo a starosta obce Pozdišovce

vás pozývajúvás pozývajú

na oslavy 700. výročiaoslavy 700. výročia
písomnej zmienky o našej obci,písomnej zmienky o našej obci,
ktoré sa uskutočnia 18. 18. a 19. júla 2015 19. júla 2015 na 
miestnom amfiteátri s týmto programom:

Sobota 18. júla 2015Sobota 18. júla 2015
15.30 hod.15.30 hod. Program pre deti a mládež (kolotoč, vláčik, trampolína 

a nafukovací hrad.)
18.00 hod.18.00 hod. Vystúpenie rockových kapiel.
20.30 hod.20.30 hod. Vystúpenie hudobnej skupiny Komajota z Prešova.

Pre obyvateľov obce je zabezpečené občerstvenie zadarmo!
Nedeľa 19. júla 2015Nedeľa 19. júla 2015

Od 14.30 hod.14.30 hod. vystúpia Folklórny súbor Bystrina z Banskej Bys-
trice, zabávač Jozef Varga alias Jožko Jožka z Hanušoviec nad 
Topľou a domáci folkloristi – DFS Harčarik, DFSk Harčarki a 
DFSk Harčare.

Súčasťou programu bude aj oceňovanie jednotlivcov
a kolektívov a prezentácia knihy k výročiu obce.

MIEROVÝ BEH
Peace Run (Mierový beh) je naj-

dlhší štafetový beh s horiacou po-
chodňou, ktorý prebieha cez úze-
mie 140 krajín. Cez Slovensko táto 
pochodeň prebiehala od 4. do 11. 
júna 2015 na trase Trstená – Vrút-
ky – Žiar n/H – Lovinobaňa – Luče-
nec – Tornaľa – Moldava n/B – Se-
čovce – Ubľa/hranica Slovenskej re-
publiky s Ukrajinou. Počas posled-
nej etapy na slovenskom území vo 
štvrtok 11. júna zo Sečoviec na spo-
mínanú štátnu hranicu sa účastní-
ci behu na chvíľu zastavili aj v na-
šej obci, kde sa občerstvili a stretli 
s jej obyvateľmi (deti materskej ško-
ly, členovia miestnej základnej orga-
nizácie Jednoty dôchodcov Sloven-
ska a pracovníci obecného úradu). 
Pochodeň nakrátko prevzal aj sta-
rosta Ing. Ján Čižmárik. Zároveň od 
organizátorov obdržal „Poďakova-
nie Obci Pozdišovce za vyjadrenie 
dobrej vôle a vlastného úsilia o roz-
voj harmónie vo svete“. (-red.)

ŠIKOVNÉ RUKY
V predveľkonočnom obdo-

bí organizovala základná organi-
zácia Jednoty dôchodcov Sloven-
ska stretnutie seniorov pod ná-
zvom „Šikovné ruky“. Podujatie 
sa uskutočnilo 26. marca v kultúr-
nom dome a viedla ho Mgr. Danka 
Čičáková zo Zemplínskeho osveto-
vého strediska Michalovce.

Lektori ZOS Mária Pjatničko-
vá a Ján Hlaváč priblížili prítom-
ným členom veľkonočnú výzdobu. 
M. Pjatničková predviedla výrobu 
a ukázala hotové výrobky z fareb-
ného papiera. Jeho skladaním vy-
tvorila nádherné ozdobné figúrky a 
kvety. J. Hlaváč zase vyrábal „ma-
deirové vajíčka“. Jemné vzory tvo-
ril zubnou vŕtačkou. Táto technika 
zdobenia je dosť náročná, ale vý-
sledok je prekvapujúco krásny.

Seniori našej základnej organi-
zácie si vyskúšali obidva spôsoby 
zdobenia, boli spokojní a tešili sa 
zo svojich prác. Ďakujeme ZOS za 
spoluprácu pri tejto akcii a tešíme 
sa na ďalšie pripravované poduja-
tia a stretnutia. Dáša Lukáčová,
predsedníčka ZO JDS Pozdišovce

OZNAM
Ako informujeme na inom mieste, v 

sobotu 18. a v nedeľu 19. júla sa usku-
točnia oslavy 700. výročia písomnej 
zmienky o obci a 25. folklórne slávnos-
ti. Vzhľadom na sprievodný program 
a očakávanú vysokú účasť obyvateľov 
bude počas osláv uzavretá cesta popri 
kultúrnom dome od štátnej cesty až po 
pamätník národným dejateľom. (red.)



Poslanci obecného zastupiteľstva sa v prvom polroku zišli na štyroch riad-
nych zasadnutiach.

Dňa 13. februára 2015 obecné zastupiteľstvo:
Zobralo na vedomie:

1. Návrh rozpočtu obce pre roky 2016 – 2017.
Schválilo:

1. Správu o hospodárení za III. a IV. štvrťrok 2014.
2. Rozpočet obce pre rok 2015.
3. Zriadenie vecného bremena na parc. č. 2904/52 k.ú. Pozdišovce 

v prospech budúceho oprávneného Mgr. J. Hrubá, Šamudovce 4. 
Vecné bremeno spočíva v práve uloženia inžinierskych sietí (voda, 
plyn, elektrina) k rodinnému domu na parc. č. 2904/119 k.ú. Pozdi-
šovce za odplatu (podľa samostatnej prílohy uznesenia). 

4. Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií pre volebné ob-
dobie 2014-2018.

5. Vydanie knihy k výročiu obce.

Za uznesenie hlasovalo 8 z 8 poslancov.

Dňa 24. apríla 2015 obecné zastupiteľstvo:
Zobralo na vedomie:

1. Navrhnutý zoznam osobností a kolektívov na ocenenie pri príležitos-
ti 700. výročia prvej písomnej zmienky o obci.

2. Informáciu o úspešnosti žiadosti v rámci projektu „Program obno-
vy dediny“, 

3. Termín kultúrnej akcie Stavanie mája 30.4.2015 o 19.00 hod. 
Schválilo:

1. Firmu Lojan Exel plus, s.r.o. Michalovce pre vydanie publikácie 700. 
výročie prvej písomnej zmienky o obci POZDIŠOVCE a to na zákla-
de cenovej ponuky s kritériom najnižšia cena, 

2. Investičné oblasti pre roky 2015 - 2018: 
- zateplenie kultúrneho domu, 
- rekonštrukcia miestneho rozhlasu, 
- úprava interiéru a exteriéru v Materskej škole Pozdišovce, 
- príprava zberného dvora, 
- úprava športového areálu ihriska, 
- verejné priestranstvá a ich monitoring, 
- udržiavanie poriadku a čistoty v okolí jazierka, 
- likvidácia skládok v extraviláne. 

3. Prerokovalo plat starostu podľa par. 4 ods. 4 Zák. 253/1994 Z.z.
Odporučilo:

1.  Starostovi obce zabezpečiť pri pohreboch sprievodné činnosti pod-
ľa potreby.

Za uznesenie hlasovalo 6 zo 6 poslancov.

Dňa 22. mája 2015 obecné zastupiteľstvo:
Zobralo na vedomie:

1. Termín konania akcie Deň detí 7. júna 2015 o 15. hod.
2. Informáciu o stave súdneho sporu P. Gotzmann a spol. vs. obec, tý-

kajúceho sa vydržania časti parcely 535/3 k. ú. Pozdišovce.
Schválilo:

1. Správu o hospodárení obce za I. štvrťrok 2015.
2. Zriadenie komisie pre vyhodnotenie ponúk v rámci projektu 

Program obnovy dediny "700 Pozdišovce-tradície hrnčiarov a živá 
prítomnosť".

Zloženie komisie: O. Novák, Ing. N. Jurková, J. Ihnacik.
Za uznesenie hlasovalo 6 zo 6 poslancov.

Dňa 26. júna 2015 obecné zastupiteľstvo:
Zobralo na vedomie:

Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky obce 
za rok 2014 

2. Pripomienky Bc. E. Koribaničovej k zlepšeniu života v obci.
Schválilo:

1. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 
2. Prebytok rozpočtu vo výške 6 937,12 € a kladný rozdiel finančných 

operácií vo výške 52 206,07 €

ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

V posledný januárový deň sa v kultúrnom dome uskutočnil 2. obec-
ný ples, na ktorom sa zabávalo vyše 80 ľudí. Do tanca hrala a o dobrú 
náladu sa starala hudobná skupina Juventus z Bardejova.

ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
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Z VÝROČNÝCH HODNOTENÍ
Koniec starého a začiatok nového roka sú obdobím hodnotenia celoročnej 

činnosti spoločenských či politických organizácií. Ako prvá v našej obci hodno-
tila svoju prácu najmenšia organizácia – ZO KSS, ktorá združuje 8 členov. Vý-
ročnej členskej schôdze, ktorá sa uskutočnila v závere roka, sa zúčastnil aj 
predseda OV KSS Ing. Juraj Brecko. Miestna základná organizácia pracuje pod 
vedením predsedu Ľuboslava Maguru.

DÔCHODCOVIA OCEŇOVALI
Členovia  ZO JDS hodnotili svoju činnosť 10. februára. Schôdzu, na ktorej 

boli prítomní aj predseda OV JDS Ing. Vasiľ Čuvan, podpredseda Miroslav Če-
pera a starosta obce Ing. Ján Čižmárik, viedla predsedníčka Dáša Lukáčová. 
Správu o činnosti predniesol podpredseda Michal Ščerbák, správu o hospodá-
rení Michal Drábik a správu revíznej komisie Mária Krojová. Starosta obce vo 
svojom príhovore poďakoval členom za ich prácu a zároveň oboznámil prítom-
ných o úlohách a plánovaných podujatiach v tomto roku. V diskusii vystúpi-
li aj hostia. Informovali členov o aktuálnom dianí v JDS v rámci okresu i Slo-
venska. S podnetnými návrhmi vystúpili aj členovia samotnej organizácie. Za 
dlhoročnú prácu vo výbore boli ocenené Zuzana Kerekešová a Mária Gaľová. 
Na rokovaní schválili plán hlavných úloh a rozpočet na ďalšie obdobie. Na zá-
ver pripravil výbor pre svojich členov tombolu a občerstvenie. ZO JDS združu-
je 101 členov.

RYBÁRI A VČELÁRI V MICHALOVCIACH
V nedeľu 8. marca sa v Michalovciach uskutočnila výročná členská schôdza 

MsO SRZ, v ktorej sú organizovaní aj siedmi rybári z našej obce. Pri príležitos-
ti významného životného jubilea bol ocenený dlhoročný člen SRZ Ján Hreščo.

Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov v Michalovciach hodno-
tila svoju prácu za uplynulý rok 22. marca. Na rokovaní boli prítomní aj šiesti 
členovia z našej obce, ktorí vlastnia dovedna 95 včelích rodín.

NOVÍ DRŽITELIA JÁNSKEHO PLAKETY
MS SČK sa zišiel na rokovaní 12. februára. Členka výboru Mgr. Anna Topo-

rová privítala o.i. aj riaditeľku ÚS SČK z Michaloviec Mgr. Máriu Pavluvčíko-
vú. Hodnotiacu správu predniesla predsedníčka miestneho spolku Anna Opo-
vá. Zhodnotila v nej všetky aktivity, ktoré sa v roku 2014 uskutočnili. Správu 
o hospodárení predložila Mária Petraničová. V diskusii vystúpili hostia a člen-
ky s podnetnými návrhmi. Za bezpríspevkové darcovstvo krvi boli na schôdzi Stavanie mája má v našej obci dlhoročnú tradíciu. Aj tentoraz ho po-

stavili členovia DFSk Harčare.  Snímka: M. Hreščo

(Dokončenie na str. 3)

ˇ

Ešte na výročnej členskej schôdzi 
si členovia našej základnej organizá-
cie Jednoty dôchodcov Slovenska na-
plánovali, že zorganizujú športový deň 
seniorov. Toto predsavzatie sa stalo 
skutočnosťou.

Výbor ZO JDS v spolupráci s obec-
nou samosprávou a MO MS pripravil 
1. športový deň seniorov našej obce. 
Podujatie sa uskutočnilo 11. júna v 
areáli základnej školy v čase, kedy boli 
deti s učiteľmi a rodičmi na školskom 
výlete.

Športového dňa sa zúčastnilo pri-
bližne päťdesiat členov, ktorí súťažili 
v šiestich disciplínach. Boli to loptové 
hry, stolný tenis a streľba zo vzduchov-
ky. Každá disciplína bola vyhodnotená 
a traja najlepší boli ocenení medailami.

Ocenenia víťazom odovzdali zá-
stupcovia OV JDS z Michaloviec, sta-
rosta obce a predsedníčka ZO JDS. 
Po skončení súťaží bolo v kultúrnom 
dome spoločné posedenie pri chutnom 
guľáši, občerstvení a priateľskom slo-
ve. Anna Hreščová

(Dokončenie na str. 4)
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∙ Po minuloročnej premiére sa 
aj v tomto roku uskutočnil v kul-
túrnom dome „košarový“ majá-
les. Program, ktorý pripravili člen-
ky DFSk Harčarki, sledovalo vyše 
osemdesiat ľudí.
∙ Druhá májová nedeľa patrí už tra-
dične Dňu matiek. Pri tejto príleži-
tosti sa spoločenská sála kultúrneho 
domu zaplnila dvakrát. V stredu 13. 
mája pozdravili svoje mamičky hod-
notným kultúrnym programom žiaci 
základnej školy, o deň neskôr deti 
materskej školy.
∙ Deti oslavovali aj svoj sviatok. 
Okrem vlastných podujatí na ško-
lách sa v sobotu 6. júna stretli na 
Ranči u Kosťa, v nedeľu 7. júna sa 
vyšantili na miestnom ihrisku. 
∙ V nedeľu 14. júna sa v gréckoka-
tolíckom chráme uskutočnila odpus-
tová slávnosť Najsvätejšieho srdca 
Ježišovho. Sv. liturgiu slúžil správca 
farnosti o. Mgr. Marek Paľo. Spolu-
slúžil don Mgr. Jozef Ragula z Far-
nosti Panny Márie Pomocnice kres-
ťanov z Michaloviec (saleziáni), kto-
rý kázal homíliu. Slávnosť ukončili 
obchodom okolo chrámu s čítaním 
evanjelií. (red.)

STRUÈNE

HRNČIARSKEHRNČIARSKE
SPOMIENKYSPOMIENKY

Pod týmto názvom sa 27. apríla v 
kultúrnom dome uskutočnilo kultúrno-
-výchovné stretnutie. Toto medzigene-
račné stretnutie spojené s prednáškou, 
ukážkou a besedou o hrnčiarstve v na-
šej obci pripravilo Zemplínske osvetové 
stredisko Michalovce, Zemplínske mú-
zeum Michalovce, Obecný úrad Pozdi-
šovce a Základná organizácia Jednoty 
dôchodcov Slovenska Pozdišovce. Pod-
ujatie viedla Mgr. Dana Čičáková, pra-
covníčka ZOS. V úvode podujatia vystú-
pila DFSk Harčare. Lektorom poduja-
tia bol Mgr. Jozef Hrabovský, etnograf 
múzea. Zaujímavej akcie sa zúčastni-
lo vyše 40 obyvateľov našej obce. (hr.)

ZO ŠKOLSKEJ „KUCHYNE“ZO ŠKOLSKEJ „KUCHYNE“

Odmenou pre všetkých žiakov ško-
ly za usilovnú prácu počas roka bol aj 
školský výlet do Starej Ľubovne, kde 
sme navštívili hrad, skanzen a stredo-
veký stanový tábor. Počas krásneho 
slnečného dňa sme mali možnosť spo-
znávať nádheru hradu. Okrem pre-
hliadky boli pripravené rôzne atrak-
cie, pri ktorých si žiaci vyskúšali svo-
je zručnosti v netradičných disciplí-
nach. Navštívili sme skanzen a splne-
ním disciplín sme vyslobodili mlyná-
rovu dcéru. Síl sme mali dosť, preto 
naše kroky viedli do stredovekého sta-
nového tábora, kde sme si skúsili rôz-
ne atrakcie. Strávili sme spolu pekný 
deň mimo školy. Na pamiatku sme si 
priniesli zaujímavé zážitky a pre vás, 
ktorí ste neboli, pár fotiek na strán-
ku školy.

Už tradične sa na konci školského 
roka koná rozlúčková party so štvrták-
mi, ktorí od budúceho roka už budú 
pokračovať vo vzdelávaní na základ-
ných školách v Michalovciach. Praje-
me im, nech sa im darí aspoň tak ako 

na našej základnej škole.
Naša základná škola sa zapojila do 

projektov, ktoré umožnili zmoderni-
zovať aj spropagovať našu školu. Pro-
jekt Elektronizácia vzdelávacieho sys-
tému regionálneho školstva priniesol 
pre školu interaktívnu tabuľu s data-
projektorom a notebookom. V škole 

A opäť je jeden školský rok za nami. Pre našich prváčikov bol urči-
te jedinečný. Naučili sa čítať, písať, dodržiavať pravidlá triedy, preko-
návať prekážky a riešiť rôzne úlohy ako aj nevzdávať sa pri prvých ne-
úspechoch.

sa tak podporuje vzdelávanie s použi-
tím digitálneho vzdelávacieho obsahu. 

Druhý projekt, Moderné vzdeláva-
nie – digitálne vzdelávanie, zabezpe-
čil vytvorenie tzv. interaktívnej počí-
tačovej učebne s interaktívnou tabu-
ľou. Cieľom je modernizácia vyučova-
cieho procesu, implementácia infor-
mačných a komunikačných technoló-
gií do vyučovania s využitím inovatív-
nych foriem a metód výučby. Zapoje-
ním sa do súťaže Schooldance sme sa 
snažili prezentovať našu obec folklór-
nym tancom detí a prezentáciou o na-
šej rodnej obci. -aja-

ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
3. Rozdelenie rozpočtového hospodárenia  vo výške 59 143,19 EUR 

nasledovne:
a)  Účelovo určené prostriedky bežných príjmov roku 2014 na po-

užitie v roku 2015
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdav-

ky ZŠ v sume 9 484,34 €, 
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na dávky v hmot-

nej núdzi v sume 279,85 €. 
b) Tvorbu rezervného fondu vo výške 49 379 €. 

4. Príspevok pre folklórnu skupinu Harčarki pre účasť na medzinárod-
nom folklórnom festivale v Šanghaji v sume 1500 €.

5. Finančné krytie na realizáciu a prevádzku projektu “Kamerový sys-
tém v obci“ v rámci opatrenia 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí z Progra-
mu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 v prípade úspešnosti žiadosti o 
nenávratný finančný príspevok.

Za uznesenie hlasovalo 8 z 8 poslancov.
Ing. Ján ČIŽMÁRIK, starosta obce

(Dokončenie zo str. 2)

J. Ihnacik vbieha do cieľa ko-
šického MMM.
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V týchto dňoch si pripomíname 

700 rokov od doteraz najstaršej zná-
mej písomnej zmienky o obci. V zna-
mení sedmičky sa nesie tento rok aj v 
prípade Júliusa Ihnácika st., ktorý si 
od februára do kolónky vek píše tak-
tiež sedmičku, ale k nej o jednu nulu 
menej.

J. Ihnácik sa narodil a žije v Po-
zdišovciach. V mladosti navštevo-
val Potravinárske učilište v Koši-
ciach, kde sa vyučil v odbore pekár. 
Zamestnal sa v michalovskom závo-
de Vsl. pekární a cukrární Košice. 
V osemdesiatych rokoch 20. stor. si 
zvýšil kvalifikáciu maturitou na SPŠ 
v Košiciach a až do odchodu do dô-
chodku vykonával funkciu vedúceho 
strediska.

Generácie Pozdišovčanov však 
poznajú tohto oslávenca aj ako aktív-
neho športovca, folkloristu či kanto-
ra. Ako mladý zanietenec najrozšíre-

nejšej kolektívnej hry na svete – fut-
balu, obliekal brankársky dres vte-
dajšej ČH Benzina Pozdišovce. Naj-
prv ako dorastenec, potom medzi do-
spelými. S aktívnym futbalom skon-
čil pomerne mladý, ale na šport ne-
zanevrel. Pôsobil ako futbalový funk-
cionár a v zrelom veku presedlal aj 
na maratónsky beh. V osemdesiatych 
rokoch zabehol dovedna desať mara-
tónov, z toho 4 Medzinárodné mara-
tóny mieru v Košiciach (Košice-Ša-
ca-Košice), 4 Podvihorlatské mara-
tóny (Michalovce-okolo Zemplínskej 
šíravy-Michalovce) a 2 Zemplínske 
maratóny (Vranov nad Topľou-oko-
lo Domaše-Vranov nad Topľou). Na 
jednom ročníku košického MMM sa 
mu podaril husársky kúsok, keď do-
siahol čas 2 hod. a 54 min. Športo-
vú štafetu odovzdal aj svojim po-
tomkom: syn Július bol dlhoročným 
brankárom TJ Benzinol, rozhodcom 

ˇ

a funkcionárom, vnuk Daniel há-
jil farby mládežníckych družstiev 
OcŠK, teraz je rozhodcom.

J. Ihnácik st. bol jedným z prvých 
novodobých pozdišovských „guba-
šov“. Spolu s manželkou Máriou 
(rod. Dankovou) stál aj pri zrode 
DFSk Harčare a účinkoval na všet-
kých podujatiach pozdišovských fol-
kloristov, vrátane najväčšieho fol-
klórneho festivalu na Slovensku vo 
Východnej. Aktívne sa zapájal aj do 
života Cirkvi. Po navrátení cerkvi 
Gréckokatolíckej cirkvi v roku 1993 
pomáhal pri všetkých rekonštrukč-
ných prácach pri chráme a far-
skej budove. Po smrti A. Pancáko-
vej sa ujal aj kantorovania v miest-
nej cerkvi. Žiaľ, podlomené zdravie 
mu už takmer dva roky neumožňuje 
pokračovať v doterajších aktivitách.

Sedemdesiatnikovi Julovi Ihná-
cikovi želáme pevné zdravie a na-
priek zdravotnému hendikepu radosť 
z ďalších rokov života. (M.I., red.)

KONFIRMAČNÁKONFIRMAČNÁ

SLÁVNOSŤSLÁVNOSŤ
Podobne ako po iné roky, bola aj 

tentoraz v evanjelickom kostole konfir-
mačná slávnosť. Uskutočnila sa v nede-
ľu 31. mája na sviatok Svätej Trojice – 
Sancta Trinitatis.

Po dvojročnej príprave si desať mla-
dých evanjelikov – 14-ročných chlap-
cov a dievčat potvrdilo pred Pánom 
Bohom a cirkevným zhromaždením 
svoju krstnú zmluvu, zložili sľub a utvr-
dili sa vo viere v Pána Ježiša Krista.

Po konfirmačnom požehnaní pri-
jali po prvýkrát sviatosť Večere Páno-
vej a všetci tak boli prijatí za dospelých 
členov cirkevného zboru. Milú slávnosť 
viedol a sviatosť prisluhoval adminis-
trátor cirkevného zboru Marek Semko, 
zborový farár z Trebišova.

M. Hreščo, presbyter CZ

Zo školského výletu na Ľubovniansky hrad. Snímka: ZŠ
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NAŠA GRÓFKA
S históriou našej obce je úzko spä-

té nielen hrnčiarstvo, ale aj rodina Sir-
majovcov, ktorá získala Pozdišovce v 
roku 1640 a žila tu nepretržite takmer 
tristo rokov.

V druhej polovici 19. storočia bola 
majiteľkou kaštieľa a mnohých majet-
kov grófka Terézia Sirmajová, rod. To-
roková so svojím manželom Jozefom. 
Práve v tomto roku uplynulo 200 ro-
kov od jej narodenia. Narodila sa 25. 
mája 1815 a vydala sa za spomína-
ného Jozefa Sirmaja (1811 – 1903), 
župného úradníka a pravnuka známe-
ho vojenského a krajinského činiteľa 
Andreja Sirmaja (1956 – 1723).

V pozdišovskom kaštieli žila asi od 
roku 1833 až do svojej smrti v roku 
1891. Tu sa im narodili synovia Gej-
za (1834), Július (1836), Alexander 
(1837) a dcéra Mária (1840). Z po-
tomstva Gejzu pochádza v treťom po-
kolení aj Gábor Szirmay (1947), ktorý 
už viackrát navštívil našu obec.

Grófka Terézia Sirmajová zomrela 
7. apríla 1891 vo veku nedožitých 76 
rokov v Pozdišovciach. Podľa rodinnej 
tradície bolo jej telo uložené do rodin-
nej krypty – mauzólea na starom cin-
toríne. Po zničení krypty, ale až neskôr 
v roku 1967, boli pozostatky všetkých 
54 zosnulých členov rodiny spopol-
nené a uložené do spoločného hrobu 
pred chátrajúcou kryptou. Dnes na ob-
novenom hrobe rodiny Sirmajovcov 
je nádherný pôvodný mramorový ná-
hrobník-sarkofág s rodinným erbom a 
údajmi o nebohej grófke. (M. H.)

SPOMIENKA NA HOLOKAUST

Takto skončili aj pozdišovskí židia 
a po 2. svet. vojne ich komunita v 
obci zanikla. Ako vieme, prvá zmien-

ka o židovskej rodine v obci je z roku 
1691. Výraznejšie sa tu židovské 
obyvateľstvo usadilo až v 18. storočí. 
Židia k nám prichádzali z Haliče. Po-
stupne si tu postavili neveľkú synagó-
gu, mali tu aj školu a cintorín, na kto-
rom pochovávali svojich zosnulých aj 
ich súverci z okolia. Počet židov po-
stupne narastal a v roku 1812 ich v 
našej obci žilo 74, v roku 1828 síce 
len 65, ale v roku 1869 ich už bolo 
111. Koncom 19. stor. mala miestna 
komunita asi 100 členov a na jej čele 
stál veľkostatkár Samuel Weinberger.

V čase veľkej biedy na prelome 
19. a 20. stor. sa do USA odsťaho-
valo 47 obyvateľov. Medzi prvými 
boli niektoré židovské rodiny. Týmto 
si nielenže zabezpečili lepší život, ale 
sa aj zachránili pred neskoršou geno-
cídou. Začiatkom 20. stor. žilo v obci 
95 židov, v medzivojnovom období 
ich počet klesal a v roku 1941 dosia-
hol počet 54. Vlastnili obchody, krč-
my, mäsiarstvo, hodinárstvo, zlatníc-
tvo, ale boli taktiež roľníkmi. Býva-

V januári tohto roka uplynulo 70 rokov od oslobodenia koncen-
tračného tábora Osvienčim Červenou armádou. Popri mnohých tá-
boroch smrti je tento známy aj tým, že v ňom zahynulo približne 
58-tisíc slovenských Židov. Ďalších 13-tisíc bolo deportovaných do 
iných táborov, odkiaľ sa už nevrátili.

Hodinár Móric Markovič s rodi-
nou. Všetci zahynuli počas 2. svet. 
vojny v koncentračnom tábore.

ˇ

li hlavne na Visloku a Dolnom kon-
ci, kde stála aj synagóga, zbúraná v 
roku 1954. Ich cintorín sa rozpre-
stieral pri obecnom a v roku 1973 
bol zlikvidovaný. Do dnešných dní, 
aj keď s úpravami sa zachovali dva 
židovské domy na Dolnom konci (č. 
210 a 220).

Prenasledovanie židovského oby-
vateľstva na Slovensku počas 2. svet. 
vojny a vnášanie nenávisti voči nim, 
ako aj ich postupné likvidovanie vy-
plývalo z prijatých protižidovských 
zákonov a rôznych opatrení. Tragé-
dia pozdišovských židov začala v roku 
1941 arizáciou ich majetkov a dovŕ-
šená bola koncom marca 1942, keď 
všetci mladí boli odvlečení do Micha-
loviec, kde ich cez zberné strediská 
deportovali do pracovných a kon-
centračných táborov. Ďalší členovia 
židovských rodín putovali začiatkom 
mája do geta v Lukove a odtiaľ do vy-
hladzovacích táborov.

Takto zahynuli v novodobých „to-
várňach smrti“ milióny nevinných 
ľudí – väzňov, medzi nimi tiež po-
zdišovský hodinár Móric Markovič s 
manželkou a ich tri dcéry. Venujme 
im tichú spomienku!

M. Hreščo, kronikár

VÝROČIE PRÍCHODU SIRMAJOVCOVVÝROČIE PRÍCHODU SIRMAJOVCOV
Okrem iných výročí si v tomto roku pripomíname aj 375 rokov od 

príchodu Sirmajovcov do našej obce. Stalo sa tak v roku 1640, kedy 
tunajšie majetky získal Peter Sirmaj (1608-1658) a v roku 1648 už ako 
podžupan Zemplínskej stolice si tu dal postaviť nádherný kaštieľ, kto-
rý určil za rodinné sídlo. Stal sa tak zakladateľom pozdišovskej vetvy 
boršodských Sirmajovcov.
Členovia rodu, ktorého potom-

kovia žili v Pozdišovciach do roz-
padu Rakúsko-Uhorska (resp. do 
roku 1924 – Izabela Naundorfo-
vá-Sirmajová), zastávali v minu-
losti významné funkcie. Samot-
ný Peter sa stal podžupanom v 
roku 1646, o rok neskôr zastu-
poval Zemplínsku stolicu na sne-
me v Bratislave, kde sa riešilo po-
stavenie protestantských cirkví v 
Uhorsku. Od roku 1656 bol príse-
diacim kráľovskej súdnej tabuly.

V otcových šľapajách kráča-
li najmä synovia Štefan a An-
drej. Kým starší Štefan – diplomat 
v období protihabsburských po-
vstaní prešiel na stranu cisárske-

ho dvora a postupne získal barón-
sky (1695) a grófsky (1707) titul, 
mladší Andrej bojoval po boku 
svojho spolužiaka z prešovské-
ho kolégia Imricha Tokoliho na 
strane povstalcov. Napriek mno-
hým povinnostiam (o.i. bol aj žu-
panom, neskôr podžupanom Zem-
plínskej stolice) sa však staral tak-
tiež o zveľaďovanie svojich ma-
jetkov. Patril k najbohatším zem-
plínskym šľachticom. Sirmajovci 
v tom čase vlastnili v 43 dedinách 
3 mlyny, 5 krčiem, 118 poddan-
ských a 9 želiarskych rodín, 37 
nájomníkov a 25 remeselníkov. 
Zamestnávali 2 správcov, sluhov, 
kuchárov, komorné a učiteľov.

V roku 1696 zobrali od mi-
chalovských zemepánov do zálo-
hy kaštieľ a ďalšie majetky. An-
drej tam dal opraviť spomínaný 
kaštieľ a kostol.  Sirmajovci sa 
tak stali na viac než štyri desaťro-
čia najväčšími vlastníkmi majet-
kov v Michalovciach, až kým dl-
žobu nesplatil Imrich Staraj. Sir-
majovci si však ponechali jed-
nu kúriu, v ktorej býval Andrejov 
syn Adam. Ďalší syn Alexander 
(1704-1776) patril svojho času k 
najbohatším na východnom Slo-

vensku.
Príslušníci rodu, ktorí na dlhé 

desaťročia ovplyvnili život nie-
len našej, ale aj iných obcí regió-
nu, investovali značné prostried-
ky do vzdelávania. Starali sa nie-
len o cirkevnú evanjelickú ško-
lu, ale v roku 1743 sa zaslúžili 
napr. o postavenie „vyššej“ ško-
ly pre deti zemplínskych šľach-
ticov, taktiež podporovali evanje-
lické kolégium v Prešove, ktoré-
mu darovali niekoľko tisíc zväz-
kov kníh.

Stopy po tomto rode badať 
ešte dnes vo forme nehnuteľnos-
tí, čiastočne kultúrnych pamiatok. 
Škoda len, že posledné generácie 
sa o všetky nedokázali dostatočne 
postarať. Mohlo ich byť o niečo 
viac. JPZ

Z VÝROČNÝCH 
HODNOTENÍ
ocenení noví držitelia Jánskeho pla-
kety – Rastislav Božok (strieborná), 
Eduard Dorčák a Mgr. Jana Plišková 
(obaja bronzová). Členskú schôdzu 
spolku, ktorý združuje 109 členov, 
pozdravili aj najmladší folkloristi – 
členovia DFS Harčarik.
MATIČIARI S FAŠIANGOVÝM 

POSEDENÍM
Koncom februára bilancovali svo-

ju minuloročnú činnosť aj miestni ma-
tičiari. Rokovanie viedla predsed-
níčka MO MS Ing. Jana Luteránová. 
Výročnú správu prečítal Ondrej No-
vák, správu o hospodárení za uply-
nulý rok a návrh rozpočtu na ten-
to rok predložila Ing. Lucia Toporo-
vá. V rámci diskusie odznela aj infor-
mácia o prípravách jubilejných obec-
ných slávností ako aj o stretnutí čle-
nov pri príležitosti 200. výročia naro-
denia Ľudovíta Štúra. Matičiari záro-
veň schválili rozpočet a plán činnos-
ti na ďalšie obdobie. Na záver nechý-
balo ani družné fašiangové posede-
nie pri teplom čaji, vínku a tradičných 
„krepľoch“. MO MS má 48 členov.

POĽOVNÍCI SPOLOČNE
Členovia Poľovníckeho združenia 

Srnec hodnotili svoju prácu posledný 
februárový deň na poľovníckej chate 
pod lesom. PZ Srnec má 29 členov z 
Pozdišoviec a Trhovišťa. Ich spoločný 
revír má rozlohu takmer 3-tisíc hek-
tárov. Predsedom združenia je Ján 
Čačko, hospodárom Ing. Stanislav Lu-
terán. Pripravil: Milan Hreščo

(Dokončenie zo str. 2)

Grófka Terézia Sirmajová-Törö-
ková, manželka župného úradní-
ka Jozefa Sirmaja.



Michal MAGURA (1925)
protifašistický bojovník a hospodársky pracovník

Narodil sa 6. decembra 1925 v Pozdišovciach v maloroľníckej rodine. 
Povinnú školskú dochádzku absolvoval v Pozdišovciach (1. - 5. ročník 
v štátnej škole, 6. a 7. ročník v evanjelickej škole). Po skončení povin-
nej školskej dochádzky odišiel v roku 1941 do fi rmy Magura v Prešove 
za učňa. Po vyučení, medzi Vianocami 1944 a Novým rokom 1945, sa s 
ďalšími 18 dobrovoľníkmi z Pozdišoviec prihlásil do I. Československého 
armádneho zboru. Z Pozdišoviec odišli do Michaloviec a odtiaľ 3. januára 
1945 do Humenného. Po vyzbrojení a výcviku v Snine boli 28. januára 
odvelení do Levoče a následne na front do Liptovského Svätého Mikuláša. 
4. apríla bol ranený pri Smrečanoch. Prezenčnú vojenskú službu ukončil 
3. januára 1947.

Do práce, opäť do fi rmy Magura, nastúpil ako tovariš. Pracoval ako po-
mocný majster na páse, neskôr ako majster v dielni, onedlho ako vrchný 
majster mal na starosti 400 pracovníkov. V roku 1950 bol poverený vede-
ním pobočného závodu v Michalovciach. V júli 1955 bol 4 mesiace hospi-
talizovaný. Po vyliečení nastúpil do odevného družstva Konfekcia (neskôr 
Odeta) ako majster, potom ho zvolili za predsedu družstva. V tom čase 
malo družstvo 80 zamestnancov. Počas 32 rokov sa zaslúžil o vybudova-
nie závodu, kde našlo prácu 300 ľudí, zriadenie učilišťa pre 150 žiakov a 
ďalších 27 prevádzok služieb v 5 okresoch Zemplína so 120 pracovníkmi. 
Postavený bol aj Dom 
služieb v Trebišove 
spojený s výrobou obu-
vi (130 pracovníkov) 
a prevádzky v Sečov-
ciach (140 pracovní-
kov). V roku 1975 druž-
stvo aj jeho zásluhou 
zamestnávalo vyše 
800 pracovníkov.

Po odchode do dô-
chodku v roku 1985 
pracoval ako čestný 
funkcionár v Sloven-
skom zväze protifašis-
tických bojovníkov. Je 
nositeľom viacerých 
vojenských a spolo-
čenských ocenení. 
Je posledným žijúcim 
účastníkom bojov 2. 
svetovej vojny z našej 
obce. (red.)
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VIETE, ŽE...
… pred 700 rokmi (1315) sa spomí-
na obec Pozdišovce, čo je doteraz naj-
staršia známa písomná zmienka?
… pred 670 rokmi (1345) sa spomína 
pozdišovský hrad?
… pred 375 rokmi (1640) získal majet-
ky v Pozdišovciach Peter Sirmaj, ktorý 
dal v obci za pomoci Zemplínskej stoli-
ce vybudovať kaštieľ a stal sa zaklada-
teľom pozdišovskej vetvy tohto rodu?
… pred 250 rokmi (1765) zomrel Meli-
char (Menyhert) Sirmaj, zakladateľ ce-
chu pozdišovských hrnčiarov v roku 
1743?
… pred 185 rokmi (1830) zomrel v Po-
prade pozdišovský rodák Andrej Fabri-
ci, evanjelický kňaz a náboženský spi-
sovateľ?
… pred 180 rokmi (1835) mal vstupnú 
kázeň v pozdišovskom evanjelickom 
kostole kaplán Jonáš Záborský?
… pred 155 rokmi (1860) sa v Pozdi-
šovciach narodil Mojžiš Šimon Feld-
mann, ktorý sa stal hlavným budapeš-
tianskym rabínom?
… pred 70 rokmi (1945) skončila 2. 
svetová vojna, ktorá poznačila osudy 
mnohých Pozdišovčanov (padlí, väz-
není, ranení, nezvestní...)?
… pred 35 rokmi (1980) zomrel po-
predný hrnčiar Andrej Kráľ ml., majster 
ľudovej umeleckej výroby?

… pred 30 rokmi (1985) bol v m. č. Ka-
menec daný do užívania nový výrob-
ný závod Keramika, ktorý zamestnával 
vyše 100 pracovníkov?
… pred 20 rokmi (1995) zomrel naj-
známejší pozdišovský hrnčiar Michal 
Parikrupa-Šipar, majster ľudovej ume-
leckej výroby? (red)

V I. polroku 2015
Uzreli svetlo sveta

Zara MOLNÁROVÁ, Tobias KOVÁČ, Lívia KOVÁČOVÁ, Maximilián MA-
GURA.

Uzavreli manželstvo
Andrej MENDA a Michaela KEŠEĽOVÁ, Cyril HOĽAN a Denisa MEN-
DOVÁ, Mário KRÁĽ a Ing. Eva FEČUOVÁ.

Oslávili životné výročia
50 rokov – Božena BERÁNKOVÁ, Zdenka ČIŽMÁROVÁ, Katarína 
FURČÁKOVÁ, Radoslav HANULIAK, Mária HUDAČKOVÁ, Ema KO-
ČIŠKOVÁ, Valentína KOVÁČOVÁ, Marta KRÁĽOVÁ, Vladimír KRIŠ-
TOVČÍK, Milan PAULIKÁN, Viera PAULIKÁNOVÁ, Marián TOMKO.
60 rokov – Ján BEĽUŠ, Ladislav ČIŽMÁR, Anna FURČÁKOVÁ, Zuza-
na GAJDOŠČÍKOVÁ, Marta HRABOVSKÁ, Ján KLACIK, Kveta KORO-
VÁ, Michal KOVAĽ, Andrej KRÁĽ, Emília KUNCOVÁ, Daniela POLO-
NIOVÁ, Michal SMARŽÍK.
70 rokov – Anna CIBÁKOVÁ, Anna FARBÁROVÁ, Július IHNÁCIK, 
Anna KICOŠOVÁ, Michal MALČICKÝ, Anna MIHALČINOVÁ, Anna NE-
VĚŘILOVÁ, Vladislav PAVLIKÁN.
75 rokov – Mária HUDAČKOVÁ, Milan PAULIKÁN, Július PARIKRUPA, 
Juraj ČUŠKO, Anna VARMEĎOVÁ, Juraj POPRIK.
80 rokov – Jolana BULIKOVÁ, Juraj LEŠO, Anna SOTÁKOVÁ.
81 rokov – Michal DRABIK, Mária KRÁĽOVÁ, Helena NOVOTNÁ, Mar-
ta ŠIMKOVÁ.
82 rokov – Mária ČIŽMÁROVÁ, Barbora PANCÁKOVÁ.
83 rokov – Anna KROJOVÁ, Anna LEŠOVÁ, Helena ŠAMUDOVSKÁ.
84 rokov – Anna ANTALOVÁ, Zuzana HOMONYOVÁ.
85 rokov – Anna CHRZASZCZOVÁ.
86 rokov – Eugen ELIÁŠ.
87 rokov – Zuzana ČENČARIKOVÁ.
88 rokov – Zuzana KENDZIOROVÁ.
89 rokov – Mária LUKÁČOVÁ.
90 rokov – Juraj BAKAJSA.
93 rokov – Zuzana ČENČARIKOVÁ.

Opustili naše rady
31.12.2014 – Mária DOBEKOVÁ, rod. Odekrščáková (1942), 6.1.2015 
– Peter FEČKO (1967), 16.1. – Eduard  KOČIŠKO (1950), 1.2. – Anna 
JURKOVÁ, rod. Mražíková (1936), 8.2. – Dušan ĎURAŠKO, 26.2. – 
Emília ANDREJCOVÁ (1951), 6.6. – Sabina HOĽANOVÁ (2013), 12.6. 
– Mária BEDNÁROVÁ, rod. Hrešková (1927).

GALÉRIA OSOBNOSTÍGALÉRIA OSOBNOSTÍ

Členovia DFS Harčarik vystupujú v obci pri rôznych príležitostiach.
Snímka: M. Hreščo

V I l k 2015

ˇ

BILANCOVALI
Členovia Obecného športového klubu 

(OcŠK) Pozdišovce hodnotili svoju činnosť 
na výročnej schôdzi 8. februára. Zaobera-
li sa výsledkami, ktoré dosiahli muži a do-
rastenci v uplynulom roku. Taktiež riešili 
problémy, ktoré ťažia klub – hráčsky ká-
der, tréningy, ale aj finančné, organizač-
né a materiálne zabezpečenie. Pre zlep-
šenie činnosti v nasledujúcom období boli 
prijaté postupy a opatrenia. V súčasnos-
ti muži štartujú v druhej najvyššej súťaži 
ObFZ Michalovce – VII. lige, ktorá podľa 
novej organizačnej štruktúry nahradila II. 
triedu. Dorastenci účinkujú v V. lige, čo je 
takisto súťaž II. stupňa v rámci ObFZ Mi-
chalovce. Obecný športový klub registruje 
54 členov. Jeho predsedom je Július Ihná-
cik ml. (M. H.)

Michal Magura – protifašistický bojovník.
Snímka: M. Hreščo



ŠPORT V SKRATKE ŠPORT V SKRATKE
VII. liga Západ – muži

14. kolo (22.3.2015)
Pozdišovce – Vojany 3:1 (2:0)
Góly: J. Kornuc (11 m), R. Čenčarik, 
Rácz – Nagy. ŽK: J. Kornuc, Dzurjo – 
Kaplár. Pred 50 divákmi rozhodoval 
Mazár.
15. kolo (29.3.2015)
Bánovce n/O – Pozdišovce 2:0 (0:0)
Góly: Borko 2. ŽK: Balický – J. Kornuc. 
Pred 50 divákmi rozhodoval Dudáš.
16. kolo (5.4.2015)
Pozdišovce – V. Kapušany B 1:1 (1:0)
Góly: K. Drábik – Szalocs. Pred 50 di-
vákmi rozhodoval Koščo.
17. kolo (12.4.2015)
V. Slemence – Pozdišovce 7:0 (2:0)
Góly: N. Horňák 3, Kerékgyártó 2, Szi-
dor, Szatmáry. Pred 100 divákmi rozho-
doval Cejkovský. 
18. kolo (19.4.2015)
Pozdišovce – Malčice B nehrali
Hostia odstúpili zo súťaže!
19. kolo (26.4.2015)
Rakovec n/O – Pozdišovce 0:2 (0:0)
Góly: D. Beránek, Ložinčák. ŽK: Švá-
bik – Dzurjo. Pred 60 divákmi rozhodo-
val Škodi.
20. kolo (3.5.2015)
Pozdišovce – FKD Trhovište 1:3 (0:2)
Góly: R. Čenčarik – P. Lešňanský, M. 
Bodnár, Šoltés. Pred 80 divákmi rozho-
doval Ubľanský. 
21. kolo (10.5.2015)
FKR Trhovište – Pozdišovce 9:5 (4:3)
Góly: Horváth 4, Mich. Kapura 2, Mn 
Bogár 2 (1 z 11 m), Má. Bogár – Rácz 
4, Hirko. ŽK: Mn Bogár – M. Varmeďa, 
S. Kováč. ČK: Gavlík, J. Kornuc. Pred 
80 divákmi rozhodoval Kaffan.
22. kolo (17.5.2015)
Pozdišovce – Bracovce 0:1 (0:1)
Gól: P. D. Čorba. ŽK: Šamudovský, 
Hric. Pred 60 divákmi rozhodoval Kaf-
fan. 
23. kolo (24.5.2015)
Topoľany – Pozdišovce 9:1 (5:1)
Góly: Horňák 3 (1 z 11 m), Andrejco 2, 
Mesaroš 2, Vali, Tabaka (11 m) – R. An-
drišov. ŽK: Horňák (d). Pred 100 divák-
mi rozhodoval Koščo.
24. kolo (31.5.2015)
Pozdišovce – Ruská nehrali
Hostia vystúpili zo súťaže!
25. kolo (7.6.2015)
Lesné – Pozdišovce 5:1 (3:0)
Góly: Vasiľko, Revák, Ovšonka, Nim-
richter, Bobík – Macko. ŽK: P. Lukáč – 
Dzurjo, R. Čenčarik. Pred 60 divákmi 
rozhodoval Pivarník.
26. kolo (14.6.2015)
Pozdišovce – Ptrukša 4:0 (3:0)
Góly: D. Beránek 2, Sura, R. Čenčarik. 
ŽK: Macko, K. Drábik, E. Menda – Koc-
sis, T. Szabó. Pred 50 divákmi rozhodo-
val Cejkovský.

Konečná tabuľka 2014/2015
 1. Topoľany 22 19 2 1 118 : 14 59
 2. Dr. Trhovište 22 12 2  8 70 : 46 38
 3. Bracovce 22 11 5 6 37 : 47 38
 4. V. Slemence 22 10 6 6 68 : 50 36
 5. Lesné 22 8 5 9 42 : 51 29
 6. V. Kapušany B 22 8 3 11 56 : 50 27
 7. Pozdišovce 22 8 3 11 41 : 62 27
 8. Rakovec n/O 22 8 3 11 36 : 48 27
 9. Ptrukša 22 7 2 13 38 : 65 23
 10. Bánovce n/O 22 6 2 14 31 : 64 20
 11. Vojany 22 7 3 12 44 : 71 20
 12. R. Trhovište 22 7 4 11 50 : 59 4

Ruská a Malčice B odstúpili zo súťaže!
Vojanom odrátali 3 a FK Roma Trhovište 
21 bodov!

V. liga Západ – dorastenci U-19
10. kolo (18.4.2015)
LESNÉ – POZDIŠOVCE 1:15 (0:6)
Rózsa – Červenak 5, R. Andrišov 3, Ko-
čiš 2, S. Andrišov 2, Krištovčík, Fabi-
án, K. Drábik. Pred 10 divákmi rozho-
doval Mazár.
11. kolo (25.4.2015)
POZDIŠOVCE – MALČICE 5:2 (0:0)
Šamuľák 2, Kočiš 2, R. Beránek – P. 
Makula 2. ŽK: Adam (h). Pred 30 divák-
mi rozhodoval Ferko.
12. kolo (2.5.2015)
MOČARANY – POZDIŠOVCE 2:3 (1:2)
Foľta (11 m), Majvitor – Kočiš, Šamuľák, 
M. Urban. ŽK: Foľta, Peterčák, Suč – 
Pavlikán (2). ČK: Pavlikán. Pred 20 di-
vákmi rozhodoval Tóth.
13. kolo (9.5.2015)
FKR TRHOVIŠTE – POZDIŠOVCE 9:4 (2:1)
Mário Bogár 4, E. Bogár 2, Marián Bo-
gár, R. Kapura, Horváth – S. Andrišov 3, 
Fabián. ŽK: Kudráč – M. Urban, S. An-
drišov. Domáci nastúpili iba s 9 a hos-
tia s 10 hráčmi! Pred 30 divákmi rozho-
doval Kurták.
14. kolo (16.5.2015)
POZDIŠOVCE – BRACOVCE 4:3 (2:1)
Šamuľák 3, Fabián – N. Čorba 2, E. Ta-
tár. S. Andrišov nepremenil v 42. min. 
penaltu. Pred 30 divákmi rozhodoval 
Čeklovský.
15. kolo (23.5.2015)
BÁNOVCE n/O – POZDIŠOVCE 9:7 (2:6)
Dobák 2, Papcun 2, Varga 2, Lukašov-
ský, Maťaš, Kučík –  Šamuľák 4, Kočiš 
2, R. Andrišov. ŽK: P. Novák (h). Pred  
20 divákmi rozhodoval Ferko.
16. kolo (30.5.2015)
POZDIŠOVCE – PUS. ČEMERNÉ 5:1 (4:0)
Červenák, Šamuľák, Pavlikán, Kočiš, K. 
Drábik – Chvostaľ. Pred 20 divákmi roz-
hodoval Tóth.
17. kolo (6.6.2015)
RAKOVEC n/O – POZDIŠOVCE 4:4 (2:1)
Papcun 3, Kozel – Feneš 2, S. Andri-
šov, Krištovčík. ŽK: Dan. Bakajsa. Pred 
20 divákmi rozhodoval Kurták.
9. kolo (13.6.2015)
POZDIŠOVCE – HOROVCE 3:1 (0:0)
Šamuľák 2, Hadek – Halas. Pred 10 di-
vákmi rozhodoval Ferko.

Konečná tabuľka 2014/2015
  1. Rakovec n/O 18 14   1   3 168 : 31 43
  2. Pozdišovce 18 10   3   5   91 : 61 33
  3. Bracovce 18 10   2   6   58 : 47 32
  4. P. Čemerné 18 10   1   7   78 : 63 31
  5. Horovce 18 10   0   8   65 : 58 30
  6. Bánovce n/O 18   9   2   7   72 : 57 29
  7. FKR Trhovište 18   9   0   9   59 : 115 27
  8. Močarany 18   7   3   8   60 : 71 24
  9. Lesné 18   2   1 15   46 : 137   7
 10. Malčice 18   2   1 15   43 : 103   7
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Snímka zachytáva dorastencov Obecného športového klubu, ktorí 
potešili pozdišovských fanúšikov konečným 2. miestom v V. lige, sku-
pina Západ.

Pozdišovské criepky – Noviny obyvate¾ov obce Pozdišovceˇ

REPREZENTOVALI
MUŽI: Daniel Ihnácik, Blažej 

Marga, Marcel Mašleník, Vladislav 
Rapáč – Richard Andrišov, Kristi-
án Balog, Daniel Beránek, Rasti-
slav Čenčarik, Kamil Drábik, Mar-
cel Dzurjo, Peter Furčák ml., Mar-
tin Gavlík, Matúš Hirko, Ľubomír 
Chovan, Ivan Katona, Jakub Kor-
nuc, Stanislav Kováč, Milan Krišo, 
Jaroslav Ložinčák, Dávid Macko, 
Eduard Menda, René Petro, Dávid 
Rácz, Dávid Rimko, Jaroslav Ro-
mančák, Ondrej Sura, Peter Vali, 
Martin Varmeďa. Vedúci mužstva 
Július Ihnácik ml. Asistenti tré-
nera: Stanislav Danko, Igor Hreš-
čo a Miroslav Soták. Masér: Cyril 
Kováč.

DORASTENCI: Patrik Novák – 
Richard Andrišov, Samuel Andri-
šov, Jaroslav Bánom, Rastislav Be-

ránek, Martin Capulič, Marián Čer-
venak, Lukáš Čižmárik, Kamil Drá-
bik, Marián Fabián, Patrik Feneš, 
Patrik Hadek, Dominik Gombita, 
Peter Kočiš, Michal Kohút, Pavol 
Krištovčík, Marek Menda, Ondrej 
Novák, Branislav Pavlikán, Benja-
mín Šamuľák, Martin Urban. Ve-
dúci družstva: Ing. Ján Čižmárik.

JÁNSKY TURNAJ
V poslednú júnovú nedeľu sa na 

miestnom ihrisku uskutočnil 19. roč-
ník Jánskeho turnaja v malom fut-
bale. Hralo sa systémom každý s 
každým. Počet hráčov na ihrisku pre 
družstvo bol stanovený na 4+1. V 
konkurencii piatich družstiev si prven-
stvo vybojovalo RM Auto (Rastislav 
Macko, Blažej Marga, Jakub Kor-
nuc, Peter Furčák st., Filip Marga a 
Igor Hreščo) pred Bielym baletom a 
FC Milenka. Štvrtú priečku obsadil FC 
Yazaki old boys a piatu FK Mládež.

Spestrením podujatia bola aj sú-
ťaž vo varení guľáša. Ako najchut-
nejší bol vyhodnotený guľáš Teamu 
OcŠK (Maroš Drábik a Miroslav So-
ták), druhý skončil Team KSS a tretí 
Team DFSk Harčarki. (r)

Obecný športový klub PozdišovceObecný športový klub Pozdišovce
pozýva fanúšikov futbalu

na 51. ročník  51. ročník najstaršieho turnaja na Zemplínenajstaršieho turnaja na Zemplíne

o PUTOVNÚ POZDIŠOVSKÚ VÁZU,o PUTOVNÚ POZDIŠOVSKÚ VÁZU,
za účasti týchto mužstiev:

TJ Družstevník Petrovce n/L (V. liga) – obhajca prvenstva
TJ Sokol Močarany (V. liga)

Amatérsky futbalový klub Topoľany (VI. liga)
Obecný športový klub Pozdišovce (VII. liga)

Turnaj sa uskutoční v nedeľu 12. júla 201512. júla 2015  o  13:30 hod.13:30 hod. 
na miestnom ihrisku.

Obecný športový klub PozdišovceObecný športový klub Pozdišovce
pozýva fanúšikov futbalu

na  34. ročník34. ročník

MEMORIÁLU MIKULÁŠA BENETINAMEMORIÁLU MIKULÁŠA BENETINA
za účasti týchto dorasteneckých družstiev:

Futbalový klub Žbince (III. liga)
Obecný futbalový klub Lastomír (IV. liga)
Obecný športový klub Pozdišovce (V. liga)

Turnaj sa uskutoční v nedeľu 12. júla 201512. júla 2015  so začiatkom 
o  8:30 hod.8:30 hod. na miestnom ihrisku.

Súčasťou Jánskeho turnaja 
bola súťaž vo varení guľáša. 
Bronzovú priečku obsadili Har-
čarki. Snímka: NISP


