
POZDIŠOVCE Roèník XV.

31. december 2015

ÈÍSLO

2
Noviny obyvateľov obce Pozdišovce

Mária DOBROVOLSKÁ,
bývalá starostka Pozdišoviec
– za rozvoj obce,
Ján PARIKRUPA, keramikár
– za uchovávanie a rozvoj hrn-
čiarskeho remesla,
Mgr. Július KRÁĽ,
výtvarník a pedagóg
– za uchovávanie a šírenie výtvar-
ného a literárneho umenia,
Ján POPRIK, novinár a editor
– za dlhoročnú edičnú činnosť v 
prospech obce,
Milan HREŠČO,
kronikár a dopisovateľ
– za dlhoročnú kronikársku činnosť 
a príspevky do obecných novín,
Michal DRABIK,
bývalý vedúci a člen FSk Harčare 
a bývalý predseda MO MS
– za udržiavanie ľudových tradí-
cií a za rozvíjanie a šírenie myš-
lienok Matice slovenskej,
Stanislav DANKO ml., futbalista
– za športovú činnosť a dosiahnu-
té výsledky v tomto športe,
Ivan „Korky“ KORIBANIČ, tatér
– za výrazné úspechy v oblasti 
moderného umenia,
Ondrej NOVÁK ml.,  spevák
– za šírenie folklórneho umenia 
a jeho myšlienok

Ján FURČÁK (in memorian), 
dlhoročný poslanec OcZ a organizátor
– za rozvoj kultúrnej a športovej 
činnosti,

Dedinská folklórna skupina Harčare
– za uchovávanie a šírenie fol-
klórnych tradícií,
Obecný športový klub
– za rozvoj športu v obci.

Ocenenia menovaným odovzdal 
starosta obce Ing. Ján Čižmárik. 
Za Jána Furčáka Cenu obce pre-
vzala manželka Anna, za DFSk 
Harčare vedúci Ondrej Novák st. 
a za OcŠK predseda Július Ihnácik 
ml. (ČP)

OSLAVY VÝROČIA
Počas tretieho júlového víken-

du (18. a 19.) sme oslávili 700. vý-
ročie doteraz najstaršej písomnej 
zmienky o obci. Program osláv 
bol naozaj bohatý a jeho súčas-
ťou boli aj nedeľňajšie 25. fol-
klórne slávnosti či oceňovanie vy-
braných osobností. Podrobnejšie 
píšeme o všetkom na str. 1., 4. a 5.

Pohľad na časť ocenených.

Pri príležitosti 700. výročia písomnej zmienky o obci udelilo obec-
né zastupiteľstvo a starosta obce „Cenu obce“ desiatim jednotlivcom 
a dvom kolektívom. Počas jubilejných 25. folklórnych slávností v ne-
deľu 19. júla, ktoré boli súčasťou dvojdňových osláv, spomínané oce-
nenie prevzali:

Obec Pozdišovce
Vás pozýva

 na 3. ročník
OBECNÉHO PLESU,

ktorý sa uskutoční
6. februára 2016

o 19:00 hod.
v kultúrnom dome

Vstupenky v cene 17 € na osobu
si môžete zakúpiť u p. Emílie 
Mackovej na obecnom úrade

(056/689 14 11).

Čaká Vás množstvo cien v tombole a
dobrá zábava, o ktorú sa postará 

hudobná skupina PYRAMÍDA.

GYMNAZISTI SÚŤAŽILI
pre dnešok. Presbyter cirkevného zboru M. Hreš-
čo oboznámil návštevníkov s bohatou históriou 
kostola a osobnosťami, ktoré tu žili. Celá skupin-
ka sa potom zastavila pri pamätníku národných 
dejateľov v centre obce, kde si položením kytice 
uctili ich pamiatku.

Samotný kvíz pozostával z tridsiatich súťaž-
ných otázok. Témy sa týkali života J. A. Komen-
ského a jeho diel, zo životnej filozofie, latinčiny 
dnes a z dejín Pozdišoviec. Na základe výsled-
kov, ktoré vyhodnotila porota, víťazom sa stalo 
družstvo Gymnázia armád. gen. Ludvíka Svobo-
du z Humenného, na druhom mieste sa umiestni-
li študenti Gymnázia Sobrance a na treťom mies-
te skončilo družstvo Gymnázia Pavla Horova Mi-
chalovce.

Cieľom kvízu nebola ani tak previerka vedo-
mostí. Išlo hlavne o vzbudenie záujmu o dielo 
spomínaného učiteľa národov a latinčinu ako 
„kráľovnú jazykov“. Súťažné zápolenie mladých 
so záujmom sledovali aj diváci – seniori, členo-
via MO JDS. Zodpovedným organizátorom bol Jo-
zef Soročin. (M. Hreščo)

V rámci projektu Programu Obnova dediny sa 
14. októbra dopoludnia v kultúrnom dome usku-
točnil súťažný kvíz pod názvom „Komenský a 
vzdelanie dnes.“ Účastníkmi kvízu boli tri 4-člen-
né družstvá študentov z Gymnázia Pavla Horova 
Michalovce, Gymnázia Sobrance a Gymnázia ar-
mádneho gen. L. Svobodu Humenné. Je známe, že 
Jan Amos Komenský navštívil Pozdišovce a tunaj-
ší ev. cirkevný zbor okolo roku 1562 počas cesty z 
poľského Lešna do Blatného Potoka (Sárospatak). 

Ešte pred začiatkom kvízu navštívili súťažia-
ci, pedagógovia a hostia pamätnú izbu na obec-
nom úrade, kde ich privítal starosta obce Ing. Ján 
Čižmárik. Následne kronikár obce Milan Hreščo 
informoval prítomných o histórii obce, kultúr-
nych pamiatkach a ich význame, o osobnostiach, 
ktoré sa tu narodili či pôsobili, ako aj o hrnčiar-
stve a iných zaujímavostiach.

Účastníci navštívili aj evanjelický kostol, kde 
sa nachádza busta kňaza – biskupa Jednoty 
bratskej J. A. Komenského. Tu sa k prítomným 
prihovorila zborová kaplánka Mgr. Denisa Var-
gová. Poukázala na význam jeho diela a odkaz 

NOVÁ KAPLÁNKA
V nedeľu 19. júla privítal evanje-

lický a. v. cirkevný zbor vo svojom 
chráme novú kaplánku Mgr. De-
nisu Vargovú (33) z Rožňavy. Za 
zborovú kaplánku do Pozdišoviec 
ju vymenoval biskup Východného 
dištriktu ECAV v Prešove Mgr. Sla-
vomír Sabol. Stala sa tak v poradí 
33. kaplánkou pôsobiacou v tunaj-
šom zbore od jeho založenia v po-
lovici 17. storočia. Do funkcie ju na 
službách Božích uviedol terajší ad-
ministrátor CZ Mgr. Marek Semko 
z Trebišova. Pani kaplánke a jej ro-
dinke želáme v našej obci príjem-
né bývanie. Nech Pán Boh požeh-
náva jej náročnú a dôležitú prácu.

Milan Hreščo, presbyter CZ



Poslanci obecného zastupiteľstva sa v druhom polroku 2015 zišli na 
dvoch riadnych zasadnutiach.

Dňa 18. septembra obecné zastupiteľstvo:
Zobralo na vedomie:

1. Informáciu o príprave projektu na zateplenie kultúrneho domu a vý-
menu strešnej krytiny v rámci výzvy z Environmentálneho fondu SR 
činnosť L2: Zvyšovanie energetickej účinnosti verejných budov vrá-
tane zatepľovania.

Schválilo:
1. Správu o hospodárení obce za I. polrok 2015.
2. Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ vo výške 7 €/

dieťa/mesiac od 1. októbra  2015 (dodatok k VZN 2/2011.
3. Výmenu strešnej krytiny nad tribúnou na miestnom ihrisku.
4. Spracovanie projektu na realizáciu detského ihriska v areáli MŠ.
5. Opravu oplotenie materskej školy, výmenu svetelných zdrojov v bu-

dove MŠ a odvodnenie vstupu areálu materskej školy.
Odporučilo starostovi obce:

1. Osloviť Ing. M. Vereščáka ohľadom návrhu obnovy a realizácie ze-
lene v centre obce.

2. Osloviť spoločnosť Arriva ohľadom zachádzky spoja č. 166 v čas-
ti Arenda.

Za uznesenie hlasovalo 6 zo 6 poslancov.

Dňa 27. októbra 2014 obecné zastupiteľstvo:
Zobralo na vedomie:

1. Oboznámenie sa so stratégiou miestneho rozvoja vedeného komu-
nitou (CLLD) na území v pôsobnosti MAS DUŠA, OZ. 

2. Termíny kultúrnych podujatí: 6.12.2015 – Mikuláš, 19.12.2015 – 
vianočné posedenie, 6.2.2016 – obecný ples 3. ročník.

Schválilo:
1. Správu o hospodárení za 3. štvrťrok 2015 a úpravu rozpočtu vo vy-

braných položkách. 
2. Dodatok č. 2 k VZN č. 02/2003 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na úze-
mí obce Pozdišovce. 

2.1. § 3 bod 5 – úprava sadzby za lesné pozemky na 0,07 €/m2.
2.2. Splatnosť dane z nehnuteľnosti v jednej splátke do 15 dní od na-

dobudnutia právoplatnosti rozhodnutia (§ 6 bod 3).
2.3. Hodnotu pozemku za 1 m2 na parcelách v dobývacom priesto-

re Hura na 0,0730. Územie je vyznačené hranicou dobývacieho 
priestoru. Sadzba dane je 0,35 % zo základu. 

2.4. Výšku miestneho poplatku za drobný stavebný odpad v sume 
0,015 €/1 kg splatný do pokladne obecného úradu (doplňujú sa 
všeobecné ustanovenia). 

3. Potvrdilo súhlas obce so zaradením do územia verejno-súkromného 
partnerstva MAS DUŠA, občianske združenie.

4. Žiadosť ECAV Pozdišovce o finančný príspevok v sume 2 200 € na 
základe predložených faktúr (10% z celkovej preinvestovanej čiast-
ky 22 022 €). 

5. Žiadosť o finančný príspevok Gréckokatolíckej cirkvi farnosť v Po-
zdišovciach v sume 630 € (10% z celkovej preinvestovanej čiast-
ky 6.335 €).

6. Výšku odmien: 
6.1. Poslancom obecného zastupiteľstva a kontrolórke na základe 

účasti na zasadnutiach OcZ a rady OcZ a akciách organizovaných 
obcou a paušálnu odmenu 300 € za prácu v roku 2015 a to na zá-
klade VZN o odmeňovaní. 

Ďalej schválilo odmenu zástupcovi starostu – 300 € a občanom, kto-
rí sa v tomto roku zaslúžili o rozvoj obce: Milan Hreščo 200 €, Irena 
Macková 80 €, Jaroslav Čenčarik 80 €, Ondrej Novák 200 €, Zuza-
na Nováková 200 €.

7. Schválilo v súlade s § 4 ods. 5 Zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpoč-
tových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpi-
sov neuplatňovanie programov v rozpočte obce Pozdišovce na rok 
2016. 

8. Schválilo rekonštrukčné práce na obecnej budove súp. čís. 202 
(Hvizda).

Za uznesenie hlasovalo 8 z 8 poslancov.

Ing. Ján Čižmárik, starosta obce

ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Účastníci denného letného tábora (27.-31. júla) pri evanjelickej ško-
le, ktorý pripravil pozdišovský CZ ECAV. Snímka: M. Hreščo

V sobotu 5. marca 2016 sa po štyroch rokoch opäť uskutočnia 
voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. O poslanecké kreslá v 
parlamente sa na kandidátkach 23 politických strán a hnutí uchádza 
2 915 kandidátov. S maximálnym počtom 150 kandidátov ide do 
volieb 14 politických subjektov, ďalších 9 strán a hnutí má na kandi-
dátkach od 34 do 149 kandidátov. Voliči z našej obce budú aj tento-
raz tvoriť jeden volebný okrsok. Volebná miestnosť bude v kultúrnom 
dome. Podrobnejšie informácie k voľbám dostanú voliči v dostatoč-
nom predstihu.  (red.)

ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
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Už tradične je mesiac október po-
kladaný za Mesiac úcty k starším. Aj 
v tomto roku sa pri tejto príležitosti 
uskutočnilo stretnutie seniorov – dô-
chodcov našej obce. Organizovala ho 
obecná samospráva v závere októbra 
za účasti viac než 230 občanov.

Starosta obce Ing. Ján Čižmárik po-
ďakoval v príhovore všetkým dôchod-
com za ich prácu a za všetko, čo uro-
bili počas svojho života pre spoloč-
nosť, obec i pre svoje rodiny. Oboz-
námil tiež prítomných s akciami, ktoré 
boli počas roka i o podujatiach, ktoré 
obec pripravuje v ďalšom období. Se-
niorom do ďalších rokov zaželal pevné 
zdravie a pokoj v rodinách.

Účastníkov stretnutia pozdravili mi-
lým kultúrnym programom žiaci tunaj-
šej základnej školy. Po srdečnej a druž-
nej besede a výbornom občerstvení 
dostali účastníci podujatia spomienko-
vý darček. (M. Hr.)

ˇ
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U NÁS
Slovenský roz-

hlas vysielal 29. 
novembra dopo-
ludnia nahrávku z našej obce. V re-
lácii „Zvony nad krajinou“ účinkovali 
viacerí obyvatelia. O mnohých aktivi-
tách hovorili starosta Ing. Ján Čižmá-
rik, kronikár Milan Hreščo, folklorista 
Ondrej Novák, predsedníčka MS SČK 
Anna Opová, dôchodcov zastupovala 
predsedníčka Dáša Lukáčová, futba-
listov Július Ihnácik ml., včelárov Al-
bína Magurová, rybárov Andrej Žin-
čák. Slovo dostali aj miestni duchov-
ní – Mgr. Denisa Vargová (CZ ECAV), 
Mgr. Peter Bzik, PhD. (PCO) a Mgr. 
Marek Paľo (GKC), riaditeľky škôl 
Mgr. Adriana Janošová (ZŠ) a Jana 
Pancáková (MŠ), výtvarník Mgr. Jú-
lius Kráľ, keramikár Ján Parikrupa, 
vedúca knižnice Irena Macková, ran-
čer Vladimír Kostovčík a miestne zvy-
ky prezentovala Zuzana Jurková.

(-red.-)

VIANOČNÉ SPOMIENKY
Pod týmto názvom sa v posledný novembrový deň uskutočnilo v kultúrnom 

dome podujatie za účasti členov miestnej ZO JDS, žiakov ZŠ Pozdišovce a 
pracovníkov ZOS v Michalovciach.

Bolo to predvianočné medzigeneračné stretnutie. Žiaci základnej školy so 
svojimi učiteľkami predniesli vinše a zaspievali vianočné koledy. Členovia JDS 
(spolu 34) za pomoci Mgr. M. Čičakovej a jej spolupracovníkov zdobili už na-
pečené perníky a vyrábali voňavé sviečky a vianočné ozdoby zo šúpolia. Pri 
práci si zaspomínali na Vianoce z detstva, tiež si s deťmi zakoledovali. Deti sa 
tešili z perníkov, ktoré už mohli ochutnať. Nakoniec spoločne zaspievali „Tichú 
noc“ a zaželali si šťastné a veselé Vianoce v kruhu svojich blízkych.

Žiaci základnej školy rozdali dôchodcom ručne zhotovené vianočné po-
zdravy. Bola to veľmi pekná a vydarená akcia.

D. Lukáčová, predsedníčka ZO JDS Pozdišovce

AAAAAAAAAAAAAAAAKKKKKKKKKKKKKKKKTTTTTTTTTTTTTTTTÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍVVVVVVVVVVVVVVVVNNNNNNNNNNNNNNNNIIIIIIIIIIIIIIII FFFFFFFFFFFFFFFFOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLKKKKKKKKKKKKKKKKLLLLLLLLLLLLLLLLOOOOOOOOOOOOOOOOORRRRRRRRRRRRRRRRIIIIIIIIIIIIIIIISSSSSSSSSSSSSSSSSTTTTTTTTTTTTTTTTIIIIIIIIIIIIIIII
ších vystúpení možno spome-
núť účasť na Zemplínskych sláv-
nostiach v Michalovciach, kde sa 
predstavili početnému publiku. 
V skupinách účinkovalo 8 mu-
žov a rovnaký počet žien. (O.N.)

Naše folklórne spevácke sku-
piny mali aj v roku 2015 množ-
stvo vystúpení. Dovedna ich ab-
solvovali 25 na rôznych folklór-
nych slávnostiach a festivaloch 
či už v našej obci, blízkom oko-
lí, ale aj mimo regiónu. V samot-
nej obci sa divákom predstavi-
li 4-krát (stavanie mája, oslavy 
výročia a 25. FS, rozsvecovanie 
vianočného stromčeka). Z ďal-



Spomienka našich folkloristov na Čínu. Snímka: archív rod. Novákovej
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HHAAARRČČAAARRKKKI VV ČČÍÍNNEE
Harčarki z Pozdišoviec reprezentovali našu obec, región a zemplín-

sky folklór v ďalekej Číne. Po takmer 30 hodin trvajúcej, namáhavej 
a vyčerpávajúcej ceste sa v septembri ženská folklórna spevácka sku-
pina Harčarki z Pozdišoviec spolu s FS „Jahodná” z Košíc letecky 
cez Budapešť, Dubai, Šanghaj a následnej trojhodinovej ceste auto-
busom presunuli do trojmiliónového mesta Changshu v ďalekej Číne.

V tomto meste sa v dňoch 18.-22. septembra konal medzinárodný 
folklórny festival. Svoj talent na tomto podujatí predviedli aj naše fol-
kloristky. ,,Popri súboroch z Poľska, Rumunska, Srbska, Ruska, Izra-
ela, Malajzie, Indonézie, Thajska a domácej Číny sme ukázali svoje 
umenie divákom  a  hlavne náš pozdišovský folklór aj my”. Na dvoch 
festivalových pódiách sme sa divákom v spoločnom programe s FS 
Jahodná predstavili dovedna šiestimi hodinovými vystúpeniami a svo-
jím spevom a tancom potešili početné publikum. Večer v  závereč-
ný deň sa účastníci festivalu zišli na slávnostnej recepcii, kde sa me-
dzi krajinami rozdávali spomienkové predmety a po slávnostnej veče-
ri sme si spoločne zatancovali.

Posledný deň zájazdu sme strávili v 16-miliónovom, najväčšom 
čínskom meste Šanghaj. Pri obhliadke tohto obrovského mesta sa 
nám takmer zatajoval dych. Po plavbe loďou, obhliadke a výstupe na 
vyhliadkovú vežu mrakodrapu, návšteve rôznych obchodov a náku-
poch suvenírov, sme sa vo večerných hodinách presunuli na letisko.

Harčarki i jahodniari – unavení, no spokojní a plní nových skúse-
ností, emócií, zážitkov, nových priateľstiev a hlavne s dobrým poci-
tom, že aj my v malej obci dokážeme robiť to, čomu sa venujeme a 
milujeme, a to je náš folklór. Po týždni strávenom v ďalekej a na naše 
pomery obrovskej Číne sme sa všetci šťastne vrátili domov do našich 
maličkých no o to krajších a milovaných Pozdišoviec. (ono)

ZABUDNUTÉ ZVYKY
Presne na Luciu, na jeden z 

najmagickejších a poverami naj-
známejších dní v roku, pripra-
vil MO Matice slovenskej v spo-
lupráci s našimi folkloristami 
program pod názvom – Od On-
dreja do Troch kráľov. V nedeľu 
13. decembra v miestnom kultúr-
nom dome, ktorý sprievodným slo-
vom uvádzala Daška Lukáčová, 
pripomenuli plnej sále zabudnuté 
zvyky a tradície našich predkov. V 
takmer dvojhodinovom programe, 
od párania peria v podaní Harča-
rok, cez liatie olova a čarovanie 
na Luciu, ktoré predviedli deti so 
súboru Harčarik, až po fašiango-
vú zábavu, kde nás tancom pote-
šil Folklórny súbor Jahodná z Ko-
šíc, sa diváci odmenili účinkujú-
cim v ich snažení neutíchajúcim 
potleskom.

DÁVAŤ A
NEČAKAŤ DAR

To je hlavným poslaním sviatku sv. 
Mikuláša, ktorý bol biskupom v turec-
kom meste Myra, kde aj umrel okolo 
roku 350. podľa legendy tento svätec v 
noci nepozorovane obdaroval tri chudob-
né sestry, aby sa mohli dôstojne vydať. 
Kresťania si tento sviatok každoročne 
pripomínajú 6. decembra. Radosť z neho 
majú predovšetkým deti, keďže čaka-
jú darčeky. Tie sa spravidla dávajú pod-
ľa toho, ako sa deti počas roka správali.

V predvečer spomínaného sviatku na-
vštívil Mikuláš miestnu materskú ško-
lu, kde potešil najmenšie deti. Jeho ďal-
šia zastávka bola medzi deťmi CZ ECAV, 
ktoré tiež odmenil podľa zásluh. V sobotu 
večer (5. decembra) sa zúčastnil na sv. li-
turgii v gréckokatolíckej cerkvi. Aj tu po-
tešil najmenších darčekmi.

V nedeľu popoludní Mikuláša privíta-
li všetky deti z obce v kultúrnom dome. 
Po príhovore starostu Ing. Jána Čižmári-
ka ho preplnenej sále pozdravili členo-
via DS Harčarik a ženská FSk Harčarki. 
Nádherným programom sa prezentova-
li aj deti MŠ a žiaci ZŠ. Nechýbali krásne 
koledy, piesne, básničky a tradičné vin-
še. Na záver slávnosti dostali deti od Mi-
kuláša darčeky. Zároveň bol rozsvietený 
obecný vianočný stromček.

Podujatie sa vydarilo aj vďaka spon-
zorom, ktorými boli Ondrej Horný, Ró-
bert Horný a Dušan Gaľa. M. Hreščo

KOSTOL MÁ NOVÚ STRECHU

ako prvé boli v roku 2008 vo 
veži obnovené zvony z rokov 1907 
a 1923, zhotovená bola aj nová zvo-
nová stolica, podlaha a previedli sa 
opravy vnútorných častí múrov a 
drevených schodov. V lete 2011 bola 
zhotovená nová drevená strecha na 
veži, ktorá nahradila poškodenú sta-
rú strechu z roku 1905.

Vďaka úsiliu a milodarom veria-
cich práce na oprave kostola pokra-
čovali aj na prelome tohtoročného 
leta a jesene. V zlom stave bola to-
tiž samotná strecha nad loďou kosto-
la, zhotovená taktiež pred 120 rokmi. 
Plechom pokrytá strecha zatekala čo 
malo za následok poškodenie krovu, 
latovania a miestami aj stropu lode.

Podobne, ako pri demontáži stre-
chy veže, aj tu po demontáži strechy 
a kríža boli nájdené historické arte-
fakty. Bola to mosadzná tabuľka pri-
bitá na tráme a testament vo fľaši, 
uložená v guli pod krížom.

Je známe, že v jeseni 1944 prechá-
dzal cez našu obec front, ktorý zane-
chal nielen obete, ale aj veľké materi-
álne škody. Zhorelo niekoľko domov 
a zničených bolo viacero hospodár-
skych budov, medzi nimi aj časť kos-
tolnej veže a strecha nad chrámovou 
loďou.

Už v jari 1945 začali veriaci s opra-
vami kostola. Diery od striel a črepín 
v streche opravili majstri z Pozdišo-
viec – Michal Cibák a Ján Vitrikus. Ich 
mená sú zaznačené na nedávno náj-
denej mosadznej tabuľke.

V testamente „In memoriam ... 
pro futuro“ nájdenom v guli sa píše, 
že strelou zničenú hviezdu na stre-
che nahradil kríž, ktorý nadobudla 
miestna evanjelická cirkev z miloda-
rov cirkevníkov. Kríž s guľou zhoto-
vili a postavili majstri z Malčíc. Jeho 
posviacka bola 8. júla 1945. v cirkev-

nom zbore bol vtedy farárom Ján Mi-
chalko, kaplánom Ondrej Ladislav 
Bartko, zborovým dozorcom Andrej 
Mižík, kantorom Ján Žiak, kurátorom 
Ján Kočiš, pokladníkom Ján Kráľ a 
kostolníkom Andrej Lukáč st.

Terajšie rekonštrukčné práce na 
streche trvali viac než mesiac. Rea-
lizovala ich odborná firma pod ve-
dením Štefana Šuľáka z Hrubova. 
Na celú strechu bola daná plastovo-
-plechová krytina a žľaby. Vymenené 
bolo celé latovanie, ako aj poškode-

Ešte v roku 2008 začal tunajší CZ ECAV s opravami svojho kostola, kto-
rý patrí medzi kultúrne pamiatky. Prvá písomná správa o ňom pochádza z 
roku 1334.

né krokvy a trámy. Starý kríž z roku 
1945 bol nahradený novým nerezo-
vým, vysokým 1,7 m a guľou s prie-
merom 0,55 m, do ktorej bola vlože-
ná listina „Posolstvo cirkevného zbo-
ru pre ďalšie generácie“.

Celkové náklady na opravu stre-
chy predstavovali sumu 24 300 €, z 
toho čiastkou 2 000 € prispel Košic-
ký samosprávny kraj a 1 200 € da-
rovali cirkevné zbory Šarišsko-zem-
plínskeho seniorátu. Ostatné náklady 
pozostávali z milodarov veriacich po-
zdišovského cirkevného zboru.

V roku 2016 plánuje cirkevný zbor 
urobiť novú fasádu na celom kostole, 
vežové hodiny, prístrešky nad vcho-
dovými dverami a iné.

Milan Hreščo, presbyter CZ

ˇ

Pri príležitosti sviatku Narodenia 
Pána Ježiša Krista sa 26. decembra v 
evanjelickom chráme uskutočnil be-
nefičný koncert. Pripravil ho evanjelic-
ký cirkevný zbor pod vedením kaplán-
ky Mgr. Denisy Vargovej a gréckokato-
lícka farnosť pod vedením o. Mgr. Ma-
reka Paľa.

V nádhernom programe vystúpili 
s koledami a vinšami Zemplínski heli-
gonkári z Michaloviec, v modernejšom 
rytme sa predstavila hudbou mládež 
gréckokatolíckej a evanjelickej cirkvi a 
majstrovsky svoje piesne a koledy po-
dala miestna ženská FSk Harčarki.

V dvojhodinovom programe účin-
kujúci povzniesli význam a poslanie 
Vianoc a tým aj duchovne obohati-
li a naplnili srdcia divákov. V hojnom 
počte sa koncertu zúčastnili veriaci zo 
všetkých konfesií našej obce. Medzi 
prítomnými boli aj tunajší pravosláv-
ny farár o. Mgr. Peter Bzik, PhD., sa-
leziánsky kňaz don Peter Hrabovecký, 
SDB, starosta obce Ing. Ján Čižmárik a 
iní hostia. Koncert duchovným slovom 
sprevádzali D. Vargová a M. Paľo.

Finančný obnos, ktorý na koncer-
te vyzbierali, predstavoval 206 €. Tie-
to financie boli poukázané na liečbu Si-
bylky Prídavkovej z Kremnických Baní, 
ktorá trpí spinálnou svalovou atrofiou. 
Veľká vďaka organizátorom, účinkujú-
cim i štedrým darcom.

M. Hreščo, presbyter CZ ECAV
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OSLÁVILI SME 700 ROKOV

Aj keď naša obec patrí k starobylým dedinám 
Zemplína, doteraz najstaršia známa písomná 
zmienka o nej pochádza až z roku 1315, kedy ju 
uhorský kráľ Karol Róbert z Anjou daroval šľach-
ticovi Michalovi z rodu Ákoš za jeho zásluhy v 
boji proti Matúšovi Čákovi Trenčianskemu. Od 
tohto momentu uplynulo teda 700 rokov a pri 
tejto príležitosti sa v obci uskutočnili dvojdňové 
oslavy s bohatým kultúrnym programom.

Sobota 18. júla patrila hlavne mladým Pozdi-
šovčanom. Oslavy boli sústredené nielen na nádvorí 

obecného úradu, ale aj do priľahlých uličiek. Na par-
kovisku pred obecným úradom boli rozložené stany 
a stánky, kde sa mohli návštevníci osláv občerstviť. 
Pre dopravu bola uzavretá ulička medzi obecným úra-
dom a gréckokatolíckou cerkvou, kde boli tzv. šatriky s 
hračkami a iným tovarom. Zavretá bola aj časť bývalej 

ulice Jonáša Záborského (od mosta po pamätník ná-
rodným dejateľom). Tu si prišli na svoje najmenší Po-
zdišovčania. Pripravené pre nich boli kolotoče, vláčik, 
skákací hrad, maľovanie na tvár, pre decká s umelec-
kými sklonmi tvorivé dielne s hlinou na modelovanie 
a pre všetkých, vrátane rodičov, aj občerstvenie v kul-
túrnom dome – guľáš, pivo, kofola.

Na amfiteátri pred obecným úradom sa sústreďo-
vala mládež. Postupne sa tu predstavili rockové hu-
dobné skupiny Medley z Trebišova a Jack The Bear z 
Humenného. Program dňa uzavrela krátko po polno-
ci hudobná skupina Komajota z Prešova, ktorá má na 
svojom konte štyri vydané albumy.

Ako píšeme na inom mieste, pri príležitos-
ti nedávneho výročia obce vyšli dve publikácie 
– kniha Pozdišovce a bulletin Pozdišov-
ce – Tradície hrnčiarov a živá prítomnosť. 
Keďže obe tlačoviny môžu v budúcnosti slúžiť 
ako zdroj informácií pre rôzne odborné práce, 
chcem upozorniť na niektoré nepresnosti, kto-
ré sa v nich vyskytli.

Kniha POZDIŠOVCE
Hrad (str. 14) – Pojem Hardiśče je Po-

zdišovčanom cudzí, túto lokalitu vždy nazý-
vali Hradiśče. Podľa nákresu, ktorý vyhotovil 
archeológ Michal Slivka, výskum robil nie na 
pravom brehu mŕtveho ramena, kde sa objekt 
nachádzal, ale na ľavom brehu regulovanej 
Duše (na Škerbeľove), preto nenašiel žiadne 
stopy! Zvyšky valov sú v teréne dodnes bada-
teľné. Traduje sa, že tam stál kláštor (eremiti).

Reformácia cirkvi (str. 26) – Od roku 
1598 nebol v obci ev. a. v. zbor (luteránsky), 
ale reformovaný (kalvínsky), keďže do tejto 
časti Zemplína prišla zo Švajčiarska cez úze-
mie dnešného Maďarska Kalvínova reformá-
cia. Mená niektorých uvedených kazateľov sa 
spomínajú napr. aj v histórii kalvínskych zbo-
rov vo Vranove, Trhovišti a i. K nim možno 
pripočítať aj Adama Schosnovského Sileciusa 
a Martina Caulidesa (Žitnaj), ktorý je zároveň 
vedený aj ako prvý kňaz ECAV v našej obci 
(1654-1655), keďže CZ ECAV tu bol založený 
až po príchode Sirmajovcov.

Pozdišovce za Szirmayovcov (str. 34) 
A. Sirmaj sa oženil v roku 1690. (str. 36) – 
Zbor síce oficiálne nemal kňaza, ale zásluhou 
A. Sirmaja v rokoch 1704 – 1707 tu tajne pô-
sobil Adam Dunai.

Židovské obyvateľstvo – Chýba zmien-
ka o židoch do roku 1711, napr. z roku 1691.

Pozdišovce v národnom hnutí (str. 51) – 
Brat Ľudovít Samuel, ktorého P. J. Šafárik na-
vštevoval v Pozdišovciach počas štúdií v Kež-
marku (1810 – 1815) nebol mladší, ale star-
ší o 7 rokov!

Prvá svetová vojna (str. 95) – Po roku 
1849 boli stolice nahradené župami – Zem-
plínska župa. Vo vojne bojovalo viac Pozdi-
šovčanov.

Gréckokatolícka cirkev (str. 129) – Pra-
voslávnu farnosť Laškovce v rokoch 1950 – 
1968 nespravoval ani Gabriel Németh (bol 
mimo pastorácie), ani Jozef Ivan (vtedy ešte 
nebol na svete).

Šport v rokoch 1945 – 1989 (str. 145 
– 152) – V tejto kapitole je viac nepresností. 
Tabuľka č. 19 (str. 148) – Je to konečná ta-
buľka III.B triedy, nie II. triedy! Pred postu-
pom do vyššej súťaže (1975/1976) obsadili 
naši hráči nie 4-krát 2. miesto, ale iba 2-krát 
(2., 2., 5. a 4.). Medzitým B-mužstvo vyhra-
lo 4.A triedu (1972/1973). Na str. 149 chý-
ba najväčší úspech pozdišovského futbalu zo 
sezóny 1976/1977 v podobe 3. miesta v I.B 
triede! Doteraz najúspešnejší pozdišovský fut-
balista Ing. Ľubomír Čižmár (I. SNFL) je na 
str. 150 uvedený ako Ľubomír Čižmárik. Za 
zmienku stojí, že celoslovenskú súťaž okúsi-

ˇ
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(Dokončenie na str. 5)

Nedeľa 19. júla sa niesla v znamení jubilejných 
25. folklórnych slávností a oceňovania vybraných 
osobností obce. Početnú divácku kulisu, ktorú tvorili 
obyvatelia obce, rodáci a ďalší návštevníci, privítal sta-
rosta obce Ing. Ján Čižmárik.

V úvode sa predstavili najmladší domáci folkloristi 
z DFS Harčarik, ktorí peknými pesničkami a tancom 
navodili slávnostnú atmosféru. Na pódiu ich vystrieda-
li starší Pozdišovčania – DFSk Harčare a DFSk Har-
čarki. Po ich vystúpeniach nasledovala zábava v poda-
ní ľudového rozprávača Jozefa Vargu, alias Jožka Jož-

ku z Hanušoviec nad Topľou, ktorý v prestrojení hu-
mornej Rómky zabával už tisícky divákov. Ináč to ne-
bolo ani v tomto prípade a mnohými vtipnými (vymys-
lenými i reálnymi) príbehmi či „doberaním“ starostu, 
aj v tomto prípade pobavil stovky prítomných divákov.
Ďalšia časť folklórnych slávností patrila hlavne hos-

ťujúcim súborom. Možno povedať, že tu bolo zastú-

pené takmer celé Slovensko – od Michaloviec až po 
Nové Zámky, keď časť slovenského folklóru odprezen-
toval Detský a mládežnícky FS Matičiarik zo spomína-
ného okresného mesta z Nitrianskeho kraja. Na krát-
ky čas hudbu, spev a tanec prerušilo oceňovanie osob-
ností obce (píšeme o ňom na str. 1) a „krst“ dvoch vý-
ročných publikácii – kniha Pozdišovce a bulletin Pozdi-
šovce – Tradície hrnčiarov a živá prítomnosť za účas-
ti viceprimátora mesta Michalovce MUDr. Benjamína 
Bančeja, riaditeľky Domu MS v Michalovciach JUDr. 
Márie Kušnírovej, konateľa fy Lojan excel plus, s. r. 

Stánky sú neoddeliteľnou súčasťou mnohých vý-
znamných podujatí.

Pre najmenších boli pripravené viaceré atrakcie.

Niektorí si vyskúšali svoje modelárske schopnosti.

Sobotňajší program na amfiteátri bol určený pre-
važne mladým.

Rezbárske umenie Jána Gajdoščíka v pamätnej 
izbe obdivovali aj tí najmenší.

Vyvrcholením sobotňajšieho programu bolo vy-
stúpenie prešovskej skupiny Komajota.

Snímky na dvojstrane: JPZ

(Dokončenie na str. 5)



tt Pozdišovské criepky 2/2015 5ˇ
KKKKKKKKKKKKKKKKKK HHHHHHHHHHHHHHHHHHIIIIIIIIIIIIIIIIIISSSSSSSSSSSSSSSSSSTTTTTTTTTTTTTTTTTTÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓRRRRRRRRRRRRRRRRRRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEECCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

li aj Ing. Dušan Varmeďa (I. SNFL a II. SNFL), 
Stanislav Mihalčin a Stanislav Danko st. (oba-
ja II. SNFL). Antalovci – V spomínanom obdo-
bí hrali iba dvaja: starší Ing. Milan Antal (pre-
zývaný Jaro) a mladší Andrej Antal. Chybne 
sú uvedení aj iní športovci, napr. Lukáč, Re-
mák, Suško... 

Bulletin POZDIŠOVCE – Tradície hrn-
čiarov a živá prítomnosť

Bulletin k výročiu obce vyšiel v slovenskej 
i v anglickej verzii. Aj v nej sme našli niekto-
ré nedostatky. Napr. v prípade úmrtia K. S. B. 
Seredaja je v slovenskej verzii chybne uvede-
ný rok 1876. Správne má byť rok 1894.

Zvlášť treba upozorniť na heslo MATICA 
SLOVENSKÁ V OBCI. Sú tam uvedené fak-
ty z diania na najvyššej úrovni, ale o dianí v 
samotnej obci (s výnimkou fotografie pamät-
níka) nie je v tejto stati ani zmienka. Pritom 
vieme, že v čase založenia Matice (1863) pô-
sobil v našej obci ev. kantor – učiteľ a zanie-
tený „matičiar“ Karol Samuel Benjamín Sere-
daj, ktorý v roku 1867 odovzdal Matici vzác-
nu hudobnú zbierku, ktorú našiel pravdepo-
dobne v pozdišovskom kaštieli a spojil ju s 
menom miestnej šľachtičnej Anny Sirmajovej-
-Kecerovej.

Seredaj zbieral aj ľudové piesne a zapiso-
val ich. Okruh jeho spolupracovníkov tvorili 
miestni obyvatelia, ktorí tieto pesničky zaspie-
vali, prípadne ich texty prerozprávali. Patrili 
k nim napr. M. Adamčíková, Aftan Tomovčík 
a iní. Okrem toho prínos Seredaja vidím aj v 
tom, že počas jeho pôsobenia na pozdišovskej 
škole (do r. 1878) sa napriek silnejúcej maďa-
rizácii vyučovalo po slovensky.
Činnosť MS bola po dlhom čase legalizova-

ná až po vzniku ČSR. V medzivojnovom ob-
dobí a počas vojnovej Slovenskej republiky sa 
miestni „matičiari“ aktivizovali pod vedením 
kantora a učiteľa Jána Žiaka, ktorý v našej 
obci pôsobil od roku 1927, neskôr (po roku 
1935) aj pod vedením evanjelického kňa-
za a popredného slovenského dramatika Jú-
liusa Barča-Ivana. Jeho hry miestna mládež 
nacvičovala a hrala nielen doma, ale aj v blíz-
kom okolí. Myslím, že toto obdobie, kedy sa 
naša kultúra šírila týmto spôsobom, nie je do-
teraz docenené.

Matica si v obci našla svoje miesto aj v 
novších dejinách. V roku 1968 možno hovo-
riť len o krátkom záblesku, ale po roku 1989 
sa jej činnosť značne aktivizovala. Jej dlho-
ročným predsedom bol Michal Drabik, ktorý 
v spolupráci s ďalšími členmi DFSk Harčare ší-
ril dobré meno  pozdišovského folklóru nie-
len doma, ale i v zahraničí. MO MS v obci kaž-
doročne s vedením obce pripravuje od roku 
1991 folklórne (matičné) slávnosti, ktoré si za 
ten čas našli stovky priaznivcov. K súčasným 
aktivitám patrí taktiež starostlivosť folkloris-
tov o miestny dorast (DFS Harčarik) i dospe-
lých (DFSk Harčare a Harčarki), ale aj podu-
jatia zamerané na oživovanie miestnych zvy-
kov a pod. (JPZ)

(Dokončenie zo str. 4)

OSLÁVILI SME 700 ROKOV
o., Andreja Lojana, zástupcu fy Jozef Soročin JSL Jo-
zefa Soročina a starostu obce. Publikácie „krstili“ po-
zdišovskou hlinou, ktorá dlhé stáročia slúžila na výro-
bu tunajšej keramiky.

To už sa program tohto dňa osláv prehupol do 
druhej polovice. Nasledoval zemplínsky folklór v po-
daní domácich „Harčarok“ a mužskej speváckej sku-
piny Hnojňaňe z Mihaľovec. Záver folklórnych sláv-
ností patril FS Bystrina z Banskej Bystrice. Jeho čle-
novia sa prezentovali rezkými tancami najmä z Pod-
polianskej oblasti.

Záverečné slovo patrilo starostovi J. Čižmárikovi, 
ktorý poďakoval účinkujúcim i prítomným divákom. 

Celé podujatie, podobne ako po iné roky, moderova-
la Anna Dudašová z michalovského ZOS.

Účastníci jubilejných osláv si po oba dni mohli pre-
zrieť aj vynovenú expozíciu Pamätnej izby obce Pozdi-
šovce v priestoroch obecného úradu (podrobnejšie v 
článku Vynovená izba na str. 2), kde v tom čase boli 
vystavené drevorezby Jána Gajdoščíka a obrazy Mgr. 
Júliusa Kráľa s hrnčiarskou tematikou. (JPZ)

Nedeľa patrila jubilejným 25. folklórnym slávnos-
tiam. V úvode sa predstavil DFS Harčarik.

Takto nás zabával ľudový rozprávač Jožko Jožka 
z Hanušoviec nad Topľou...

… a takto Folklórny súbor Matičiarik z Nových Zámkov.

Súčasťou osláv bol aj „krst“ tlačovín vydaných k 
700. výročiu písomnej zmienky o obci.

Spoločné vystúpenie domácej DFSk Harčarki a 
Mužskej folklórnej speváckej skupiny Hnojňaňe z 
Mihaľovec.

Finále celých jubilejných osláv obstaral FS Bys-
trina z Banskej Bystrice.

-
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(Dokončenie zo str. 4)
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V lete 20005 bola v priestoroch obecného úradu zriadená 

Pamätná izba obce Pozdišovce (PIOP). Odvtedy ubehlo 10 
rokov, pribudli nové poznatky a mnohé bolo treba doplniť, 
inovovať. Stalo sa tak pri príležitosti nedávneho 700. výro-
čia písomnej zmienky o obci.

K tradičným panelom (s úžitkovou plochou 1,5 x 1 m) pri-
budol aj veľký (2,7 x 1,52 m), kde je sústredná väčšia časť 
hrnčiarskej tematiky vo forme fotografií. Okrem toho pribud-
li nové témy: obecná samospráva, Sirmajovci, židovské oby-
vateľstvo,... Zásluhou nášho rodáka – výtvarníka Mgr. Jú-
liusa Kráľa majú návštevníci možnosť vidieť, ako vyzerala 
niekdajšia synagóga či Sirmajov, resp. Weinbergerov kaštieľ 
v časti Hvizda (obe stavby boli zbúrané pred vyše 60 rokmi). 
Centrálnu časť expozície tvorí pozdišovská keramika, ktorá 
je však vzhľadom na bohatú hrnčiarsku históriu obce zastú-
pená skromne. Nevyhnutnú hrnčiarsku „výbavu“ pripomí-
na maketa hrnčiarskej pece (koch), ktorú pred vyše desiatimi 
rokmi postavil bývalý hrnčiar Milan Vereščák.

Napriek tomu, že oslavy sú už minulosťou, rozširovanie 
expozície naďalej pokračuje. Spracovávané sú napr. obe sve-
tové vojny v podobe osudov mnohých Pozdišovčanov či iné 
témy. Pre lepšie poznanie našej histórie uvažujeme aj o spra-
covaní „Sprievodcu PIOP“, z ktorého sa o jednotlivých uda-
lostiach či osobnostiach dozviete oveľa viac. Tento by mal 
poslúžiť hlavne študentom pri spracovávaní rôznych študij-
ných tém, ale aj turistom, ktorí chcú o našej obci vedieť čo 
najviac.

Pomôcť môžete aj vy, milí čitatelia, či už poskytnutí zaují-
mavej fotografie, exemplárom keramiky a pod.  (-RK-)
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Ján Végső.
Snímka: archív rod. Bruňovej

Kolesár Ján Kroj vo svojej dielni.   Snímka: archív rod. Bulikovej

ˇ

VIETE, ŽE...
... pred 575 rokmi (1440) sa v na-
šej obci so svojím vojenským sprie-
vodom zdržiaval jágerský biskup Ši-
mon Rozhanovský?
... pred 400 rokmi (1615) sa naro-
dila manželka P. Sirmaja Anna Sir-
majová-Kecerová, ktorá bola známa 
ako ľudomilka?
... pred 365 rokmi (okolo r. 1650) 
navštívil našu obec významný pe-
dagóg – učiteľ národov Jan Amos 
Komenský?
... pred 220 rokmi (1795) sa naro-
dil Pavol Jozef Šafárik, ktorý po-
čas štúdií v Kežmarku navštevo-
val Pozdišovce, kde bol jeho starší 
brat Ľudovít Samuel správcom pán-
skych majetkov?
... pred 180 rokmi (1835) počas pô-
sobenia Karola S. B. Seredaja bola 
postavená nová budova evanjelic-
kej školy?
... pred 165 rokmi (1850) navští-
vil našu obec popredný publicista a 
katolícky kňaz ThDr. Andrej Radlin-
ský?
... pred 125 rokmi (1890) bol pozdi-
šovským birovom Andrej Mižík?
... pred 115 rokmi (1900) sa naro-
dil popredný pozdišovský hrnčiar, 
posledný cechmajster a predseda 
správy hrnčiarskeho družstva Pavol 
Andrejko?
... pred 110 rokmi (1905) bola silná 
víchrica, ktorá poškodila vežu evan-
jelického kostola?
... pred 80 rokmi (1935) prišiel do CZ 
ECAV kňaz a dramatik Július Barč-
-Ivan?
... pred 80 rokmi (1935) sa v Pozdi-
šovciach konal zjazd evanjelickej mlá-
deže za účasti gen. biskupa ECAV 
Vladimíra Pavla Čobrdu?
... pred 50 rokmi (1965) bolo v obci 
vybudované nové futbalové ihrisko, 
na ktorom v tom istom roku odohra-
li prvý ročník najstaršieho futbalové-
ho turnaja na Zemplíne „O putovnú 
vázu pozdišovskej keramiky“?
... pred 25 rokmi (1990) zomrel ge-
nerálny biskup ECAV ThDr. Ján Mi-
chalko, ktorý v rokoch 1942-1947 
pôsobil ako zborový farár v našej 
obci?
... pred 20 rokmi (1995) sa začali 
používať súčasné obecné symboly? 
... pred 10 rokmi (2005) bola v bu-
dove obecného úradu zriadená pa-
mätná izba? (red)

„PAN EŠPAN – KRESNI“
Áno, takto ho volali a takto si na neho spomínajú najmä star-

ší občania či jeho krstné deti, ktorých mal v našej obci neúrekom.
Ešpan – Peter Végsõ bol dlhoročným správcom kaštieľa rodi-

ny Sirmajovej. Narodil sa 13. januára 1885 vo Veľkých Kapuša-
noch. Bol slobodný a mal dvoch súrodencov. Od svojej mlados-
ti žil v našej obci a až do zoštátnenia v roku 1945 sa staral o ma-
jetky Sirmajovcov. V čase neprítomnosti majiteľov ich zastupoval 
a riadil všetky práce v kaštieli, zamestnával ľudí v parku, v ker-
te na poli i v lese.

Ešpan bol človek veselej povahy, žartovný, často organizoval 
veselice, ale aj rád pomáhal ľuďom. Miestni obyvatelia ho pre-
to radi pozývali za „kumotra“, čiže krstného otca svojim deťom.

V júli tohto roka uplynulo už 50 rokov od jeho smrti. Peter Vég-
sõ po zbúraní hospodárskych budov neďaleko kaštieľa býval a žil 
spoločne v rodine Jána Bruňa až do smrti. Zomrel 11. júla 1965 
v 81. roku života. Pochovaný je na obecnom cintoríne.

Milan Hreščo, kronikár obce

MAJSTRI REMESELNÍCI

V prvej polovici 20. stor. mali ko-
váčsku dielňu Michal Tkáčik (1982 – 
1961) a Ján Kašinský (1998 – 1960). 
Stolárskemu remeslu sa venovali Ján a 
Štefan Gultlerovci (1906 – 1974), ne-
skôr aj Štefan Čenčarik (1920 – 2006). 
Prvým zámočníkom v obci bol Ondrej 
Mižík (1909 – 1936). Jozef Vitkovský 
bol murárom – dláždičom a Juraj Le-
nárt  (1903 – 1981) obuvníkom. V na-
sledujúcich riadkoch si pripomenieme 
iného remeselníka.

Medzi známych remeselníkov v spo-
mínanom období patril aj kolesár Ján 
Kroj-Kolár. Nedávno uplynulo 120 ro-
kov od jeho narodenia. Narodil sa 4. 
decembra 1895 v pozdišovskej horárni 
manželom Jánovi Krojovi a Márii rod. 
Jurkovej. Jeho otec bol v tom čase háj-
nikom v lesoch u Weinbergerovcov. S 
bratmi Michalom a Jurajom tu prežili aj 
detstvo. Od mladosti mal vzťah k dre-
vu, preto sa neskôr vyučil za kolesára.

Ako vojak rakúsko-uhorskej armá-
dy bol v 1. svet. vojne ranený. V roku 
1917 sa oženil s Máriou Cibákovou z 
Pozdišoviec. Mali spolu sedem detí, dve 
z nich zomreli v detskom veku. Syn An-
drej (nar. 1922) bol vojakom za Sloven-

ského štátu a po prepustení domov bol 
v roku 1944 spolu s otcom, bratmi a 
dvoma susedmi zajatý Nemcami. Iba on 
bol zavlečený do koncentračného tábo-
ra, odkiaľ sa už nevrátil.

Po zavedení elektriny v Pozdišov-
ciach v roku 1931 získal J. Kroj živnos-
tenský list a zriadil si na Dolnom kon-
ci dielňu (varštak). Mal aj tovarišov, kto-
rí sa pripravovali na kolesárske remes-
lo. Postupne si dielňu vybavil pásovou 
pílou, hobľovačkou, tokárňou a vŕtač-

V našej obci v minulosti žili nielen chýrni majstri hrnčiari, ale aj iní ši-
kovní remeselníci. V rodine Bruňových to boli napr. bardári, v rodine Po-
ľaškových garbiari, v rodine Krištovčíkových zase kachliari. Žili tu však 
aj čižmári, obuvníci a iní.

kou. Vyrábal celé vozy pre roľníkov – 
gazdov v spolupráci s miestnym ková-
čom M. Tkáčikom. Vyrobiť a okovať 
koleso v tom čase bola náročná odbor-
ná práca a nedokázal to každý. Okrem 
toho vyrábal aj násady do náradia, ale 
aj hrable a rebríky. Zaujímavé je, že o 
svojej práci si viedol aj písomnú doku-
mentáciu. Taktiež si zapisoval do den-
níka významné udalosti, ktoré sa stali 
v rodine.

Kolesára Jána Kroja-Kolára star-
ší poznali ako „bačika Johana“. Svoje 
obľúbené remeslo nikdy nezanechal a 
vo „varštaku“ vyrábal potreby pre do-
mácností až do konca života. Zomrel vo 
veku nedožitých 86 rokov 16. marca 
1981 v Pozdišovciach.

Milan Hreščo, kronikár

PRVÝ DAŇOVÝ SÚPIS
Oproti ostatným hospodársky vyspelým európskym krajinám začí-

najú súpisy obyvateľstva v Uhorsku pomerne neskoro, keď prvý súpis 
tu bol vykonaný až po Satmárskom mieri v roku 1715. V dôsledku vo-
jen, neúrody i morovej epidémie, ktorá zasiahla východné oblasti Uhor-
ska, výrazne klesol počet obyvateľstva. Podľa tohto súpisu malo Sloven-
sko približne 658 tisíc dani podliehajúceho obyvateľstva bez šľachty, 
kňazov, učiteľov a iných, ktorí boli od daňovej povinnosti oslobodení.

Podľa údajov z celouhorského súpisu obyvateľstva z roku 1715, ktorý 
sa nachádza v župnom archíve v Sátoraljaujhelyi, bolo v našej obci zda-
nených osem sedliackych domácností. Hlavami týchto domácností boli 
Ďuro Hudák, János Remák, Ďuri Adamčík, Simon Polinka, János Kris-
tok, Tomas Hrnčar, Stepan Maskulik a Ďula Hurdiban.

Súpis tiež uvádza, že 22 pozdišovských usadlostí bolo opustených. 
Od tejto významnej udalosti uplynulo 300 rokov. (-M.H.-) 

„ĽUDOMILKA“
V tomto roku uplynulo 400 rokov od 

narodenia a 320 rokov od smrti Anny 
Sirmajovej-Kecerovej, manželky podžu-
pana Petra Sirmaja, zakladateľa pozdi-
šovskej vetvy spomínaného rodu. Ten 
postavil v roku 1648 v obci kaštieľ a 
testamentárne ho učil za rodinné sídlo.

Anna sa narodila v Lipovciach roku 
1615. Pochádzala z významného šariš-
ského šľachtického rodu. Jej otec Andrej 
Kecer bol podžupanom Šarišskej stolice. 
V Pozdišovciach žila vyše 40 rokov. Pod-
ľa tradície bola ľudomilkou. Starala sa o 
dobro ľudí a zaslúžila sa aj o zveľadenie 
pozdišovského hrnčiarstva. Okrem iné-
ho svojmu vnukovi Melicharovi (zakla-
dateľovi cechu) kúpila hrnčiara.

Jej meno azda najviac preslávi-
la vzácna hudobná pamiatka sloven-
skej hudby z prelomu 17. a 18. stor. 

- rukopisná zbierka zápisov 388 tan-
cov a piesní. Pod názvom „Nápevy sta-
rých slovenských zpjevanek od urozené 
Anny Szirmay, rozené Keczer“ ju v roku 
1867 daroval Matici slovenskej tunajší 
kantor, učiteľ a národovec K. Seredaj. 
Aj keď Anna nebola skutočnou autor-
kou zápisov, zaiste ich vytvorenie pod-
nietila. Zbierka je tiež príkladom preni-
kania slovenskej ľudovej piesne medzi 
šľachtu.

Anna mala s manželom päť detí – 
Štefana, Mikuláša, Sáru, Petra a Andre-
ja. Ako evanjelici sa zaslúžili o opravu a 
prestavbu tunajšieho kostola a založe-
nie evanjelického cirkevného zboru (po 
roku 1650). Anna zomrela pred 320 
rokmi – 19. augusta 1695 v obci Svi-
nice a svojho manžela prežila o vyše 36 
rokov. (-mh-)



PhDr. Eugen LIŠKA (1920-1997)
český spisovateľ, dramatik, autor odbornej literatúry

Narodil sa 26. októbra 1920 v Pozdišovciach (v kaštieli), kde 
bol jeho otec dôstojníkom Československej armády. V nasle-
dujúcom roku sa rodina presťahovala na Moravu. V roku 1940 
maturoval na reálnom gymnáziu v Litovli a o rok neskôr zložil do-
plňujúcu maturitnú skúšku na 
učiteľskom ústave v Kroměříži. 
Počas okupácie bol nasadený 
v nemeckom Magdenburgu. 
V rokoch 1945 a 1946 učil na 
meštianskej škole v Prahe a 
súbežne diaľkovo študoval na 
FF UK v Prahe. Od roku 1946 
bol úradníkom štátnej pláno-
vacej komisie. Vysokoškolské 
štúdiá ukončil v roku 1948, 
štátnu skúšku však mohol na 
základe rehabilitácie vykonať 
až v roku 1971. V roku 1991 
získal titul PhDr. (prácou Fi-
lozofi e předvídání). Do peri-
odickej tlače prispieval už od 
30-tych rokov 20. stor. Napísal 
divadelnú hru Chléb, který jíte, sfi lmovaný v roku 1963 a román 
Povolání, ktorý je prvou časťou voľnej trilógie (ďalšie Ospravedl-
nění a Milovaní). V roku 1963 vydal spoločne s M. Richterom a Z. 
Macíkom odbornú publikáciu Plánování rozvoje vědy a techniky. 
Zomrel 29. marca 1997 v Prahe. (P. Z.)
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V II. polroku 2015

Uzreli svetlo sveta
Lea KOVÁČOVÁ, Michal HOLKA.

Uzavreli manželstvo
Ing. Peter UNOKA a Mgr. Janka RIMÁROVÁ, Maroš GAĽA a Daniela 
ŠÁRIKOVÁ.

Oslávili životné výročia
50 rokov – Eva SVATOVÁ, Peter POPRÍK, Mária VAJDOVÁ, Valéria 

KORIBANIČOVÁ, Vlasta KAČICOVÁ, Alena HAMADEJO-
VÁ, Marián GUNÁR, Peter LACKO, Milan GAĽA.

60 rokov – Marián HOĽAN, Michal KUNCA, Viera VARMEĎOVÁ, Du-
šan POĽAŠKO.

70 rokov – Ján MENDA, Anna Božena SOTÁKOVÁ, Ján HREŠČO, 
Mária LACKOVÁ.

75 rokov – Michal ŠČERBÁK, Michal HURTUK, Jozef NAVRÁTIL, Pa-
vel PAĽO.

80 rokov – Mária DINIČOVÁ.
81 rokov – Mária ŠTEFANKOVÁ, Mgr. Július KRÁĽ.
82 rokov – Anna BALOGOVÁ.
83 rokov – Michal HOĽAN, Anna VOLOŠOVÁ, Albert DELIMAN, Mária 

BAKAJSOVÁ, Mária ČIŽMÁROVÁ.
84 rokov – Michal MRÁZ, Zuzana MIHALČINOVÁ, Michal HUDÁK.
85 rokov – Zuzana NEMETOVÁ.
86 rokov – Mária KRÁĽOVÁ, Anna ŠENITKOVÁ, Mária KOČIŠOVÁ.

Opustili naše rady
10.7. – Mikuláš LACKO (nar. 1947), 13.9. – Juraj JURKO (1934), 10.10. 
– Zlatica  HREŠČOVÁ, rod. Bariová (1937), 8.11. – Andrej LAŠKODY 
(1980), 22.12. – Andrej VALI (1937).

GALÉRIA OSOBNOSTÍ

ˇ

DO TRETICE MOLNÁR
V závere roka sa uskutočnil 12. ročník Pozdišovského šachového tur-

naja za účasti 5 súťažiacich. Hralo sa systémom každý s každým. Najlep-
šie si počínal Jozef Molnár so ziskom 4 bodov, ktorý toto podujatie vyhral 
už tretíkrát, druhý skončil Dušan Drábik (3), tretí Miroslav Tirpák (2), štvr-
tý Milan Čečehovský (1) a piaty Jozef Link (0). Sponzorsky prispeli Obec 
Pozdišovce, R-pub Pozdišovce a Marek Molnár.

S nultým ročníkom to už bolo od roku 2000 trináste stretnutie na-
šich šachistov. V doterajšej histórii vyhralo turnaj týchto 7 hráčov: Andrej 
Laškody (2004, 2006, 2007, 2013 a 2014), Jozef Molnár (2009, 2011 
a 2015), Ing. Ján Kráľ (2005 a 2008), Rudolf Palúch (2000), Ing. Ján 
Mráz (2004), Michal Tkáčik (2008) a Slavomír Guľváš (2012).

Pripomeňme, že 0. ročník bol v roku 2000, nasledujúce tri roky sa ne-
hralo a v roku 2004 sa uskutočnili dva ročníky (február a december). Tra-
díciu Pozdišovského šachového turnaja založili Ján Furčák, Jozef Molnár 
a Jaroslav Čenčarik. Štyri ročníky (prvý až štvrtý) odohrali v Močaranoch, 
ostatné v Pozdišovciach.  -red-

Do súťaže sa zapojilo 12 jednot-
livcov, ktorí boli rozdelení do dvoch 
šesťčlenných skupín, kde sa hralo 
systémom každý s každým. Do finá-
le postupovali z oboch skupín dva-
ja najlepší. Najviac sa darilo M. Lu-
káčovi, ktorý nenašiel vo dvojhre 
premožiteľa a stal sa celkovým ví-
ťazom. Druhý skončil V. Topor, tre-
tí J. Anguš a štvrtý J. Sabol. Menej 
úspešní zo skupín bojovali už len o 
ďalšie umiestnenia a skončili v tom-
to poradí: 5. J. Tokár, 6. M. Soták, 7. J. 
Molnár, 8. J. Kendzior, 9. J. Pavlík, 10. 
J. Čenčarik, 11. J. Malčický. Dvanás-
tym účastníkom bol D. Drábik, kto-

rý sa počas zápasu zranil a skončil v 
nemocnici. Jeho výsledky boli anu-
lované.

Hrala sa aj štvorhra. Po vylučo-
vacích zápasoch sa hralo o konečné 
umiestnenia. Vo finále si dvojica J. 
Tokár/M. Soták poradila s dvojicou 
J. Anguš/V. Topor 2:1, tretí skonči-
li M. Lukáč/J. Čenčarik a štvrtí J. Sa-
bol/J. Molnár. Ceny najúspešnej-
ším odovzdala predsedníčka ZO JDS 
Dáša Lukáčová.

Zápasy sa  hrali v mini telocvični 
základnej školy. Veríme, že aj tento 
turnaj sa stane pevnou súčasťou ka-
lendára obecných podujatí. (Ratok) 

Po viac než troch desaťročiach, ktoré uplynuli od posledného štartu na-
šich stolných tenistov v III.A triede, ožila stolnotenisová tradícia v obci nano-
vo. Stalo sa tak zásluhou Jána Tokára a Ing. Dušana Drábika, ktorí pod zášti-
tou ZO Jednoty dôchodcov Slovenska a Obecného úradu Pozdišovce pripra-
vili v závere roka premiérovo pre nadšencov tohto športu Vianočný turnaj.

Kto reprezentoval a ako sa na stre-
lených góloch podieľali jednotliví hráči?

Dospelí (25 gólov): Daniel Ihnácik, 
Blažej Marga, Patrik Novák, Vladislav Ra-
páč – Richard Andrišov, Lukáš Brecko (1), 
Rastislav Čenčarik, Kamil Drábik, Igor Dra-
gula (1), Štefan Faťol, Peter Furčák ml., 
Martin Gavlík (2), Matúš Hirko, Vojtech 
Horváth (6), Ľubomír Chovan, Marcel Ju-
raško (2), Ivan Katona, Martin Komár, Ja-
kub Kornuc (5), Stanislav Kováč (1), Ja-
roslav Ložinčák, Dávid Macko (1), Daniel 
Pliško, Dávid Rimko, Jaroslav Romančák 
(3), Pavol Talnagi (2), Peter Vali, Jozef Var-
ga, Martin Varmeďa. Vedúci mužstva Július 
Ihnácik ml., asistenti trénera Bedrich Sme-
tana, Igor Hreščo. Masér: Cyril Kováč. Zá-
stupca klubu: Ing. Ján Čižmárik.

Dorastenci (37 gólov): Patrik Novák 
– Richard Andrišov, Jaroslav Bánom (2), 
Lukáš Čižmárik (1), Kamil Drábik, Marián 

Fabián, Štefan Faťol, Patrik Feneš (3), Pat-
rik Hadek (8), Dominik Gombita, Peter Ko-
čiš, Michal Kohút (2), Pavol Krištovčík (2), 
Ondrej Novák, Branislav Pavlikán (5), Mar-
tin Romančák, Benjamín Soták, Benjamín 
Šamuľák (12), Martin Urban (1). Vedúci 
družstva Július Ihnácik, zástupca klubu Ing. 
Ján Čižmárik, asistent trénera Igor Hreščo, 
masér Cyril Kováč. Jedným vlastným gólom 
prispeli Bracovce.

Žiaci (38 gólov): Dalibor Kováč – Ja-
roslav Bánom (8), Róbert Čačko (1), Mar-
tin Matej Jakub Engel, Dávid Fabián, Jakub 
Jurko (2), Róbert Kováč (1), Ladislav Men-
da, Dušan Moskaľ, Ondrej Novák (6), Alex 
Pliška, Martin Romančák (6), Benjamín So-
ták (8), Daniel Soták (5), Marek Varga (1), 
Róbert Varga. Vedúci družstva Jakub Kor-
nuc, asistent trénera Maroš Drábik, masér 
Vladimír Jurko, zástupca klubu Ing. Ján 
Čižmárik. (Pripravil JPZ)

V jesennej časti súťažného ročníka 2015/2016 v oblastných súťažiach si fut-
balisti Obecného športového klubu (OcŠK) Pozdišovce na svoje kontá pripísali do-
vedna 100 strelených gólov. Najlepšie to sypalo žiakom, ktorí v priemere na zá-
pas strelili 6,333 gólu. Dorastenci nadeľovali v priemere 4,625 gólu, pričom obe 
družstvá sú zatiaľ vo svojich súťažiach najproduktívnejšie. Dospelí dali v prieme-
re 1,923 gólu. Mali však najviac strelcov – 10, kým mládežnícke družstvá po 9.



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

1. kolo (9.8.2015)
Iňačovce – Pozdišovce 1:2 (1:1)
Góly: Onderišin – J. Kornuc (11 m), 
Horváth. ŽK: Gurguľ – P. Vali. Pred 60 
divákmi rozhodoval D. Čeklovský.
2. kolo (16.8.2015)
Pozdišovce – Vojany 0:3 (0:0)
Góly: Mar. Dzurjo, Balog, D. Pongó. ŽK: 
K. Drábik – N. Pongó. Pred 50 divákmi 
rozhodoval Mazár.
3. kolo (23.6.2015)
V. Kapušany B – Pozdišovce 5:3 (3:3)
Góly: Balogh, Sz. Vasiľ, Vencel, Berkes, 
Tokár – J. Kornuc 2, S. Kováč. ŽK: Sz. 
Vasiľ, Palóczi, Balogh, Tokár, Világi – R. 
Andrišov, M. Varmeďa, Pliško. Pred 50 
divákmi rozhodoval Kurták.
4. kolo (30.8.2015)
Pozdišovce – Rakovec n/O 0:1 (0:0)
Góly: Mati. ŽK: K. Bogár (h). Pred 60 di-
vákmi rozhodoval J. Škodi. 
5. kolo (6.9.2015)
Beša – Pozdišovce 1:1 (1:1)
Góly: Esterhay (11 m) – Juraško. ŽK: Titka, 
Pallai, Haraszti – Hirko. Rozhodoval Matej.
6. kolo (13.9.2015)
Pozdišovce – Pusté Čemerné 3:2 (2:1)
Góly: Juraško, Horváth, Gavlík – Rohaľ 
2. ŽK: J. Kornuc – Porvažník, Dzurko. 
ČK: M. Varmeďa – Dančišin. Pred 60 di-
vákmi rozhodoval Kaffan.
7. kolo (20.9.2015)
FKD Trhovište – Pozdišovce 3:2 (2:0)
Góly: P. Lešňanský 2 (1 z 11 m) G. Novák 
– Macko, J. Kornuc (11 m). ŽK: P. Bo-
gár, C. Bogár – Dragula, S. Kováč, Hirko. 
Pred 50 divákmi rozhodoval Cejkovský. 
8. kolo (27.9.2015)
Pozdišovce – Lesné 2:2 (1:1)
Góly: Brecko, Horváth – Revák, Ovšon-
ka. ŽK: S. Kováč, J. Romančák – Hu-
dák, Ovšonka. Pred 60 divákmi rozho-
doval Kurták.
9. kolo (4.10.2015)
Ptrukša – Pozdišovce 0:4 (0:1)
Góly: J. Romančák, Horváth, Talnagi, 
Gavlík. ŽK: Štefán – Hirko. Pred 60 di-
vákmi rozhodoval Koščo. 
10. kolo (11.10.2015)
Pozdišovce – Veľké Slemence 2:0 (0:0)
Góly: Horváth 2. ŽK: J. Kornuc (d). Pred 
50 divákmi rozhodoval Kurták.
11. kolo (18.10.2015)
Bracovce – Pozdišovce 3:2 (3:1)
Góly: Eštok, Ondomiši, Fedor (11 m) – J. Ro-
mančák, Dragula. ŽK: Horváth, Hirko, Pliško. 
Pred 30 divákmi rozhodoval Čeklovský.
12. kolo (25.10.2015)
Pozdišovce – Horovce 2:1 (1:1)
Góly: Talnagi, J. Kornuc – Balog. ŽK: 
Hirko (d). Pred 30 divákmi rozhodoval 
D. Čeklovský.
26. kolo (1.11.2015)
Bánovce n/O – Pozdišovce 1:1 (0:0)
Góly: Mičo – J. Romančák. Pred 50 di-
vákmi rozhodoval Joz. Pivarník.

Tabuľka po jesennej časti 2015/2016
 1. Vojany 13 13 0 0 61 : 15 39
 2. Rakovec n/O 13 8 3 2 34 : 12 27
 3. V. Kapušany B 13 7 2 4 44 : 31 23
 4. Dr. Trhovište 13 7 0 6 37 : 31 21
 5. Lesné 13 5 4 4 25 : 20 19
 6. Horovce 13 6 1 6 29 : 37 19
 7. V. Slemence 13 5 3 5 32 : 25 18
 8. Bracovce 13 6 3 4 23 : 19 18
 9. Pozdišovce 13 5 3 5 25 : 23 18
 10. P. Čemerné 13 5 0 8 22 : 37 15
 11. Bánovce n/O 13 4 2 7 25 : 31 14
 12. Ptrukša 13 3 1 9 13 : 52 10

 13. Iňačovce 13 3 0 10 18 : 36 9
 14. Beša 13 1 4 8 13 : 32 7

V. liga Západ – dorastenci U-19
1. kolo (4.9.2015):
POZDIŠOVCE – MOČARANY 4:0 (2:0),
Hadek 2, Šamuľák, Pavlikán. ŽK: Ko-
hút, R. Andrišov (d). Pred 30 divákmi 
rozhodoval Čeklovský.
2. kolo (11.9.2015):
POZDIŠOVCE mali voľno.
3. kolo (18.9.2015):
MALČICE – POZDIŠOVCE 2:5 (0:4),
Šamuľák 2, Pavlikán 2, Čižmárik. Pred 
10 divákmi rozhodoval Kovács.
4. kolo (26.9.2015):
POZDIŠOVCE – BRACOVCE 3:1 (2:1),
Bánom, De. Tatár vl., Kohút – Rezan-
ka. Pred 30 divákmi rozhodoval Ferko.
5. kolo (3.10.2015):
ZALUŽICE – POZDIŠOVCE 0:4 (0:0),
Šamuľák 3, Feneš (11 m). ŽK: Vojna – Pavli-
kán. S. Pred 30 divákmi rozhodoval Ondrík.
6. kolo (10.10.2015):
POZDIŠOVCE – P. ČEMERNÉ 5:1 (2:0),
Šamuľák 2, Bánom, P. Krištovčík, Ha-
dek. ŽK: P. Krištovčík, Pavlikán – Bub-
nár, Pacola. ČK: Bubnár. Pred 10 divák-
mi rozhodoval J. Škodi.
7. kolo (17.10.2015):
LESNÉ – POZDIŠOVCE 1:6 (1:4),
Hadek 2, Kohút, Pavlikán, P. Krištovčík, 
Feneš. Pred 20 divákmi rozhodoval Tušek.
8. kolo (24.10.2015):
POZDIŠOVCE – BÁNOVCE n/O 8:0 (4:0),
Šamuľák 4, Hadek 3, Pavlikán. Pred 30 
divákmi rozhodoval Čeklovský.
9. kolo (31.10.2015):
HOROVCE – POZDIŠOVCE 2:2 (0:1),
Oros, Štrus – Feneš, M. Urban. Pred 20 
divákmi rozhodoval Koščo.

Tabuľka po jesennej časti 2015/2016
 1. Pozdišovce 8 7 1 0 37 : 7 22
 2. Bracovce 8 7 0 1 35 : 6 21
 3. Bánovce n/O 8 4 1 3 36 : 21 13
 4. Zalužice 8 3 2 3 14 : 17 11
 5. Lesné 8 3 1 4 21 : 29 10
 6. P. Čemerné 8 3 0 5 24 : 37 9
 7. Horovce 8 2 1 5 13 : 37 7
 8. Malčice 8 2 0 6 18 : 25 6
 9. Močarany 8 2 0 6  9 : 28 6

IV. liga ObFZ Západ – žiaci U-15
1. kolo (18.9.2015):
ČIČAROVCE – POZDIŠOVCE 1:15 (1:7),
Bártfay – B. Soták 5, J. Bánom 4, D. So-
ták 3, M. Varga, R. Čačko, M. Roman-
čák. ŽK: Bártfay – B. Soták, J. Bánom. 
Pred 20 divákmi rozhodoval Cejkovský.
2. kolo (25.9.2015):
POZDIŠOVCE – BUDKOVCE 3:0 (2:0),
J. Bánom (11 m), R. Kováč (11 m), M. 
Romančák. Pred 30 divákmi rozhodo-
val D. Ihnácik.
3. kolo (2.10.2015):
POZDIŠOVCE mali voľno.
4. kolo (9.10.2015):
POZDIŠOVCE – K. LIESKOVÁ 1:0 (1:0),
O. Novák. Pred 20 divákmi rozhodoval 
Čeklovský.
5. kolo (16.10.2015):
V. SLEMENCE – POZDIŠOVCE 1:12 (0:7),
Má. Pásztor – B. Soták 3, Bánom 3, Jak. 
Jurko 2, D. Soták 2, M. Romančák, O. No-
vák. Pred 6 divákmi rozhodoval Kovács.
6. kolo (23.10.2015):
POZDIŠOVCE – PETROVCE n/L 2:1 (1:0),
O. Novák, M. Romančák – Lorinc.
7. kolo (30.10.2015):
TRHOVIŠTE – POZDIŠOVCE 2:5 (1:2),
R. Demeter 2 – O. Novák 3, M. Romančák 
2. Pred 30 divákmi rozhodoval D. Ihnácik.

Tabuľka po jesennej časti 2015/2016
 1. Pozdišovce 6 6 0 0 38 : 5 18
 2. Budkovce 6 3 1 2 27 : 14 10
 3. FKD Trhovište 6 3 1 2 23 : 13 10
 4. K. Liesková 6 3 0 3 29 : 15 9
 5. Petrovce n/L 6 2 2 2 19 : 9 8
 6. V. Slemence 6 1 0 5 7 : 41 3
 7. Čičarovce 6 1 0 5 6 : 52 3

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

FUTBALOVÁ NEDEĽA:

ŽBINCE A PETROVCE
Futbaloví dorastenci a dospelí – účastníci najstarších zemplínskych 

turnajov napísali v nedeľu 12. júla v Pozdišovciach ďalšie kapitoly tých-
to podujatí. Kým muži bojovali o tradičnú pozdišovskú vázu už po 51-
krát, dorastenci bojovali na memoriáli po 11-krát, keď predtým 23 roč-
níkov odohrali žiaci.
MEMORIÁL MIKULÁŠA BENETINA

34. ročník – 12. júl 2015
Tohtoročný turnaj neabsolvoval 

minuloročný víťaz zo susedného Tr-
hovišťa. Bolo teda jasné, že víťaz vzí-
de z trojice Obecný futbalový klub 
Lastomír (IV. liga ObFZ), TJ Druž-
stevník Žbince (IV. liga ObFZ) alebo 
Obecný športový klub Pozdišovce (V. 
liga Západ ObFZ). Na turnaji padlo 
dovedna deväť gólov, z nich N. Tokár 
(Žbince) strelil tri!

Výsledky jednotlivých stretnutí:
POZDIŠOVCE – ŽBINCE 0:3 (0:1)
Góly: N. Tokár 2, I. Kanči
ŽBINCE – LASTOMÍR 4:2 (2:1)
Góly: N. Tokár 3, R. Kanči
LASTOMÍR – POZDIŠOVCE 0:0, 
na pok. kopy 3:4

Konečná tabuľka:
 1. ŽBINCE 2 2 0 0 7 : 2 6
 2. POZDIŠOVCE 2 0 1 1 0 : 3 1
 3. LASTOMÍR 2 0 1 1 2 : 4 1

O poradí na 2. a 3. mieste rozho-
dol penaltový rozstrel.

Zápasy rozhodovali D. Ihnácik a 
R. Kolesár.
Putovná POZDIŠOVSKÁ VÁZA

51. ročník – 12. júl 2015
Obsadenie najstaršieho zemplín-

skeho turnaja bolo oproti vlaňajšku 
z troch štvrtín totožné, akurát hrá-
čov piatoligistu z Vinného nahradil 
nováčik VI. ligy ObFZ AFK Topo-
ľany. Boje o konečné umiestnenie 
boli dramatické a v oboch prípadoch 

musel rozhodnúť penaltový rozstrel. 
Zvlášť dramatické to bolo vo finále a 
chvíľami sa zdalo, že na listinu víťa-
zov pribudne nové meno. Piatoligo-
vý nováčik TJ Sokol Močarany však 
nakoniec v desiatej jednástkovej sérii 
neuspel. Primát tak nakoniec obhá-
jil minuloročný víťaz TJ Družstevník 
Petrovce nad Laborcom.

Vyraďovacie zápasy:
POZDIŠOVCE – MOČARANY 
1:3 (0:3), Góly: Horváth – Sta-
roškovič, Smolák, Sabo
PETROVCE n/L – TOPOĽANY 
2:1 (1:1), Góly: Paulov (11 m), 
Kiovský - Tabaka

O 3. miesto:
POZDIŠOVCE – TOPOĽANY 
3:3 (2:2), na pok. kopy 2:4
Góly: Chovan 2, Horváth – Cho-
choláček, Duška, Hanko

Finále:
PETROVCE n/L – MOČARANY 
1:1 (1:0), na pok. kopy 8:7
Góly: Nemčík – Hamšík

O víťazovi turnaja sa rozhodlo až 
v 10. sérii penaltového rozstrelu!

Konečné poradie:
 1. TJ Družstevník PETROVCE n/L
 2. TJ Sokol MOČARANY
 3. Amatérsky FK TOPOĽANY
 4. Obecný ŠK POZDIŠOVCE

V prestávke medzi vyraďovacími 
zápasmi a bojmi o umiestnenie sa 
stretli veteráni s týmto výsledkom:
POZDIŠOVCE – MICHAĽANY 1:0
Gól: Gajdoščík

Na pokutové kopy boli úspešnej-
ší hostia z Michalian (3:4).

Jednotlivé zápasy rozhodovali R. 
Kolesár, A. Stretavský, T. Škodi 
a J. Škodi.

Finále a Vázu pre Petrovce rozhodli až pokutové kopy. Snímka: JPZ

Pozdišovské criepky – Noviny obyvate¾ov obce Pozdišovceˇ

PRÍPRAVNÝ
FUTBAL
ZALUŽICE B  (Hažín) – POZDIŠOVCE 
6:3 (4:1), Ľoch, Sabol, Béreš, Janičina, 
A. Krišo, Kaffan ml. – Horváth, J. Kor-
nuc (11 m), K. Balog. Rozhodoval laik 
dom. Fabian.

POHÁR ObFZ
1. kolo (25.8.2015):
POZDIŠOVCE – KRÁSNOV-
CE 1:1 (0:1), na pok. kopy 3:5.
Góly: J. Kornuc – Moskaľ. Pred 
40 divákmi rozhodoval Koščo.


