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POZDIŠOVSKI ŠPACIRKI – MATURITAPOZDIŠOVSKI ŠPACIRKI – MATURITA

Ako sprievodcovia cestovného ru-
chu ukázali historické a kultúrne pa-
miatky obce – kaštieľ rodiny Sirma-
jovcov a kaplnku, evanjelický kostol, 
budovu evanjelickej školy, gréckoka-
tolícky chrám, pravoslávny chrám, 
zemiansku kúriu (teraz sídlo obec-
ného úradu) a mlyn. Študenti taktiež 
prezentovali históriu a technológiu 
nášho tradičného a známeho hrnčiar-
stva s praktickou ukážkou hrnčiar-
skej práce a možnosťou vyskúšať si 
ju. Poukázali aj na prírodný potenciál 
našej obce pre rozvoj vidieckej turis-
tiky – ranč, rybník, turistický chod-
ník. Pripravili ochutnávku regionál-
nych jedál a vín zo zemplínskej ob-
lasti. Na záver predviedli ukážku po-
zdišovskej svadby s tradičným tan-
com, hudbou a spevom. Pre deti na-

šej základnej školy pripravili tvorivé 
dielne so zaujímavými aktivitami.

Pri príprave študentov aktívne po-

máhali Milan Hreščo a Ján Poprik, 
ktorí im poskytli zaujímavé infor-
mácie o histórii obce a Ondrej No-
vák, ktorý pripravil scenár svadby a 
so žiakmi nacvičil jej ukážku. Vďa-
ka patrí aj starostovi obce Ing. Jánovi 
Čižmárikovi, ktorý bol nápomocný 
pri organizácii celej akcie. Finančne 
akciu podporil Ing. Ján Uhaľ. (J.S.)

VLADYKA J. E. KOČIŠ 90-ROČNÝVLADYKA J. E. KOČIŠ 90-ROČNÝ
Nedávno sa emeritný pražský pomocný biskup vladyka Ján Eugen Kočiš dožil požeh-

naných 90 rokov. Toto krásne životné jubileum oslávil ďakovnou svätou liturgiou v Ka-
tedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove 24. júna. Hlavným celebrantom bol prešovský ar-
cibiskup vladyka Ján Babjak, SJ, prítomní boli aj ďalší biskupi a takmer 50 kňazov.

J. E. Kočiš sa narodil v Pozdišovciach 25.6.1926, v roku 1951 bol tajne vysvätený za 
kňaza, v roku 1967 tajne vysvätený za biskupa, do roku 1968 bol mimo pastorácie. Po 
roku 1993 pôsobil v Českej republike – od roku 2004 ako pomocný pražský biskup.

Na mnohaja i blahaja lita, vladyko!

SPOLU
Pod týmto názvom sa 14. marca 

uskutočnilo v kultúrnom dome pred-
veľkonočné medzigeneračné tvorivé 
stretnutie. Zišli sa tu členovia ZO JDS 
Pozdišovce so žiakmi miestnej zák-
ladnej školy a pracovníkmi Zemplín-
skeho osvetového strediska Micha-
lovce pod vedením Mgr. D. Čičákovej.

Cieľom podujatia bolo maľovanie 
veľkonočných vajíčok, zhotovenie kor-
báčov, no hlavne to bolo medzigene-
račné stretnutie. Žiaci aj dôchodco-
via-seniori so zanietením maľovali vy-
fúknuté vajíčka. Chlapi a chlapci pre 
zmenu plietli korbáče z vŕbového prú-
tia. Chlapcov taktiež zaujala výroba 
píšťaliek z vŕby, ktorú videli prvýkrát. 
Zhotovovanie korbáčov a píšťaliek si 
vyskúšali aj sami. Pri práci si zároveň 
pospevovali. Seniori sa nakrátko vráti-
li do detských čias, deti sa zasa tešili.

Členky Jednoty dôchodcov Sloven-
ska napiekli aj perníkové vajíčka, na 
ktorých si všetci pochutnali. V bese-
de si ešte zaspomínali na veľkonočné 
zvyky a zaželali si spoločne veselé a 
požehnané sviatky. Dáša Lukáčová,

 predsedníčka ZO JDS

Maturanti v Pozdišovciach.  Snímka: SOŠ OaS Michalovce

Možnosti rozvoja cestovného ruchu na Zemplíne so zameraním na po-
tenciál obcí boli témou praktickej maturitnej skúšky študentov Strednej 
odbornej školy obchodu a služieb v Michalovciach. Študenti odboru ma-
nažment regionálneho cestovného ruchu si vybrali našu obec a predstavili 
ju ako zaujímavú turistickú destináciu Dolného Zemplína, ktorá má svo-
jim návštevníkom čo ponúknuť.

Obec Pozdišovce vás pozývaObec Pozdišovce vás pozýva
na

Deň obceDeň obce
a

26. folklórne slávnosti,26. folklórne slávnosti,
ktoré sa uskutočnia na miestnom amfiteátri 

23.23.  a  24. júla 201624. júla 2016 s týmto programom:
Sobota 23. júla 2016Sobota 23. júla 2016

19:0019:00 Vystúpenie kapely Junge Label z Košíc (víťaz pesničkárskej 
súťaže Košický zlatý poklad 2015),

20:3020:30 Vystúpenie kapely Massriot s Robom Šimkom.
Nedeľa 24. júla 2016Nedeľa 24. júla 2016

15:0015:00 Vystúpenia DFS Harčariki, DFSk Harčare, DFSk Harčar-
ki, DFSk Tarnavčan z Trnavy pri Laborci, DFSk Rakov-
čan z Rakovca nad Ondavou, Ľudová hudba Jána Doma-
nického a FS Orgonina z Vranova nad Topľou.

Spoluorganizátormi sú Miestny odbor Matice slovenskej Pozdišovce 
a Zemplínske osvetové stredisko Michalovce.

ÚCTA MATKÁMÚCTA MATKÁM
Druhá májová nedeľa už tradič-

ne patrí sviatku Dňa matiek. V tom-
to týždni prejavili úctu svojim mamič-
kám aj deti našej obce. V utorok po-
poludní pozdravili v sále kultúrneho 
domu mamičky žiaci základnej ško-
ly pod vedením svojich pedagógov. V 
nádhernom programe odzneli piesne 
a úprimné slová poďakovania za ich 
lásku a nesmiernu starostlivosť.

Podobne v piatok krásnym progra-
mom k sviatku blahoželali, ďakovali a 
potešili mamky a babky aj deti mater-
skej školy so svojimi učiteľkami.

Milovaným mamičkám poďakovali 
v nedeľu tiež deti v evanjelickom kos-
tole s pani kaplánkou. Na službách 
Božích modlitbami a piesňou ďako-
vali za ne Pánu Bohu a prosili o po-
žehnanie a milosti. (M. Hreščo)

ODPUST
V druhú júnovú nedeľu sa v 

gréckokatolíckom chráme usku-
točnila odpustová slávnosť k 
sviatku Najsvätejšieho srdca Je-
žišovho. Hlavným celebrantom 
bol miestny presbyter o. Marek 
Paľo, spoluslúžili don Peter Hra-
bovecký z michalovskej farnos-
ti Panny Márie Pomocnice kres-
ťanov, ktorý povedal aj homíliu 
a nedávno vysvätený o. diakon 
František Engel, pochádzajúci zo 
susedných Laškoviec. (rk)

ZOMREL V. BLAŽKO
Vo veku 85 rokov zomrel v Popra-

de 12. mája evanjelický kňaz ThMgr. 
Vincent Blažko. Svoju kňazskú drá-
hu začínal roku 1954 ako kaplán 
v Pozdišovciach. Pôsobil na viace-
rých miestach. V rokoch 1989-1993 
bol generálnym presbyterom ECAV. 
Okrem kňazskej činnosti sa venoval 
aj poézii, výtvarnej tvorbe a cirkev-
nému spevu. V rokoch 1990-1992 bol 
poslancom SNR (za KDH). Pochovaný 
bol 17. mája v Poprade-Veľkej. (-pz-)

DEŇ DETÍDEŇ DETÍ
V nedeľu 5. júna sa na miest-

nom ihrisku uskutočnili obecné 
oslavy Dňa detí. Do rôznych sú-
ťaží sa mohli zapojiť deti od 3 do 
11 rokov. Pre všetkých účastní-
kov boli pripravené sladké odme-
ny a zaujímavé ceny. (ik)



Poslanci obecného zastupiteľstva sa v prvom polroku 2016 zišli na troch 
riadnych zasadnutiach.
Dňa 12. februára 2016 obecné zastupiteľstvo:
Zobralo na vedomie:

1. Návrh rozpočtu obce na roky 2017 a 2018.
2. Žiadosť Ing. Martina Gavlíka o prenájom časti parcely č. 2904/52, 

k.ú. Pozdišovce.
Schválilo:

1. Správu o hospodárení obce za IV. štvrťrok 2015.
2. Rozpočet obce pre rok 2016.
3. Finančný príspevok pre Pravoslávnu cirkev – farnosť Pozdišovce v 

sume 138 €.
4. V súlade s § 4, ods. 5 Zákona čís. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov 
neuplatňovanie programov v rozpočte Obce Pozdišovce.

5. Finančný príspevok pre Richarda Szaba na rehabilitačný pobyt vo 
výške 660 €.

6. Zámer – predaj časti parcely parc. čís. C-KN 2904/52, k.ú. Pozdi-
šovce a podmienky predaja (súťažné podmienky) podľa samostat-
nej prílohy 6B a 6C.

Neschválilo:
1. Žiadosť ZO KSS o finančný príspevok na voľby do NR SR.

Za uznesenie hlasovalo 6 zo 6 poslancov.
Dňa 8. apríla 2016 obecné zastupiteľstvo:
Zobralo na vedomie:

1. Termíny kultúrnych podujatí pre najbližšie obdobie:
• Stavanie mája 30.4.2016 o 19.00 hod.,
• Deň detí 5.6.2016 o 15.00 hod.,
• Folklórne slávnosti a Deň obce 23. a 24.7.2016 

Schválilo:
1. Povodňový plán obce vrátane personálneho obsadenia jednotli-

vých komisií.
2. Prevádzkový poriadok pohrebiska. 
3. Pre rok 2016 tieto investičné akcie:

• Kanalizácia I. a II. stavba,
• Rekonštrukcia budovy na Hvizde,
• Doplnenie osvetlenia v strede obce pri moste,
• Kamerový systém – pokrytie centrálnej časti obce,
• Dokončenie osvetlenia v časti Arenda a miestnej komunikácie po 

most na Duši,
• Rekonštrukcia sociálnych zariadení v materskej škole,
• Oprava studne Pazdička,
• Oprava budovy na ihrisku.

Odporučilo starostovi:
1. Osloviť fi Dalnet ohľadom optických rozvodov v obci.

Za uznesenie hlasovalo 9 z 9 poslancov.
Dňa 24. júna 2016 obecné zastupiteľstvo:
Zobralo na vedomie:

1. Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky 
obce za rok 2015.

2. Vystúpenie Michala Vancu ohľadom výstavby rodinných domov.
3. Žiadosť Mgr. A. Maškovej.

Schválilo:
1. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
2. Prebytok rozpočtu vo výške 91 324,98 € a záporný rozdiel finanč-

ných operácií vo výške 7 171,66 €.
3. Rozdelenie rozpočtového hospodárenia vo výške 84 153,32 € na-

sledovne:
• Účelovo určené prostriedky zo štátneho rozpočtu účelovo určené 

na bežné výdavky základnej školy v sume 14 281,53 €,
• Nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu účelovo určené 

na dávky v hmotnej núdzi v sume 89,95 €,
• Nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu účelovo určené 

na rodinné prídavky v sume 258,72 €,
• Tvorbu rezervného fondu vo výške 69 523,12 €.

4. Správu o hospodárení obce za I. štvrťrok 2016.
5. Zámer predaja pozemku vo vlastníctve obce Pozdišovce a to čas-

ti pozemku parcela CKN č. 1320/2 o výmere podľa geometrické-
ho plánu v katastrálnom území Pozdišovce formou verejnej súťaže.

6. Súťažné podmienky pre predaj pozemku – časť parcely CKN 132/2 
k. ú. Pozdišovce – samostatná príloha uznesenia 6B.

7. Prípravu dokumentov pre „Žiadosť o dotáciu na spracovanie územ-
ného plánu obce“.

8. Príspevok OZ Šťastné kone v sume 10% z preukázateľných (zdokla-
dovaných) výdavkov.

9. Výkon práva poľovníctva na pozemkoch obce pre PZ Srnec Trho-
vište na obdobie 10 rokov. Tento súhlas nie je prenosný na tre-
tie osoby.

10. Osadenie lavičiek popri Lipovci a v areáli kultúrneho domu.
Ing. Ján ČIŽMÁRIK, starosta obce

ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Tradičnou súčasťou obecných plesov je aj tombola. Snímka: J. Aci

ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
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POSTAVILI MÁJPOSTAVILI MÁJ
V tradícii stavania mája v našej 

obci sme pokračovali aj v tomto 
roku. Večer 30. apríla bol za hoj-
nej účasti občanov, mládeže a 
detí postavený uprostred obce 
pri pamätníku národným dejate-
ľom „máj“ zo zelenej brezy.

Od obecného úradu ho v sprie-
vode a so spevom niesli členovia 
DFSk Harčare, Harčarki a DFS 
Harčariki. Po „rečovanke“ po-
tom dievčatá máj ozdobili fareb-
nými stuhami. Keď starosta obce 
Ing. Ján Čižmárik dal súhlas a 
„pozvoľil maj postavic“, miestni 
folkloristi máj vztýčili na vysokej 
drevenej žrdi. Po prípitku si pod 
ním zaspievali a zatancovali nie-
len účinkujúci, ale aj prizerajúci 
sa obyvatelia a návštevníci obce.

Na záver programu ponúka-
li poslanci obecného zastupiteľ-
stva všetkých prítomných chut-
nými „kolačkami“ a bielym vín-
kom. (-MH-)

Z VÝROČNÝCH HODNOTENÍZZZZZZZ VVVVVVVÝÝÝÝÝÝÝÝÝRRRRRRROOOOOOOČČČČČČČČČNNNNNNNÝÝÝÝÝÝÝÝÝCCCCCCCHHHHHHH HHHHHHHOOOOOOODDDDDDDNNNNNNNOOOOOOOTTTTTTTEEEEEEENNNNNNNÍÍÍÍÍÍÍÍÍ

AKO SME
VOLILI

V sobotu 5. marca 2016 sa na Slo-
vensku uskutočnili ďalšie voľby po-
slancov do Národnej rady Slovenskej 
republiky. Do zoznamu voličov bolo v 
našej obci zapísaných 1038 oprávne-
ných osôb, ktorí tvorili jeden volebný 
okrsok. Hlasovacie lístky odovzdalo 
551, z nich 538 bolo platných.

Z 22 strán a hnutí, ktoré sa uchá-
dzali o priazeň voličov, najviac hlasov 
dostali Smer-SD (38,66%), Slovenská 
národná strana (10,03%), Kotleba-Ľu-
dová strana Naše Slovensko (9,85%), 
Sloboda a Solidarita (8,92%), Boris 
Kollár-Sme rodina (8,55%), OĽaNO/
NOVA (8,17%) a Sieť (5,20%). V rámci 
Slovenska všetky tieto strany prekro-
čili potrebnú 5%-nú hranicu a dosta-
li sa do parlamentu. Okrem nich sa to 
podarilo aj strane Most-Híd.

Kým priemerná celoslovenská účasť 
vo voľbách bola 59,82%, v našom vo-
lebnom okrsku to bolo iba 53,08%.

 (JPZ) 

ˇ

Futbalisti OcŠK bilancovali svo-
ju činnosť 31. januára. Zhodnotili vý-
sledky dospelých, dorastencov a žia-
kov a prijali opatrenia na zlepšenie 
činnosti, vybavenie klubu a ihriska. 
Klub registruje vyše 50 členov. Pred-
sedom je J. Ihnácik ml.

ZO JDS hodnotila svoju činnosť 
2. februára. Schôdzu viedla predsed-
níčka D. Lukáčová, správu o činnosti 
predniesol M. Ščerbák, správu o hos-
podárení M. Drabik a správu revíznej 
komisie M. Krojová. Okrem členov v 
diskusii vystúpili aj hostia – Ing. V. 
Čuvan predseda OO JDS, M. Čepe-
ra, podpredseda OO JDS a Ing. J. 
Čižmárik, starosta obce. Na schôdzi 
bol schválený plán hlavných úloh a 
rozpočet na rok 2016. Organizácia 
má 101 členov.

Dňa 20. februára hodnotili svoju 
prácu členovia PZ Srnec, ktorý tvo-
rí 27 poľovníkov z Trhovišťa a Po-
zdišoviec. Poľovný revír má rozlohu 

takmer 3 tis. ha. Predsedom združe-
nia je J. Čačko.

Miestni rybári a včelári sa zúčast-
nili rokovaní v Michalovciach, kde sú 
združení v tamojších základných or-
ganizáciách.
Činnosť MO MS bilancovalo 11. 

marca 48 členov. Schôdzu vied-
la predsedníčka Ing. J. Luteránová, 
správu o činnosti prečítal O. Novák, 
správu o hospodárení R. Moskaľová 
a plán úloh prečítala Ing. L. Toporo-
vá. Súčasťou schôdze bola aj beseda 
„Hrnčiarstvo v Pozdišovciach“ s vi-
deo ukážkami, ktoré komentoval pra-
covník ZM Michalovce Mgr. J. Hra-
bovský. Na záver nechýbal teplý čaj, 
vínko a „krepľe“. M. Hreščo

Ako prvé hodnotili svoju minuloročnú činnosť členky MS SČK (29.1.). Správu 
o činnosti predložila predsedníčka A. Opová. Na schôdzi boli ocenení noví držite-
lia Jánskeho plakiet. Členská schôdza prijala plán činnosti a rozpočet na rok 2016. 
MS SČK združuje 109 členov.
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EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBAEKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA
V nedeľu 24. januára popoludní sa v miestnej gréckokatolíckej cerkvi 

uskutočnila ekumenická bohoslužba. Pripravili ju miestni kňazi – o. Marek 
Paľo, gréckokatolícky farár a Denisa Vargová, zborová kaplánka ECAV.

Veriaci všetkých konfesií z obce sa modlili s kresťanmi v Lotyšsku, kto-
rí v tejto bohoslužbe vidia nádej na spoločný rast v jednote. O ekumene 
a Cirkvi v Lotyšsku hovorila D. Vargová. Spomenula ťažké obdobia utrpe-
nia a prenasledovania kresťanov pre vieru v Ježiša Krista v tejto krajine v 
minulosti. Prosby o dary Svätého Ducha a evanjelium prečítal o. Marek a 
modlitby zmierenia predniesol don Peter Hrabovský, rímskokatolícky sa-
leziánsky kňaz z Michaloviec. Čítané bolo aj slovo Božie Starej zmluvy a 
epištola. Na základe Evanjelia Mt.5,1-16 „o soli zeme a o svetle sveta“ sa 
k prítomným v kázni prihovorila sestra kaplánka.

Na znak poslania spoločnej misie prijali veriaci pred oltárom ako ges-
to štipku soli a zapálili si sviečky od jedného plameňa. Všetky modlitby a 
spevy sa uberali k šíreniu pokoja a k uzdraveniu rán, ktoré trápia lotyš-
skú spoločnosť či iné krajiny, Slovensko nevynímajúc. Ekumenickej bo-
hoslužby sa zúčastnili v hojnom počte veriaci z Pozdišoviec, pravosláv-
ny farár Peter Bzik, starosta obce Ján Čižmárik a hostia z okolia. Po po-
žehnaní na záver spievali piesne „Aby sme vždy jedno boli...“ a „Živite ľu-
dije na blaho svita...“

Pozvaní a hostia sa po skončení bohoslužby stretli na spoločnom aga-
pé v kultúrnom dome.  Milan Hreščo, presbyter CZ ECAV

KOŠAROVÝKOŠAROVÝ  
MAJÁLESMAJÁLES

V poradí už tretí „košarový“ ma-
jáles sa uskutočnil v kultúrnom 
dome. Podujatie organizoval miest-
ny odbor Matice slovenskej a DFS 
Harčarki. Zúčastnilo sa ho viac než 
deväťdesiat milovníkov hudby a tan-
ca. Ako hostia vystúpili muzikanti z 
Terchovej a Jahodnej. (M. H.)

ZASLÚŽENÝ ODDYCHZASLÚŽENÝ ODDYCH
Ďalší školský rok je za nami. Keď sa ob-

zrieme späť, zistíme, že sme sa počas neho 
zúčastnili množstva akcií, súťaží, kultúrnych 
vystúpení a podujatí  v rámci školy, ale aj 
obce. Našou odmenou za celoročnú prácu bol 
školský výlet do Vysokých Tatier.

Cieľom bol Starý Smokovec. Počasie nám 
prialo, Tatry nás privítali krásnym výhľadom. 
Najprv sme sa vyviezli zubačkou na Hrebie-
nok, potom nasledovala pešia túra na Raine-
rovu chatu. Po výdatnom obede sme navští-
vili novú atrakciu pod názvom Tricklandia. Je  
to slovenský projekt založený na umení op-
tických ilúzií. Súčasťou je aj zrkadlové blu-
disko. Tu sa žiaci zabavili fotografovaním pri 
rôznych obrazoch zo slovenských rozprávok. 
Odniesli sme si plno krásnych a nezabudnu-
teľných zážitkov. Príjemne unavení sme sa 
bezpečne vrátili domov. Oteckovia ukáza-
li svoje športové schopnosti počas Dňa otcov, 
keď spolu so svojimi deťmi súťažili v zábav-
ných disciplínach. Po nich nasledovalo občer-
stvenie a posedenie rodičov, žiakov i učiteľov.

Po celoročnom úsilí si všetci zaslúžime od-
dych. Užime si prázdniny v zdraví, aby sme 
sa v septembri opäť všetci vrátili do školských 
lavíc. Mgr. A. Janošová, riaditeľka ZŠ

FOLKLORISTI SÚŤAŽILIFOLKLORISTI SÚŤAŽILI

Do súťaže, ktorá je trojstupňová 
a uskutočňuje sa každé tri roky, sa 
zapojilo 15 folklórnych skupín, 10 
sólistov spevákov, ľudová hudba a 
2 inštrumentalisti. Porota v zložení: 
Mgr. Ľubomír Varínsky – predseda, 
Mgr. Ružena Hospodárová a Mgr. 
Maroš Demko – členovia vyhodno-
tila súťaž nasledovne:

Spevácke skupinySpevácke skupiny
ZLATÉ PÁSMO s postupom do 
krajského kola: Harčarki (Pozdi-
šovce).
ZLATÉ PÁSMO: Ondavčanka 
(Bánovce n/O),  Pacerki (Budkov-
ce),  Hatalovčan - ženy (Hatalov),  
Hatalovčan - muži (Hatalov),  Mo-
ravančan - ženy (Moravany).
STRIEBORNÉ PÁSMO: Zem-
plínski  heligonkári (Michalovce), 
Čemerňanka (Pusté Čemerné), Ro-
kica - muži (Petrovce n/L),  Mora-
vančan - muži (Moravany),  Pav-
lovčane (Pavlovce n/U),  Noveśan 
(Tušická Nová Ves).
BRONZOVÉ PÁSMO: Klubo-
vanka (Michalovce), Mihaľovski  
nevesti  i beťare, Škucirka (Pavlov-
ce n/U).

Sólisti speváci / Duo spevSólisti speváci / Duo spev
ZLATÉ PÁSMO s postupom do 
krajského kola: Ján Ivan (Malčice).
ZLATÉ PÁSMO s návrhom na 
postup: Lucia Toporová, Dominika 
Moskaľová – Pozdišovce.
ZLATÉ PÁSMO: Katarína Bodo-
rová, Michal Klima (obaja Pusté 
Čemerné), Lucia Parikrupová (Mo-
ravany), Lenka Matinová, Ján On-
der (obaja Bánovce n/O).
STRIEBORNÉ PÁSMO: Ján An-
drejčin (Staré), Anna Krajňáko-

vá, Martina Vlková (obe Hatalov), 
Ladislav Handra, Jaroslav Pavlov 
(obaja Hatalov), Viliam Chorvato-
vič, Ján Štafura (obaja Michalov-
ce).
BRONZOVÉ PÁSMO: Ján Har-
buľa (Michalovce), Mária Čuchra-
nová,  Anička Čuchranová (obe Mi-
chalovce).

Pod názvom „Hudobný folklór dospelých“ sa v sobotu 28. mája 
uskutočnila v kultúrnom dome okresná súťažná prehliadka folklór-
nych skupín, sólistov spevákov, sólistov inštrumentalistov a ľudových 
hudieb. Organizátormi tejto postupovej súťaže boli Zemplínske osve-
tové stredisko Michalovce – kultúrne zariadenie KSK, Obec Pozdišov-
ce a folklórne skupiny Harčare a Harčarki.

Ľudové hudbyĽudové hudby
ZLATÉ PÁSMO s postupom do 
krajského kola: Ľudová hudba Če-
merňanka (Pusté Čemerné).

Sólisti – inštrumentalistiSólisti – inštrumentalisti
ZLATÉ PÁSMO s postupom do 
krajského kola: Pavol Hájnik,  he-
ligónka (Michalovce).
ZLATÉ PÁSMO s návrhom na 
postup: Michal Klima, heligónka 
(Michalovce).
ZLATÉ PÁSMO: Ján Tirňák, heli-
gónka (Michalovce).

K účinkujúcim sa prihovoril sta-
rosta obce Ing. Ján Čižmárik, pod-
ujatie moderovala Anna Dudašová 
zo ZOS v Michalovciach. (-pz-)

ˇ

ŠKOLSKÝ ŠKOLSKÝ 

VÝLETVÝLET
V prvý letný deň (21.6.) sa deti 

materskej školy so svojimi rodičmi 
a učiteľkami zúčastnili školského 
výletu. V Bábkovom divadle v Ko-
šiciach sa tešili predstaveniu "Bra-
ček jelenček". Po jeho skončení sa 
premiestnili do ZOO a DinoPar-
ku, kde obdivovali veľké množstvo 
exotických zvierat a svet dinosau-
rov. K príjemne strávenému dňu 
prispelo aj krásne slnečné počasie.

 J. Pancáková, riaditeľka MŠ

Zo súťažnej prehliadky folkloristov v kultúrnom dome. Snímka: ZŠ

Obrazová spomienka našich školákov na Tatry. Snímka:AJa

Výstavba kanalizácie pokračo-
vala prácami na ďalšom úseku. 
Takto sa pracovalo pri pamätníku 
v centre obce. Snímka: soP

NA POČESŤ M. JURKA
Dňa 17. januára sa v Hostí uskutočnil 

71. ročník Memoriálu Michala Jurka a 
Michala Olejára, ktorí zahynuli pri oslobo-
dzovaní tejto obce. „Je našou povinnosťou 
každoročne si uctievať takýchto hrdinov,“ 
povedal poslanec NR SR M. Kery počas 
otvárania pretekov. Prítomní boli predse-
da NSK M. Belica, zástupcovia veľvysla-
nectva Ruskej federácie v SR a ďalší hos-
tia. Podujatia, ktoré sa koná od roku 1946 
na počesť pozdišovského rodáka M. Jurka 
a jeho spolubojovníka, sa zúčastnilo 146 
bežcov, z toho 67 dospelých. (-rk-)
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NOC KOSTOLOV

V piatich európskych krajinách vrátane 
Slovenska sa v piatok 10. júna uskutočni-
la „Noc kostolov 2016“. Do duchovného 
podujatia, ktoré ponúkalo množstvo prí-
ležitostí nahliadnuť do života kresťanov, 
sa na Slovensku zapojilo viac než štyrid-
sať kostolov. Mottom 6. ročníka bol biblic-
ký citát: Jeho brány sa cez deň nezavrú a 
noc tam nebude“ (Zj: 21, 25).

Kresťanstvo je veľmi bohaté na kultúr-
ne a duchovné hodnoty. Významným spô-
sobom sa preto podieľa na duchovnom a 
kultúrnom živote našej spoločnosti, obcí či 
pri výchove v rodinách. Cieľom podujatia 
bolo obohatiť účastníkov o pozitívne skú-
senosti spojené s kresťanstvom a cirkvou, 
ale aj osloviť a pozvať tých, čo ešte ne-
poznajú Božie slovo či tých, čo ochabli vo 
viere v Pána Ježiša Krista. Projekt noci 
kostolov vytvoril aj priestor pre tých ľudí, 
ktorí sú motivovaní robiť niečo dobré pre 
druhých. V tichosti a pri modlitbách umož-
nil návštevníkom cenný duchovný zážitok 
a priblížil tiež históriu kresťanských kos-
tolov, v nich nádherné diela majstrov i de-
dičstvo našich predkov.

V našej obci prvýkrát organizovala noc 
kostolov Evanjelická cirkev a. v. v staro-
bylom chráme. Akciu pripravili zborová 
kaplánka Mgr. Denisa Vargová, presby-
teri a členovia CZ ECAV v Pozdišovciach. 
Podujatie sa nieslo v ekumenickom du-
chu a zúčastnili sa ho veriaci a návštevníci 
všetkých konfesií z obce a okolia.

Program, ktorý viedla sestra kaplán-
ka, začal o dvadsiatej hodine pri svetle 
sviečok. V prvej časti vystúpila Augustini-
ánska mládež z Košíc. 25-člennú skupinu 
viedol predstavený Rehole sv. Augustina 
na Slovensku páter Juraj Pigula. Za hu-
dobného doprovodu sa predstavili spevmi 
z Taizé. Boli to vlastne modlitby a Slovo 
Božie, ktoré v tichosti srdca viedli k roz-
jímaniu a umožnili prítomným modliť sa 
spoločne.

V druhej časti programu boli hostia a 
účastníci oboznámení o počiatkoch kres-
ťanskej cirkvi a kostola v našej obci, o 
založení evanjelického cirkevného zbo-
ru, o histórii tunajšieho chrámu a jeho 
skvostoch, o osobnostiach, ktoré tu žili či 
pôsobili. Túto informáciu podal kronikár 
obce Milan Hreščo.

Záverečná časť programu patrila noč-
nej prehliadke veže kostola pri zapále-
ných sviečkach. Záujemcovia o prehliad-
ku mali možnosť dostať sa po 61 dreve-
ných schodoch – točivých i rebrinových 
– až po tri vzácne zvony. Odvážnejší vy-
stúpili ešte vyššie po dvoch rebríkoch nad 
zvony, kde sa dostali do drevenej čas-
ti strechy 34,4 m vysokej kostolnej veže. 
Počas prehliadky veže sa ostatní prítom-
ní v chráme modlili a spievali spevníkové 
piesne za doprovodu organa.

Veríme, že účastníci „Noci kostolov“ sa 
na podujatí dozvedeli a zažili niečo nové, 
čo ich aj posilnilo a posunulo ďalej vo vie-
re. Milan Hreščo, presbyter CZ

„CIGÁNSKE“ KAPELY„CIGÁNSKE“ KAPELY
Naša obec má popri iných prednostiach aj bohaté folklórne tradí-

cie. Tie v nedávnej minulosti rozvíjali aj príslušníci rómskeho etnika. 
V Pozdišovciach najmä v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch minulé-
ho storočia existovali tri ľudové cigánske hudby, ktoré v časoch svojej 
najväčšej slávy hrávali na svadbách, tanečných zábavách, ale aj počas 
odpustu po mnohých domácnostiach. Účinkovali v nich spravidla čle-
novia jednotlivých rodín – otcovia so synmi.

Jednu zo skupín ľudových muzikantov viedol Michal Gouč, zná-
mejší pod prezývkou Muľar, so synmi Filipom, Michalom a Ľudoví-
tom Kozárovcami. Tí totiž mali priezviská po matke, ktorú Pozdišov-
čania poznali hlavne pod prezývkou Śunda. Muľar ako primáš hral na 
husliach, Filip hral na cimbale, Michal na saxofóne a Ľudovít (Lajoš) 
na bicích.

Druhú partiu tvorili Beňakovci s Gujdom. Tá mala piatich členov. 
Primášom bol otec Karol Beňak, prezývaný Karoľ. Hral na husliach. 
Synovia Vojtech (Bejla) hrával na cimbale a Ľudovít, prezývaný Fifik, 
na saxofóne. Juraj, prezývaný Hlubik, hral na base a na bicích Juraj 
Gujda,  prezývaný Śviňak.

Staršia a stredná generácia si ešte pamätá Jozefa Daduča pod pre-
zývkou Slavik. Ten hral na husliach a viedol tretiu partiu. Jej členmi 
boli jeho otec Michal Daduč, prezývaný Babrak, ktorý hral na kontra-
base. Slavikovi bratia - Ján, prezývaný Janter, hral na bicích a Dezi-
der, prezývaný Dado, na basgitare. Ten sa potom odsťahoval do se-
verných Čiech. Jeho životný osud a spomienky na Pozdišovce zachyti-
la Jana Kramářová v príbehu (Ne)bolí s podtitulom Vzpomínky Romu 
na válku a život po válce. Príbeh bol zverejnený na internete v roku 
2009.

Podstatnú časť informácií poskytol pozdišovský rodák Viliam Ho-
ľan, žijúci v Slovenskej Volovej.  -JPZ-

ˇ

V októbri tohto roka uplynie 600 rokov od najstaršej známej písom-
nej zmienky o hrnčiaroch na pozdišovskom panstve. Hrnčiarstvo do-
minuje aj expozícii Pamätnej izby obce, ktorá sa nachádza v priesto-
roch obecného úradu. Podrobnejšie sa tejto téme budeme venovať v 
budúcom čísle.  Snímka: JPZ

Takto zachytila varenie slivkového lekváru v Pozdišovciach v roku 
1948 etnografka Ester Plicková.

SMUTNÉ 
VÝROČIE

Z rôznych dokumentov sa často do-
zvedáme o mnohých udalostiach, ktoré 
sa v Pozdišovciach udiali. V jeseni mi-
nulého roka uplynulo 90 rokov od jed-
nej, možno ojedinelej tragickej udalosti. 
Stala sa v rodine Dankových na Visloku 
pri varení lekváru.

Tak, ako vtedy mnohé iné rodiny, aj 
oni varili vo veľkom medenom kotli sliv-
kový lekvár. Kotol stál na trajfuze-troj-
nožke pod miernym briežkom na dvore 
a lekvár v ňom miešali dlhou drevenou 
lopatkou-varechou. Aby sa ľahšie mie-
šalo, kotol bol osadený nižšie a pod ním 
bolo ohnisko. Vareniu lekváru sa teši-
li najmä deti, ktoré aj vtedy pobehova-
li okolo kotla. Medzi nimi bola aj malá 
5-ročná Anička (Haňka), ktorá nepozo-
rovane spadla do vriaceho lekváru.

Rozsiahle popáleniny mala takmer 
po celom tele. Napriek pomoci podľah-
la doma silným bolestiam a ranám na 
druhý deň 4. septembra 1925. Na starom 
cintoríne ju pochoval vtedajší gréckoka-
tolícky farár Anton Tink z Laškoviec.

Anička bola dcérou Jána Danka a 
Anny rod. Hudákovej. V rodine mali 
ešte chlapcov Michala, Jána, Andreja a 
Juraja. Ich potomkovia žijú v Pozdišov-
ciach a inde. Z priamych svedkov tejto 
tragickej udalosti už nežije nik.

(M. Hreščo)

70-ROČNÁ70-ROČNÁ
KRONIKAKRONIKA

V tomto roku si pripomíname 70 rokov 
založenia školskej kroniky. Písať ju začala 
v r. 1946 učiteľka vtedajšej národnej školy 
V. Mikysková, ktorá v obci pôsobila v rokoch 
1943 – 1950. V písaní pokračovali ďalší uči-
telia. V súčasnosti kroniku vedie Mgr. M. Ko-
banová.

V úvode je opísaná história štátnej školy 
od jej postavenia v roku 1902, záznamy sú 
o správcoch školy, učiteľoch i žiakoch. Nechý-
bajú v nej rôzne udalosti a aktivity školy z 
minulosti až po rok 2015. Kronika obsahu-
je cenné zápisy z obdobia 2. svet. vojny, po-
pis frontových udalostí, bombardovanie obce 
s následnými dôsledkami a okamihy po oslo-
bodení. Po prechode frontu vyučovanie zača-
lo už 15. januára 1945 v provizórnych trie-
dach. V šk. roku 1946/1947 sa žiaci učili už 
v troch opravených a v jednej provizórnej 
triede. Zo zápisov sa dozvedáme, že v tom-
to období 162 žiakov 1.-8. ročníka vyučovali 
štyria učitelia. Táto kronika zároveň poslúži-
la k vydaniu publikácie „Pozdišovské školy“, 
ktorá vyšla v roku 2002 pri príležitosti osláv 
storočnice štátnej ľudovej školy (pozn. red.).

Popri školskej kronike je vedená od r. 
1944 aj obecná kronika, ktorú vedie M. 
Hreščo a od roku 1963 kronika CZ ECAV. Ve-
die ju PhDr. A. Pavlová.

Napriek tomu, že žijeme v dobe modernej 
techniky, kroniky nestrácajú svoj význam, 
lebo podávajú živý obraz udalostí a svedec-
tvo dôležité a nevyhnutné pre súčasné i bu-
dúce generácie. Milan Hreščo, kronikár



Gróf Štefan SIRMAJ (okolo 1647-1711)
diplomat a krajinský hodnostár

Narodil sa okolo roku 1647 ako druhý zo šiestich detí v rodine Petra 
Sirmaja, zemplínskeho podžupana a jeho manželky Anny rod. Ke-
cerovej. Vyrastal v Pozdišovciach. V roku 1675 pôsobil ako sudca 
zemplínskej stoličnej správy, o rok neskôr bol poľským vyslancom. V 
roku 1681 sa pridal k protihabsburskému povstaniu Imricha Tokoliho. 
Zúčastnil sa na mnohých rokovaniach, vyjednával prímeria i iné dôle-
žité veci. V roku 1685 odišiel do Viedne, no namiesto rokovacej siene 
skončil v žalári. Neskôr bol väznený v Čechách a na Morave. Po dvoj-
ročnom väznení prešiel na stranu viedenského dvora. Okrem slobody 
získal aj funkciu sudcu krajinského súdu, neskôr sa stal poradcom 
uhorského palatína. Roku 1695 ho cisár Leopold I. povýšil na baróna. 
V roku 1701 bol opäť zajatý a väznený v Neustadte. Na oslobode-
nie tohto osvietené-
ho muža postačila 
jeho dobrá povesť u 
vznešených cisárov 
Leopolda a Jozefa. 
Obaja ho neskôr 
poctili najvyššími 
poc tami a zahrnuli 
bohatstvom. Cisár 
a kráľ Jozef ho však 
nakoniec pozdvi-
hol medzi grófov 
listinou z 23. apríla 
1707. Grófsky ti-
tul, podobne ako 
barónsky, dostal 
spoločne s adopto-
vaným synom To-
mášom (Dezofi m 
1688 – 9.7.1743), 
kto rý sa postupne 
vypracoval medzi 
najslávnejších zem-
plínskych vojvod-
cov. Štefan Sirmaj 
zomrel v roku 1711.
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VIETE, ŽE...
... pred 370 rokmi (1646/1647) sa 
prvým učiteľom pozdišovskej evan-
jelickej školy stal Juraj Eliadesz?
... pred 360 rokmi (1656) sa v Pozdi-
šovciach narodil krajinský a vojenský 
hodnostár Andrej Sirmaj, spolužiak a 
prívrženec Imricha Tokoliho?
... pred 335 rokmi (1681) sú spomí-
naní podomoví židovskí obchodníci v 
Pozdišovciach?
... pred 305 rokmi (1711) zomrel po-
zdišovský zemepán, diplomat a kra-
jinský hodnostár gróf Štefan Sirmaj?
... pred 140 rokmi (1876) zomrel v 
Župčanoch popredný slovenský dra-
matik Jonáš Záborský, ktorý pôso-
bil v Pozdišovciach (1835-1839) ako 
evanjelický zborový kaplán?
... pred 110 rokmi (1906) sa narodila 
prof. Júlia Horová Kováčiková, autor-
ka svetoznámeho dekoru „Pozdišov-
ská karička“, ktorá v roku 1947 viedla 
kurzy pre pozdišovských hrnčiarov?
... pred 110 rokmi (1906) sa narodil 
a pred 25 rokmi (1991) zomrel po-
zdišovský hrnčiar, ľudovoumelecký 
výrobca a bývalý člen správy hrn-
čiarskeho a predajného družstva Pa-
vol Poprik?

... pred 90 rokmi (1926) sa v Po-
zdišovciach narodil gréckokatolícky 
emeritný pražský pomocný biskup 
Ján Eugen Kočiš?
... pred 85 rokmi (1931) sa v pozdi-
šovských domácnostiach prvýkrát 
rozsvietili elektrické žiarovky?
... pred 85 rokmi (1931) sa naro-
dila popredná maliarka keramiky 
a inštruktorka učňovského doras-
tu Anna Antalová (Lukáčová), ktorá 
maľovala výrobky svojho manžela 
Andreja?
... pred 60 rokmi (1956) zomrel 
popredný pozdišovský hrnčiar a 
cechmajster Michal Poľaško-Garbar, 
ktorý bol známy fi gurálnou tvorbou?
... pred 40 rokmi (sezóna 1975/1976) 
vybojovali futbalisti TJ Benzinol Poľ-
nohospodár Pozdišovce historický 
postup do krajskej súťaže?
... pred 25 rokmi (1991) sa v obci 
uskutočnili prvé folklórne slávnos-
ti, ktorých tradíciu obec udržiava 
dodnes?
... pred 15 rokmi (2001) vtedajší ko-
šický apoštolský exarcha vladyka 
Milan Chautur, CSsR., zriadil gréc-
kokatolícku farnosť Pozdišovce?
... pred 5 rokmi (2011) sa uskutočni-
la výmena vežovej strechy evanjelic-
kého chrámu? (JPZ)

V I. polroku 2016
Uzreli svetlo sveta

Maximilián KOVÁČ, Tomáš MRÁZ, Ela GUĽVÁŠOVÁ, Michaela KOCA-
NOVÁ, Zivah BYRA.

Uzavreli manželstvo
Peter PASTOR a Lea MAŠKOVÁ, Zdenek SKOČNÝ a Tatiana PETRÁ-
ŠOVÁ, Ing. Daniel MAGURA a Ing. Katarína KOLLÁROVÁ, Miloslav 
ŠIMKO a Mgr. Zuzana DRUGDOVÁ, Ing. Róbert VARKONDI a Lívia 
LACKOVÁ, Martin DELIMAN a Bc. Lenka VARGOVÁ.

Oslávili životné výročia
50 rokov – Dana MRÁZOVÁ, Róbert KOVÁČ, Anna POGURSKÁ, Ľu-
bomír LAZÁR, Marianna KRÁĽOVÁ, Vladimír LEŠŇANSKÝ, Ľuboslava 
UCHAĽOVÁ, Peter MAGURA, Peter FURČÁK, Anna LACKOVÁ.
60 rokov – Mária TIRPÁKOVÁ, Dušan GAĽA, Anna NOROVSKÁ, An-
drej LAŠKODY, Ján SUŠKO, Mária BABJÁKOVÁ.
70 rokov – Ján PAČIL, Eduard DORČÁK, Irena MACKOVÁ, Ján MI-
CHALKO.
75 rokov – Anna FERČÁKOVÁ, Ružena HAPLOVÁ, Verona BOBÁKO-
VÁ, Alžbeta ANTALOVÁ.
80 rokov – Zuzana KEREKEŠOVÁ.
81 rokov – Jolana BULÍKOVÁ, Juraj LEŠO, Anna SOTÁKOVÁ.
82 rokov – Mária KRÁĽOVÁ, Marta ŠIMKOVÁ, Helena NOVOTNÁ, 
Michal DRABIK.
83 rokov – Barbora PANCÁKOVÁ, Mária ČIŽMÁROVÁ.
84 rokov – Anna KROJOVÁ, Helena ŠAMUDOVSKÁ.
85 rokov – Anna ANTALOVÁ, Zuzana HOMONAYOVÁ.
86 rokov – Anna CHRZASZCZOVÁ.
87 rokov – Eugen ELIAŠ.
89 rokov – Zuzana KENDZIOROVÁ.
90 rokov – Mária LUKÁČOVÁ.
91 rokov – Juraj BAKAJSA.
94 rokov – Zuzana ČENČARIKOVÁ.

Opustili naše rady
13.1. - Jozef BALOG (nar. 1959), 25.1. - Zuzana  ČENČARIKOVÁ, rod. 
Kalvinčinová (1928), 13.2. - Michal FEČKO (1936), 2.3. - Ján ŠIMKO 
(1937), 18.4. - Anna ŠENITKOVÁ, rod. Ančová (1929), 7.6. - Albína 
FERJOVÁ, rod. Dzvoniková (1943), 8.6. - Helena SOTÁKOVÁ, rod. 
Dudiková (1937).

K 30. júnu 2016 bolo k trvalému pobytu v obci prihlásených 1 281 
obyvateľov.

GALÉRIA OSOBNOSTÍGALÉRIA OSOBNOSTÍ

Pozdišovskí škôlkári na návšteve košického DinoParku.
Snímka: aMŠ

V I l k 2016

ˇ

Gróf Štefan Sirmaj.



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

14. kolo (20.3.2016)
Pozdišovce – Iňačovce 4:2 (2:1)
Góly: Brecko 2 (1 z 11 m), Horváth, Tancoš 
– Kudroč, Ivanko. ŽK: Brecko, Parihuz – J. 
Nistor, Kendereš. ČK: Kudroč (h). Pred 50 
divákmi rozhodoval Ruščanský.
15. kolo (27.3.2016)
Vojany – Pozdišovce 3:2 (1:2)
Góly: D. Pongó, Szidor, Jónás (11 m) – 
Horváth, Hirko. ŽK: N. Pongó, Jónás, Hun-
čár – Tancoš, Pliško. Pred 50 divákmi roz-
hodoval Kaffan.
16. kolo (3.4.2016)
Pozdišovce – V. Kapušany B 1:0 (0:0)
Gól: J. Romančák. ŽK: Hadek, Tancoš – Lo-
rincz. Pred 60 divákmi rozhodoval Kurták.
17. kolo (10.4.2016)
Rakovec n/O – Pozdišovce 2:2 (1:0)
Góly: Čop, K. Bogár – Horváth, J. Romančák. 
Pred 100 divákmi rozhodoval Stretavský.
18. kolo (17.4.2016)
Pozdišovce – Beša 1:0 (1:0)
Gól: Tancoš. ŽK: Vargovčík, Oršovský 
(h). Pred 100 divákmi rozhodoval Ferko.
19. kolo (24.4.2016)
Pus. Čemerné – Pozdišovce 3:2 (2:1)
Góly: J. Holej, vlastný Hirko, Megela – Hir-
ko, vlastný M. Holej. Pred 40 divákmi roz-
hodoval Koščo.
20. kolo (30.4.2016)
Pozdišovce – FKD Trhovište 3:0 kont.
Pôvodne 1:0. Gól: Horváth. ŽK: P. Bogár 
(h). Nedohrané pre inzultáciu rozhodcu v 
77. min. hráčom hostí. Pred 40 divákmi roz-
hodoval Tudja. 
21. kolo (8.5.2016)
Lesné – Pozdišovce 0:0
ŽK: Ovšonka, Krajňák (d). Pred 50 divákmi 
rozhodoval Končík.
22. kolo (15.5.2016)
Pozdišovce – Ptrukša 4:0 (1:0)
Góly: Hirko 2, J. Kornuc, J. Romančák. ŽK: 
A. Matyi (h). Pred 50 divákmi rozhodoval D. 
Čeklovský. 
23. kolo (22.5.2016)
Veľ. Slemence – Pozdišovce 3:2 (1:1)
Góly: Vasil, Cserep, Molnár – J. Kornuc, Hir-
ko. A. Ivan, Reňo – Horváth, Pliško. Pred 80 
divákmi rozhodoval M. Tušek.
24. kolo (29.5.2016)
Pozdišovce – Bracovce 3:0 (1:0)
Góly: Hirko, Šamuľák, vlastný Harman. ŽK: 
Makula, J. Hromý. Pred 100 divákmi rozho-
doval L. Kurták.
25. kolo (5.6.2016)
Horovce – Pozdišovce 5:3 (2:3)
Góly: P. Halas 3, E. Danko, I. Danko – Hir-
ko 2, vlastný Stričko. ŽK: I. Danko, Tomáš 
– Hirko, S. Kováč. Pred 50 divákmi rozho-
doval Koščo.
26. kolo (12.6.2016)
Pozdišovce – Bánovce n/O 6:1 (0:0)
Góly: Parihuz, Rapáč (11 m), J. Kornuc, 
Gavlík, Brecko (11 m), J. Romančák - Havri-
la. ŽK: Pliško – Mičo 2, Mir. Harčarik, Baňac-
ký, Ďurík. ČK: Mičo. Pred 80 divákmi rozho-
doval Koščo.

Konečná tabuľka 2015/2016
 1. Vojany 26 26 0 0 132 : 26 78
 2. Rakovec n/O 26 15 6 5 82 : 26 51
 3. V. Kapušany B 26 14 3 9 75 : 52 45
 4. V. Slemence 26 13 4 9 78 : 47 43
 5. Pozdišovce 26 12 5 9 58 : 42 41
 6. Lesné 26 11 7 8 50 : 50 40
 7. Horovce 26 12 2 12 57 : 80 38
 8. Trhovište 26 12 2 12 63 : 60 35
 9. Bracovce 26 11 5 10 47 : 42 35
 10. P. Čemerné 26 11 1 14 44 : 67 34

 11. Bánovce n/O 26 8 5 13 47 : 59 29
 12. Ptrukša 26 5 4 17 31 : 100 19
 13. Iňačovce 26 5 0 21 30 : 90 15
 14. Beša 26 2 6 18 28 : 81 12
Bracovciam a Trhovišťu odrátali po 3 body!

V. liga ObFZ Západ – dorastenci U-19
10. kolo (16.4.2016):
Močarany – Pozdišovce 0:6 (0:1),
Šamuľák 3, Hadek, O. Novák, M. Roman-
čák. Pred 20 divákmi rozhodoval Mazár.
11. kolo (23.4.2016):
Pozdišovce mali voľno.
12. kolo (30.4.2016):
Pozdišovce – Malčice 12:0 (5:0),
Hadek 3, Mk Pavlov 2, Kohút 2, M. Urban 2, 
Šamuľák, Gombita, Faťol. Pred 20 divákmi 
rozhodoval Matej.
13. kolo (7.5.2016):
Bracovce – Pozdišovce 4:0 (2:0),
O. Kižík, Tomáš, Rezanka, vlastný Gombita. 
Pred 30 divákmi rozhodoval D. Čeklovský.
14. kolo (14.5.2016):
Pozdišovce – Zalužice 4:1,
Hadek 2, Šamuľák, M. Romančák. Pred 20 
divákmi rozhodoval Ruščanský.
15. kolo (21.5.2016):
Pus. Čemerné – Pozdišovce 3:2 (1:2),
Rohaľ, Čihák, Mihalco – Šamuľák, Kohút. 
Pred 20 divákmi rozhodoval M. Tušek.
16. kolo (28.5.2016):
Pozdišovce – Lesné 3:1 (1:0),
Šamuľák, P. Krištovčík, Engel – Ivanko. 
Pred 20 divákmi rozhodoval Rapáč. 
17. kolo (4.6.2016):
Bánovce n/O – Pozdišovce 0:3 (0:2),
Šamuľák, M. Romančák, Kohút. Pred 20 di-
vákmi rozhodoval Ivan.
18. kolo (31.10.2015):
Pozdišovce – Horovce 10:5 (3:2),
Šamuľák 4, Hadek 3, P. Krištovčík, M. Ur-
ban, M. Romančák – Tolyog 3, Kudráč, Ra-
niak. Pred 10 divákmi rozhodoval Kaffan.

Konečná tabuľka 2015/2016
 1. Bracovce 16 14 1 1 76 : 9 43
 2. Pozdišovce 16 13 1 2 77 : 21 40
 3. Bánovce n/O 16 10 1 5 83 : 30 31
 4. Lesné 16 7 1 8 55 : 64 22
 5. Zalužice 16 5 2 9 30 : 51 17
 6. Močarany 16 6 1 9 31 : 49 16
 7. Malčice 16 4 1 11 35 : 75 13
 8. P. Čemerné 16 4 1 11 36 : 77 13
 9. Horovce 16 4 1 10 30 : 77 13

IV. liga ObFZ Západ – žiaci U-15
8. kolo (29.4.2016):
Pozdišovce – Čičarovce 3:0 kont.
9. kolo (6.5.2016):
Budkovce – Pozdišovce 0:6 (0:4),
M. Romančák 3, B. Soták 2, D. Soták. Pred 
10 divákmi rozhodoval Koščo.
10. kolo (13.5.2016):
Pozdišovce mali voľno.
11. kolo (20.5.2016):
Kriš. Liesková – Pozdišovce 6:1 (3:1),
Matyi 3, Bodor 2, A. Rác – M. Romančák. 
Pred 20 divákmi rozhodoval D. Čeklovský.
12. kolo (27.5.2016):
Pozdišovce – Veľ. Slemence 1:4 (0:3),
M. Romančák – Gilányi 4. Pred 30 divákmi 
rozhodoval D. Čeklovský.
13. kolo (3.6.2016):
Petrovce n/L – Pozdišovce 6:1 (2:1),
Doda 2, Soroka 2, R. Demeter, G. Deme-
ter – L. Menda. Pred 20 divákmi rozhodo-
val Tudja.
14. kolo (10.6.2016):
Pozdišovce – FK TJ Trhovište 1:2 (0:1),
O. Novák – K. Bogár, J. Kapura. Pred 20 di-
vákmi rozhodoval Feňuš.

Konečná tabuľka 2015/2016
 1. Pozdišovce 12 8 0 4 51 : 23 24
 2. K. Liesková 12 7 1 4 67 : 33 22
 3. Petrovce n/L 12 6 3 3 56 : 18 21
 4. Budkovce 12 6 3 3 55 : 29 21
 5. Dr. Trhovište 12 6 1 5 47 : 43 19
 6. V. Slemence 12 4 0 8 21 : 59 12
 7. Čičarovce 12 1 0 11 8 : 100 3

Vychádzajú ako občasník. Vydáva Obec Pozdišovce, 
IČO: 00 325 678. Riadi redakčná rada v zložení: Ing. Ján 
Čižmárik – predseda, Milan Hreščo a Ondrej Novák – 
členovia. Zodpovedný redaktor: J. P. Zemplínsky. Sídlo 
vydavateľa a redakcie: Obecný úrad, Pozdišovce 144, 
072 01 Pozdišovce. Tel. 056/647 22 03. Evidované MK 
SR pod č. EV 3375/09. ISSN 1339-9438. 

Na miestnom futbalovom ihrisku sa uskutočnil jubilejný 20. ročník 
Jánskeho turnaja v malom futbale. Víťazom sa stalo družstvo Dream 
team, ktoré absolvovalo turnaj bez straty bodu. Snímka: J. Molnár

Pozdišovské criepky – Noviny obyvate¾ov obce Pozdišovceˇ

JUBILEJNÝ TURNAJJUBILEJNÝ TURNAJ
V nedeľu 26. júna sa na futba-

lovom ihrisku uskutočnil jubilejný 
20. ročník Jánskeho turnaja v 
malom futbale. Najviac sa 
darilo Dream teamu s 12 
b. (skóre 11:1), druhý 
skončil Maxim turbu-
lenc s 9 b. (3:1) a tretí 
Biely balet so 4 b. (5:5). 
Za stupňami víťazov skon-
čili žiaci OcŠK s 3 b. (7:8) a 
AC Roma s 1 b. (0:11). Sprievod-

nou akciou tohto tradičného pod-
ujatia bola súťaž vo varení guľá-

šu (poradie: 1. Komu-
nisti, 2. Športovci, 3. 
Blažej team) a hod 
basketbalovou lop-

tou do basketbalo-
vého koša (1. Dalibor 
Kováč, 2. Timur Ján 
Pliška, 3. Alex Pliška). 
Šachový turnaj bol pre 

nezáujem účastníkov zrušený. (r)

Obec Pozdišovce a Obecný športový klubObec Pozdišovce a Obecný športový klub
pozývajú priaznivcov futbalu na futbalové turnaje, ktoré 

sa uskutočnia 17. júla 201617. júla 2016 na miestnom ihrisku:

35. ročník Memoriálu Mikuláša Benetina35. ročník Memoriálu Mikuláša Benetina
od 9:00 hod.9:00 hod. za účasti ŠK Strážske U-19 (III. liga), OFK 

Lastomír U-19 (IV. liga) a OcŠK Pozdišovce U-19 (IV. liga)

52. ročník putovnej Pozdišovskej vázy52. ročník putovnej Pozdišovskej vázy
od 13:30 hod.13:30 hod. za účasti FK Veľké Revištia (III. liga), 

Družstevník Petrovce nad Laborcom (V. liga),
Sokol Močarany (V. liga) a OcŠK Pozdišovce (VII. liga).

FUTBALISTI V PRÍPRAVEFUTBALISTI V PRÍPRAVE
V sobotu 23. januára sa v Mi-

chalovciach uskutočnil jubilejný 10. 
ročník Turnaja ObFZ Michalov-
ce v halovom futbale mužov. De-
sať účastníkov bolo rozdelených do 
dvoch skupín, v ktorých hral každý s 
každým. Náš OcŠK hral v skupine B 
(mestská športová hala) s týmito vý-
sledkami:

POZDIŠOVCE – BUDKOVCE 
1:2 (1:0), Hirko – Seman, Duda. Roz-
hodovali M. Čeklovský a L. Kurtak. 
RAKOVEC n/O – POZDIŠOVCE 
2:1 (1:0), Ivan, Bakajsa – R. Čenča-
rik. ŽK: Holinka – R. Pavlikán. Roz-
hodovali M. Čeklovský a M. Kur-

tak. ŽBINCE – POZDIŠOVCE 3:0 
(2:0), Maďar, Guzej, Jurčo. Rozho-
dovali M. Kurtak a L. Kurtak. PO-
ZDIŠOVCE – HORŇA 8:0 (4:0), J. 
Kornuc 3, Katona 2, Hirko 2, R. Čen-
čarik. Rozhodovali M. Čeklovský a L. 
Kurtak.

Tabuľka B skupiny:
 1. Rakovec n/O 4 4 0 0 12 : 5 12
 2. Žbince 4 3 0 1 14 : 8 9
 3. Budkovce 4 2 0 2 16 : 9 6
 4. Pozdišovce 4 1 0 3 10 : 7 3
 5. Horňa 4 0 0 4 3 : 26 0

Zápas o konečné umiestnenie:
HATALOV – POZDIŠOVCE 1:1 

(1:1), na pok. kopy 3:1. Góly: Andre-
jov – Hirko. Rozhodovali M. Kurtak 
a L. Kurtak.

Víťazom turnaja sa premiérovo 
stali Žbince. Najúspešnejšími muž-
stvami v doterajšej histórii sú Vinné 
(4 prvenstvá) a Hatalov (2). Po jed-
nom prvenstve majú Palín, Strážske, 
Bežovce a spomínané Žbince. (-pz-)


