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Noviny obyvateľov obce Pozdišovce

„HARČARSKE DŇI“

Skutočnosť tejto historickej uda-
losti potvrdzuje jedinečná listi-
na z 11. októbra 1416, v ktorej sa 
píše, ako hrnčiari Dionýz a Blažej 
boli ozbíjaní, keď sa vracali domov 
z michalovského trhu... Autorom 
myšlienky uvedeného podujatia a 
jeho organizátorom bol Mgr. Jozef 
Hrabovský, etnograf Zemplínske-
ho múzea v Michalovciach. Hlavná 
časť programu sa odohrávala pod 
„Bačovňu“ v záhrade Poľaškových 
(Majirských). Práve v tomto dome 
býval známy hrnčiarsky majster 
Michal Poľaško-Garbar (1883 – 
1956), ktorý bol pradedom J. Hra-
bovského.

Tradičný výpal
Centrálnou akciou piatkového 

programu bol „výpal“ keramiky 
tradičným spôsobom v poľnej peci 
– kochu, ktorý postavili v záhrade 
šikovní chlapi z nepálených tehál 

(valkov) z vymiesenej hlity tak, ako 
v minulosti. Vtedy totiž boli kochy 
takmer v každej hrnčiarskej do-
mácnosti a vypaľovanie v nich bolo 
udalosťou, kedy sa pri nich schá-
dzala rodina a susedia.

Po uložení výrobkov do „kocha“, 
ktoré vyrobili mladí hrnčiari z re-

giónu, sa spomínaný výpal začal 
popoludní. Po dvanástich hodinách 
sa v sobotu ráno (okolo pol štvrtej) 
vypaľovanie skončilo. K vypaľova-
niu sa  použilo dlhšie štiepané bu-
kové drevo. Potom sa pec necha-
la vychladnúť až do nedeľného po-
poludnia.

„Duša hliny“
Súčasťou „Harčarskich dňi“ bolo 

aj pásmo „Duša hliny“ v podobe 
hrnčiarskeho folklóru. V sobotu 
popoludní potešili návštevníkov v 
kultúrnom dome domáce folklórne 
skupiny Harčarki, Harčare a Harča-
riki. V rámci tohto programu boli 

Z vystúpenia FS Orgonina z Vranova n/T. na 26. folklórnych slávnos-
tiach.  Snímka: JPZ

Pri príležitosti 600. výročia písanej histórie o hrnčiarstve v regióne sa 
uskutočnili v našej obci v dňoch 30. septembra až 2. októbra oslavy pod ná-
zvom „Harčarske dňi“. Na tomto zaujímavom podujatí sa zišli nielen Pozdi-
šovčania, ale aj hostia, návštevníci i rodáci, aby spoločne oslávili okrúhle vý-
ročie tejto písomnej zmienky o hrnčiarstve na niekdajšom pozdišovskom 
panstve.

Obec Pozdišovce
Vás srdečne pozýva

 na 4. ročník
OBECNÉHO PLESU,

ktorý sa uskutoční
4. februára 2017

o 19:00 hod.
v kultúrnom dome.

Čaká Vás množstvo cien 
v tombole a dobrá zábava, 

o ktorú sa postará 
hudobná skupina PYRAMÍDA.

Vstupenky v cene 35 € za pár 
si môžete zakúpiť na obecnom 

úrade (056/689 14 11).

Vinšujem Vám v novom roku pevné zdravie, pokoj v rodine, 
veľa lásk y, ale taktiež v osobnom a pracovnom živote veľa 
pekných a príjemných chvíľ. Ing. Ján Čižmárik , starosta obce

BOLI 
V CHORVÁTSKU

V posledný augustový víkend (28.8. - 
1.9.) sa členky našej ženskej folklórnej spe-
váckej skupiny Harčarki zúčastnili už 16. roč-
níka Dní slovenskej kultúry v chorvátskom 
meste Rijeka, ktorý každoročne organizuje 
Matica slovenská v Chorvátsku.

V prvý deň festivalu bola v priestoroch 
Matice slávnostná recepcia. V jej úvode sa 
odovzdávali ďakovné listy všetkým pozva-
ným zástupcom samospráv, z ktorých sú-
bory na tomto podujatí účinkovali a taktiež 
vedúcim súborov. Ďakovné listy si od pred-
sedníčky prevzali aj starosta našej obce Ing. 
Ján Čižmárik a vedúci folklórnej skupiny On-
drej Novák. Následne pri brehoch Jadran-
ského mora zaznela pieseň ,,Kto za pravdu 
horí“, počas ktorej predseda Matice sloven-
skej Marián Tkáč za pomoci predsedníčky 
Matice slovenskej z chorvátskej Rijeky Mar-
gity Rekič Grolmusovej hodil do mora sym-
bolický veniec za vysťahovaných Slovákov.

V ďalších dňoch festivalu, ktorý sa konal 
na námestí, sme predviedli našim rodákom 
žijúcim v tomto meste zvyky, kultúru, pies-
ne, i naše najcennejšie bohatstvo - pozdi-
šovskú keramiku. Počas celého trvania fes-
tivalu sme mali aj predajný stánok s pozdi-
šovskou keramikou, knihy, bulletiny o našej 
obci a rôzne upomienkové predmety. Bo-
hatší o nové zážitky 
a nadviazanými no-
vými priateľstvami, 
no hlavne opálení a 
do sýtosti okúpaní v 
mori, sme sa šťast-
ne po 12 hodinách 
cesty vrátili domov.  (O.N.)

VÝNIMOČNÝ DEŇ
Pre gréckokatolíckych veriacich v našej 

obci bola nedeľa 7. augusta výnimočnou. V 
tento deň sa totiž konala posviacka obnove-
ného farského chrámu Najsvätejšieho srdca 
Ježišovho a stretnutie s rodákom vladykom 
Jánom Eugenom Kočišom, emeritným praž-
ským pomocným biskupom, ktorý sa kon-
com júna dožil požehnaných 90 rokov.

Posviacku novopostaveného prístreška 
pri vstupe do chrámu vykonal vladyka Milan 
Chautur, CSsR, košický eparcha, ktorý pred-
sedal aj slávnostnej archijerejskej svätej li-
turgii. Spoluslúžiteľmi boli vladyka Ján Eu-
gen Kočiš a ďalší prítomní kňazi. 

V homílii, poukazujúc na mládenca z 
evanjelia, ktorý chcel dosiahnuť večný život, 
ale nenašiel v sebe odvahu opustiť všetko, 
vladyka Milan vyzdvihol ochotu veriacich 
pustiť sa do rekonštrukcie a zveľaďovania 
chrámu, pričom pripomenul, že Boh túto ich 
dôveru požehnal úspešným zavŕšením prác. 
Vladyka Milan zároveň blahoprial vladykovi 
Jánovi Eugenovi k jeho životnému jubileu a 
zaželal mu veľa Božích milostí do ďalšej bis-
kupskej služby. 

Slávnosť, na ktorej si prítomní pripome-
nuli aj 20. výročie kňazskej vysviacky miest-
neho presbytera o. Mareka Paľa, zavŕši-
li spoločným agapé, kde sa pri stole stretli 
obaja biskupi, kňazi a veriaci z obce. (H. P.)

(Dokončenie na str. 4)

VIANOČNÝ
KONCERT

Počas adventného obdobia pripra-
vili žiaci a učitelia našej základnej školy 
Vianočný koncert, ktorý sa uskutočnil 
20. decembra kultúrnom dome. Žia-
ci vystúpili s pásmom kolied, vinšov a 
scénkou o narodení Ježiška. Krásnym 
programom priblížili príchod Vianoc a 
potešili svojich rodičov, priateľov ško-
ly a obyvateľov obce. Vďaka patrí všet-
kým účinkujúcim. Milan Hreščo

JÚLOVÉ SLÁVNOSTI
V predposledný júlový víkend sa v 

obci oslavovalo. V sobotu 23. júla sa po 
druhýkrát (po minuloročnej premiére) 
uskutočnil Deň obce, ktorého program 
bol „šitý“ predovšetkým na mladšiu po-
puláciu. Večer o devätnástej sa na miest-

nom amfiteátri predstavila kapela Junge 
Label z Košíc (víťaz pesničkárskej súťa-
že Košický zlatý poklad 2015) a krátko po 
pol deviatej vystúpila kapela Massriot s 
Robom Šimkom, finalistom televíznej sú-
ťaže Superstar 3.

Nedeľa, ako zvyčajne, patrila v poradí 
už 26. ročníku folklórnych slávností. Od 
pätnástej hodiny zaplnený amfiteáter po-
stupne zabávali domáci folkloristi – DFS 
Harčariki, DFSk Harčare a DFSk Har-
čarki, ďalej DFSk Tarnavčan z Trnavy pri 
Laborci, DFSk Rakovčan z Rakovca nad 
Ondavou a Ľudová hudba Jána Doma-
nického z Michaloviec. Záverečné vystú-
penie tentoraz patrilo Folklórnemu súbo-
ru Orgonina z Vranova nad Topľou.

Spoluorganizátormi podujatia boli 
Obec Pozdišovce, Miestny odbor Mati-
ce slovenskej Pozdišovce a Zemplínske 
osvetové stredisko Michalovce. (-pz-)



Poslanci obecného zastupiteľstva sa v druhom polroku 2016 zišli na 
troch riadnych zasadnutiach.

Dňa 23. septembra 2016 obecné zastupiteľstvo:
	Zobralo na vedomie:

1. Petíciu Mgr. Adriany Maškovej o pripojenie sa na novovybudovanú 
kanalizáciu na ulici školskej.

	Schválilo:
1.  Správu o hospodárení obce za II. štvrťok 2016.
2. Príspevok OZ Valal na Harčarske dňi 30.9.2016 – 2.10.2016 v sume 

500 € pri príležitosti 600. výročia písomnej zmienky o hrnčiarstve.
3. Vecné bremeno v prospech VVS, a.s., Košice na parcelách CKN č. 

771 a 797/1 k.ú. Pozdišovce o celkovej výmere 65 m2 z dôvodu 
existencie verejného vodovodu na uvedených parcelách.

	Neschválilo:
1.1. Žiadosť občanov zastúpených Mgr. Adrianou Maškovou o napo-

jenie na rozostavanú časť kanalizácie z dôvodu, že na danej ulici nie 
je vybudované hlavné zberné potrubie, ktoré by odvádzalo splašky 
pre jednotlivé rodinné domy. Terajší skutkový stav neumožňuje na-
pojiť sa žiadnej domácnosti na danú vetvu. Po dokončení celej vet-
vy AG kanalizácie na ulici „Viničnej“ obecné zastupiteľstvo bude rie-
šiť ďalší postup výstavby kanalizácie v zostávajúcich častiach obce.

Za uznesenie hlasovalo 9 z 9 poslancov.

Dňa 18. novembra 2016 obecné zastupiteľstvo:
	Zobralo na vedomie:

1. Informáciu o Žalobe Mgr. T. Kovaľa a spol. voči obci, predmetom 
ktorej je duplicita parciel CKN 1900/1 a CKN 1892/1 v celkovej vý-
mere cca 13 ha ornej pôdy.

2. Termíny kultúrnych podujatí pre najbližšie obdobie: 4.12.2016 Mi-
kuláš, 4.2.2017 IV. roč. Obecný ples.

3. Informáciu o príprave Programu rozvoja obce na roky 2016 – 2022.
4. Výrub stromov na miestnom ihrisku a v blízkosti oplotenia areálu z 

dôvodu prestarlosti daných jedincov, ohrozovania zdravie návštev-
níkov a hroziacich škôd na majetku obce.

	Schválilo:
1. Správu o hospodárení obce za III. štvrťrok 2016.
2. Paušálnu odmenu vo výške 400 € pre poslancov obecného zastu-

piteľstva na základe výkonu poslaneckého mandátu a kontrolórke, 
ďalej občanom, ktorí sa v roku 2016 zaslúžili o rozvoj obce – Milan 
Hreščo 300 € (príspevky do novín a prezentácia histórie obce), Irena 
Macková 100 € (vedenie knižnice), Mgr. Jozef Hrabovský 200 € (Har-
čarske dni), manželia Novákovci (vedenie folklórnych súborov), Ja-
roslav Čenčarik (propagačné materiály) a členom folklórnych skupín 
podľa priloženého zoznamu za účasť na obecných akciách.

3. Budúce využitie hospodárskeho dvora pri ceste I/50 pre polyfunkč-

ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Z tvorby mladých talentov v Letnom tábore výtvarníkov 2016. 
Snímka: Z. V.
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LETNÝ TÁBOR VÝTVARNÍKOV 2016
Posielame Vám krásny pozdrav z Letného tábora výtvarníkov!!! 

Počas sladkých prázdnin sme sa v našej ZŠ Pozdišovce stretli aj tohto 
roku... už po štvrtý krát..., no žiadne testy a diktáty sme nepísali... Le-
pili sme, maľovali, aj na fitloptách skákali...

Po rozbehovom ročníku 2014 pokračujeme tematickými projektmi 
Lietajúci koberec (2014), Záhrada (2015), no tentokrát sme sa pustili 
z 2D plochy do 3D priestoru. Témou tohtoročného projektu bolo zvie-
ratko, ktoré si každý sám zvolil. Stvárnili sme ho technikou kašírova-
nia. V pondelok sme zvládli návrh temperou na formáte A3. V utorok 
a v stredu sme ho dvíhali do priestoru formou reliéfu a vo štvrtok a 
v piatok sme už zvieratko vytvárali v priestore. Na pevnú konštrukciu 
sme škrobom naliepali kúsky novinového papiera a potom nafarbili 
temperou. Ešteže svietilo slniečko a všetko rýchlo schlo. 

Väčšina z nás sa poznáme zo škôlky, školy alebo ZUŠ-ky, veľké zo-
znamovanie teda nebolo potrebné. Najmenší z nás mal 5 rokov a naj-
staršia slečna, takmer tínedžerka, dvanásť. Aj napriek vekovým roz-
dielom išlo všetko hladko, lebo kto nevládal, dal si pauzu na preliez-
kach, alebo na lavičke pod brezami... Obec nám pripravila krásny al-
tánok, ihrisko aj telocvičňu s fitloptami a trampolínou. Tam sme dopĺ-
ňali tekutiny malinovkami. Bola to paráda!!! 

PS: Bolo nás veľa a bolo nám spolu dobre. 
Uvidíme sa možno počas ďalších letných prázdnin!!! 
... Viktórka Kúdelová, Alex Kúdela, Simonka Drábiková, Igorko Dor-

čák, Miška Bakajsová, Barborka Sotáková, Tomáško Kostovčík, Darin-
ka Kunčíková, Viktorka Kunčíková, Paťka Kunčíková, Maroško Magu-
ra, Tomáško Magura, Dávidko Hurčík, Danielko Magnus, Natálka Ma-
gurová, Zdenko Magura, Mgr. Zuzana Vargová.

MESIAC ÚCTY

K STARŠÍM
Pri tejto príležitosti sa v treťom ok-

tóbrovom týždni uskutočnilo stretnu-
tie dôchodcov – seniorov našej obce. 
Samospráva pozvala na toto stretnu-
tie viac ako 250 občanov.

V kultúrnom dome sa k prítomným 
prihovoril starosta Ing. Ján Čižmá-
rik. Poďakoval všetkým za ich prácu 
i za všetko, čo počas života pre spo-
ločnosť i svoje rodiny urobili. Zároveň 
podal informácie o akciách, ktoré sa v 
obci v najbližšom období uskutočnia a 
zaželal seniorom pevné zdravie a po-
koj v ďalšom živote.

Účastníkov stretnutia pozdravili 
kultúrnym programom žiaci základnej 
školy. Po výbornom občerstvení do-
stal v závere každý účastník podujatia 
spomienkový darček. M. Hreščo

AKO TEN ČAS

LETÍ
Dňa 22. septembra ZO JDS pripra-

vila pre svojich jubilujúcich členov 
slávnostné posedenie v kultúrnom 
dome. Zúčastnilo sa ho deväť jubi-
lantov, ktorí v tomto roku oslávili 60, 
70, 80 a 90 rokov. Najstaršou členkou 
JDS je Mária Lukáčová, ktorá v tomto 
roku oslávila deväťdesiatku. Osemde-
siatku si pripomínali Mária Mariščá-
ková, Zuzana Kerekešová a Magdalé-
na Gaľová, sedemdesiatku Ján Pačil, 
MUDr. Kvetoslava Parikrupová a tak-
tiež Marta Kužmová z Oreského, kto-
rá je však našou členkou. Šesťdesiat-
ku oslávila Anna Norovská.

Jubilantom zablahoželal starosta 
Ing. Ján Čižmárik a predsedníčka ZO 
JSD Dáša Lukáčová, ktorá oslávencom 
odovzdala malé darčeky. Kultúrnym 
programom ich pozdravili členovia 
DFS Harčariki pod vedením Ondreja 
Nováka. Zaspievali im aj členovia vý-
boru a Michal Drábik predniesol vinš.

Nechýbalo ani chutné pohostenie, 
ktoré pripravili členky výboru, o zá-
kusky sa postarali samotní osláven-
ci. V dobrej nálade, pri speve a spo-
mienkach si ani neuvedomovali, ako 
ten čas letí. Dáša Lukáčová

BENEFIČNÝ KONCERT

Otec Marek Paľo, miestny gréckoka-
tolícky farár, privítal účinkujúcich a hos-
tí – Jeho Vysokopreosvietenosť vladyku 
Juraja, arcibiskupa Michalovsko-košickej 
pravoslávnej eparchie, dona Petra Hrabo-
veckého, SDB, farára Farnosti Panny Má-
rie Pomocnice kresťanov v Michalovciach, 
otca Petra Bzika, farára miestnej pravo-
slávnej cirkevnej obce, Denisu Vargovú, 
zborovú evanjelickú farárku, Ing. Jána 
Čižmárika, starostu obce a všetkých prí-
tomných veriacich.

V úvode koncertu vystúpili chlapci, 
„gubaši“ s tradičnými vinšami  a spevom. 
Spoločný spevácky zbor grécko a rímsko-
katolíckych veriacich sa predstavil krás-
nymi koledami „kandráčovcov“ a iný-
mi piesňami. Božím slovom  najprv po-
vzbudila prítomných evanjelická farár-

ka Denisa Vargová. Potom pod jej vede-
ním spievala  mládež – konfirmandi a 
tiež dospelí členovia CZ zaspievali klasic-
ké vianočné piesne. S hudobným dopro-
vodom nádherne koledovali aj pravosláv-
ni veriaci so svojím farárom.

V programe nechýbali ani pozdišov-
ské „Harčarki“, ktoré v doprovode sku-
piny Ondreja Nováka majstrovsky poda-
li svoje piesne a koledy. Peknými vinšami 
a koledami potešili divákov Zemplínski 
heligonkári z Michaloviec. Krásne pies-
ne, ako „tajný hosť“ zaspievala aj známa 
speváčka Dáša Kostovčík. Na záver od-
znela spoločne pieseň „Tichá noc“ a „Ži-
vite ľudije“.

Všetci prítomní odchádzali z koncer-
tu posilnení vo viere a potešení z naro-
denia nášho Spasiteľa. Po skončení kon-
certu bolo pre hostí a účinkujúcich pripra-
vené agapé v kultúrnom dome.

Na benefičnom koncerte bol od prí-
tomných vyzbieraný dobrovoľný príspe-
vok v sume 360 €. Táto čiastka bola odo-
vzdaná detskému oddeleniu NsP v Micha-
lovciach. Primárke oddelenia MUDr. Dane 
Jurečkovej ju odovzdal o. M. Paľo.

Veľká vďaka patrí za všetko organizá-
torom koncertu, účinkujúcim a štedrým 
darcom. M. Hreščo, presbyter CZ ECAV

Vianočný benefičný ekumenický koncert k Narodeniu Pána Ježiša Krista sa 
uskutočnil 25. decembra popoludní v gréckokatolíckom chráme Božského srd-
ca Ježišovho.

(Dokončenie na str. 3)



Košický eparcha Milan Chautur blahoželá emeritnému biskupovi a nášmu 
rodákovi Jánovi Eugenovi Kočišovi k 90. narodeninám. Snímka: JPZ 
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ODKANALIZOVANÁ

AJ VINIČNÁ
Po období, keď práce na kanalizá-

cií stagnovali, patril rok 2016 k tým 
priaznivejším. Obci sa podarilo od-
kanalizovať už aj ľavú stranu ulice 
Viničná, čo bolo cieľom investičnej 
činnosti v končiacom sa roku.

Celá výstavba tejto trasy pozostá-
vala z dvoch etáp, kedy v prvej polo-
vici roka (apríl – máj) sa vybudova-
lo od kultúrneho domu po materskú 
školu 111 m zberača A, jedna čer-
pacia stanica pri materskej škole a 
taktiež sa urobil prepoj (podvrtáv-
kou Lipovca) medzi čerpacou sta-
nicou pri KD a zberačom B (záhra-
da V. Paulikána). V čerpacích stani-
ciach pri KD a MŠ bola osadená tech-
nológia vrátane elektrických prípo-
jok. Na túto prvú časť kanalizácie 
prispel Environmentálny fond SR 
95% finančných prostriedkov, čo 
v absolútnom vyjadrení činilo 200 
tis. €. Zostávajúcich 5% (10 526 €) 
uvoľnila obec zo svojho rozpočtu.

Druhá etapa výstavby (novem-
ber - december) pozostávala z ulo-
ženia 437 m kanalizačného potru-
bia zberača AG (Z. Parikrupová – Z. 
Németová) a z domových prípojok k 
jednotlivým nehnuteľnostiam. Táto 
etapa bola financovaná z vlastných 
zdrojov v objeme 119 tis. €.

Našou snahou je v najbližších 
dvoch mesiacoch skolaudovať danú 
trasu a odovzdať ju VVS, a.s., OZ 
Michalovce do užívania, čím by sa 
mohli jednotlivé nehnuteľnosti na-
pájať, a tak odvádzať splašky do ka-
nalizácie. Akonáhle bude tento pro-
ces ukončený, dáme všetkým obča-
nom, ktorí bývajú na danej trase, in-
formáciu o možnosti napájať svoje 
rodinné domy.

Snahou obce do budúcna je zrých-
liť výstavbu v tých častiach, kde ešte 
nie je vybudovaná, avšak jedná sa o 
veľmi nákladnú stavbu, ktorá z veľ-
kej časti závisí aj od dotácií zo stra-
ny štátu. (J.Č.)

STRIEBRO

ŠČERBÁKOVEJ
V priestoroch IV. ZŠ v Michalovciach sa 

9. septembra uskutočnila „Okresná špor-
tová olympiáda seniorov“, ktorá sa nies-
la pod heslom „Život je krásny“. Prvýkrát 
sa uskutočnila ako medzinárodné stretnu-
tie ľudí tretieho veku za účasti zástupcov z 
10 krajín – Bielorusko, Bulharsko, Česko, 
Chorvátsko, Lotyšsko, Macedónsko, Srb-
sko, Ukrajina, Francúzsko a Slovensko. V 
podstate to bol festival športu a umenia.

Olympiáda bola teda len jednou čas-
ťou tohto festivalu.  Súťažilo sa v piatich 
disciplínach: hod kriketovou loptičkou 
(ženy), hod granátom na cieľ (muži), streľ-
ba zo vzduchovky (ženy a muži), kop na 
bránu (ženy a muži) a hod šípkami (ženy 
a muži). Počasie seniorom prialo. Aj na-
priek svojmu veku súťažili zo všetkých síl. 
Tešili sa zo svojich úspechov v športe, aj z 
nových priateľstiev.

Športovej olympiády sa zúčastnili aj se-
niori ZO JDS z Pozdišoviec. Pre veľký záu-
jem sa z každej organizácie mohli zúčast-
niť max. piati seniori. Naša organizácia sa 
napriek veľkej konkurencii „nestratila“. 
Získali sme striebornú medailu v streľbe zo 
vzduchovky zásluhou Anny Ščerbákovej.

Po slávnostnom odovzdaní medailí bol 
spoločný obed v školskej jedálni. O dob-
rú náladu sa postarali folkloristi z Vinné-
ho. Spolu s nimi si zaspievali aj súťažia-
ci. Myslím, že podujatie splnilo svoj účel a 
hoci unavení, no šťastní seniori sa už tešia 
na budúcoročné stretnutie. D. L.

ZÁZRAKMI K DOBRODRUŽSTVÁM

V tábore boli dve skupiny detí. 
V prvej boli predškoláci od 2 do 
6 rokov, druhú tvorili deti prvého 
stupňa základnej školy. Prvá sku-
pina mala individuálnu starostli-
vosť a pomáhali tu staršie dievčatá 
pod vedením učiteľky Anny Matto-
vej. Učili sa témam pomocou diva-
dielka či rôznych tvorivých aktivít. 
Tábor sa vždy začínal rannou roz-
cvičkou pri hudbe, ktorú viedli ses-
try Janka a Katka Paulové. Po tejto 
vyčerpávajúcej aktivite sa deti stí-
šili pri vyučovaní biblickej témy a 
piesní. Ako v každom tábore nechý-
bala desiata, šport či chutný obed.

Medzi odpoludňajšie aktivity 
patrili siesta v kine, kde si deti po-

zerali príbehy, ktoré súviseli s te-
matikou. Bola to ich obľúbená čin-
nosť. Svoje tvorivé schopnosti si 
radi precvičili chlapci i dievčatá. 
Tieto aktivity viedla Janka Andrej-
ková. Neskôr nasledovali pohybo-

Pod týmto názvom organizoval Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Pozdi-
šovciach od 15. do 19. augusta denný detský biblický tábor, ktorého sa zú-
častnilo 14 detí. Počas týždňa sme sa zaoberali biblickými témami o Ježišo-
vých zázrakoch, ako napr. Svadba v Káne Galilejskej, Znovuzrodenie Niko-
déma, Uzdravenie chorých, ktoré sme sa snažili aplikovať do praxe pomo-
cou konkrétneho dobrodružstva. Deti tak mali možnosť vyskúšať si takmer 
skutočnú svadbu či krst, riešili mnohé úlohy, uzdravovali, súťažili...

vé aktivity, olovrant a zhrnutie dňa. 
Za vedenie témy zodpovedali brat 
farár Marek Semko, sestra kaplán-
ka Denisa Vargová a brat Július 
Matta. Tábor bol vďaka Pánu Bohu 
veľmi vydarený. Veríme, že mno-
hých obohatil, ako aj nás vedúcich. 
Napokon sme celý tábor vyhodno-
tili, účastníkov odmenili a pri spo-
ločnej grilovačke s rodičmi na dvo-
re zborovej fary zavŕšili.

Vždy je čo vylepšovať a tešíme sa 
na mnohé ďalšie aktivity, ktoré bu-
deme môcť v budúcnosti organizo-
vať. Mgr. Denisa Vargová

ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
né využitie predovšetkým na bývanie a občiansku vybavenosť, prí-
padne súvisiacu doplnkovú nezávadnú výrobu.

	Neschválilo:
1. Pripomienky Ing. Ľ. Kovaľa k Zadaniu pre UPN-O Pozdišovce a to 

preložku kanalizačnej vetvy, ktorá prechádza súkromným pozem-
kom a to z dôvodu, že: Vodohospodárske dielo „Pozdišovce – kana-
lizácia, I. a II. stavba“ bolo realizované podľa platného Rozhodnutia 
č. 98/6074/ŽP-Šo Okresného úradu v Michalovciach, odbor život-
ného prostredia zo dňa 5.6.1998 v zmysle schválenej projektovej 
dokumentácie, spracovanej firmou ZINPRO, a.s., Michalovce. Stav-
ba bola postavené vo verejnom záujme.

2. Výstavbu rybníka v lokalite za mlynom.

Za uznesenie hlasovalo 8 z 8 poslancov.

Dňa 16. decembra 2016 obecné zastupiteľstvo:
	Zobralo na vedomie:

1. Podmienky poskytnutia dotácie na spracovanie Územného plánu 
obce Pozdišovce zákona č. 226/2011 Z.z. o poskytovaní dotácií na 
spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí.

	Schválilo:
1. VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Pozdišovce.
2. Program rozvoja obce na roky 2016 – 2022.
3. Podľa § 20 ods. 7 písm. c/ zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plá-

novaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov, vo väzbe na zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov: Zadanie pre Územný plán 
obce Pozdišovce.

4. Výšku príspevku pre záujmové vzdelávanie detí na školský rok 
2016/2017 v sume 62 € za žiaka.

5. Spolufincovanie návrhu Územného plánu obce Pozdišovce vo výš-
ke 20% oprávnených nákladov na účel dotácie podľa § 2 a § 4 ods. 
1 písm. c/ zákona č. 226/2011 Z.z. O poskytovaní dotácií na spra-
covanie územnoplánovacej dokumentácie obcí.

6. Úpravu rozpočtu v jednotlivých položkách podľa prílohy uznese-
nia č. 1.

	Súhlasilo:
1. S vyhodnotením pripomienok podaných v rámci prerokovania Za-

dania pre spracovanie ÚPN-O Pozdišovce.
2. S podmienkou poskytnutia dotácie podľa § 4 ods. 2 zákona č. 

226/2011 Z.z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnopláno-
vacej dokumentácie, že proces obstarávania a schvaľovanie Územ-
ného plánu obce Pozdišovce potrvá najviac tri roky od uzatvore-
nia zmluvy o poskytnutí dotácie medzi ministerstvom a žiadateľom.

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

(Dokončenie zo str. 2)

ˇ

ŠTEDRÝ

MIKULÁŠ
Svätý Mikuláš – biskup, narode-

ný koncom 3. stor. v Patare, žil ešte v 
tureckom meste Myra (dnes Demre), 
kde podľa legendy obdaroval sva-
dobným venom tri chudobné sestry. 
Tento jeho dobrý skutok sa stal tradí-
ciou a už po stáročia podnecuje ľudí 
vo svete navzájom sa obdarovávať. 
Kresťania si jeho sviatok pripomí-
najú 6. decembra a tešia sa mu najmä 
deti, keďže čakajú darčeky. Tie by sa 
spravidla mali dávať podľa toho, aké 
bolo ich správanie počas roka.

Tohto roku privítali pozdišovské 
deti Mikuláša už v nedeľu 4. decem-
bra popoludní v preplnenej sále kul-
túrneho domu. Po príhovore staros-
tu obce Ing. Jána Čižmárika vystú-
pili s pekným programom, piesňami 
a vinšami deti z DFS Harčariki, deti 
materskej školy, žiaci základnej ško-
ly a taktiež aj koledníčky z DFSk Har-
čarki. Na záver „štedrý“ Mikuláš roz-
dal všetkým deťom darčeky.

V predvečer sviatku bol Mikuláš 
aj na sv. liturgii v gréckokatolíc-
kom chráme, kde darčekmi pote-
šil najmenších a nechýbal ani me-
dzi deťmi evanjelickej cirkvi na mi-
kulášskom večierku v piatok v zbo-
rovej zasadačke.

Súčasťou Mikulášskej slávnos-
ti bolo aj rozsvietenie krásneho, 
takmer pätnásť metrov vysokého, 
obecného stromčeka. (M.H.)
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O VČELÁRSTVE
Najstaršia písomná zmienka o 

včelách na území Slovenska pochá-
dza z 5. stor., neskôr z čias Veľkej 
Moravy z rokov 892 – 906 a doku-
menty z obdobia vlády Arpádovcov. 
Zo 14. stor. sa zachovali obydlia 
včiel, tzv. dlabáky, vyrobené z pňov 
stromov a koše. V 17. stor. boli dla-
báky zdobené reliéfmi a v 18. stor. 
to boli figurálne úle. Až v 19. stor. sa 
začali zhotovovať debničkové úle 
rôznych typov, ktoré poznáme dnes.

Prvý spolok chovateľov včiel bol 
na našom území založený v roku 
1869. Po vzniku ČSR založili v r. 
1919 v Bratislave Zemské ústre-
die včelárskych spolkov na Sloven-
sku a neskoršie zmeny podnietili 
vznik Slovenského zväzu včelárov. 
Na Slovensku sa včelárstvu darí. Je 
známe, že aj v našej obci sa kedysi 
chovu včiel venovali na panstve Sir-
majovcov či iných zemanov. Zo star-
ších máp vieme, že terajšia lokali-
ta Pastovnik v blízkosti „Hradišča“ 
bola označovaná ako Binengarten, 
t. j. Včelia záhrada (pozn. redakcie).

Od začiatku 20. stor. sa včelár-
stvu začali venovať aj ďalší obyva-
telia. Po domácnostiach boli včely 
v 3 – 4 slamených, hlinou omaste-
ných úľoch, bez rámikov. Med z nich 
vyberali tak, že včely museli najprv 
v úli „vydymiť“ a potom úľ vložiť do 
vyhriatej chlebovej pece, aby med z 
plastov vytiekol na plech-tepšu. 

Starí včelári boli v rodinách Lu-
káčovej, Harčarikovej, Furčákovej, 
Kráľovej, Hreščovej, Mihalčinovej, 
Magurovej, Pavlikánovej, Mižíkovej, 
Parikrupovej, Pristášovej, Gaľovej a 
iných. Včelármi boli aj evanjelickí fa-
rári Michal Čop a Pavel Plachtinský. 
V súčasnosti sa med vyberá z plas-
tových rámikov tak, že ho odstreďu-
jú v medomete a prečistia cez sito.

Aj dnes sa tejto náročnej činnos-
ti venujú viacerí obyvatelia obce – 
manželia Albína a Ladislav Magu-
rovci, Dušan Danko, Michal Kovaľ, 
Dušan Kráľ, Peter Semanco a iní. 
Svoje včelstvá chovajú v 160 úľoch. 
Organizovaní sú v OO SZV v Micha-
lovciach.

Za sladkú dobrotu, ktorú dostáva-
me, vďačíme nielen včelám, ale aj 
včelárom.

Milan Hreščo, kronikár obce
OSUD CECHOVEJ TABLIČKY

K cechovým insígniám pozdišovských hrnčiarov počas dlhého obdo-
bia trvania cechu patrila aj cechová zvolávacia tablička, s ktorou si maj-
stri odovzdávali potrebné správy z domu do domu, keďže cechová vý-
roba sa nerealizovala v spoločných priestoroch, ale v jednotlivých do-
mácnostiach. Keďže pôvodná už bola zrejme po 170 rokoch od založe-
nia cechu opotrebovaná, bolo potrebné zhotoviť novú.

Urobil tak miestny majster Ján Jurko, ktorý podľa predlohy vyrezal 
novú. Tá slúžila aj počas existencie druhého cechu, založeného v roku 
1924. V päťdesiatych rokoch, keď miestnych hrnčiarov združovalo no-
vozaložené hrnčiarske a predajné družstvo, bola už tablička „nepotreb-
ná“. Obhorenú ju vtedy zachránil a neskôr opatroval maliar, sochár a 
keramikár Ľubomír Jakubčik, ktorý v tom čase navštevoval Pozdišovce.

Približne pol storočia nik z domácich o tabličke nevedel. Pred desiati-
mi rokmi sa však nálezca a opatrovateľ ozval a tabličku obci vrátil. Mo-
mentálne je súčasťou expozície v pamätnej izbe obce v budove obecné-
ho úradu. Nuž, aj predmety môžu mať zaujímavú históriu.

Vráťme sa nakrátko k nálezcovi. Rodák z moravských Nevojíc, žijú-
ci v Piešťanoch, oslávil v polovici roka (16.6.) úctyhodných 90 rokov.

(-pz-)

„HARČARSKE DŇI“
(Dokončenie zo str. 1)
„Ďakovným listom Obce Pozdišovce 
a MO MS Pozdišovce“ ocenené býva-
lé pracovníčky – maliarky keramiky 
niekdajšieho závodu Keramika, ktoré 
sa svojou prácou aktívne podieľali na 
umeleckom vzhľade pozdišovskej ke-
ramiky. Starosta obce Ing. Ján Čižmá-
rik odovzdal spomínané ďakovné listy 
Zuzane Jurkovej, Eve Hreščovej, Bože-
ne Sotákovej, Emílii Sotákovej, Anne 
Unokovej, Márii Varmeďovej a Veroni-
ke Bobákovej.

„Slávnosť hliny“...
Celé podujatie vyvrcholilo na tretí 

deň (v nedeľu popoludní) pri kochu. 
Opäť za hojnej účasti obyvateľstva z 
obce i okolia sa uskutočnila závereč-
ná časť pod názvom „Slávnosť hliny“. 
K prítomným sa prihovorili starosta 
obce J. Čižmárik, riaditeľ Zemplínske-
ho múzea v Michalovciach Mgr. Ma-
roš Demko a asistent poslanca NR SR 
Ing. Emila Ďurovčíka Ing. Jozef Soko-
logorský.

Na rôznych miestach v záhrade 
prezentovali svoje výrobky hrnčia-
ri a iní remeselníci. Zaujímavá bola aj 
historická fotodokumentácia starých 
Pozdišoviec, ukážky prác na hrnčiar-
skom kruhu a maľovanie hotových vý-

robkov. Deti sa potešili najmä výtvar-
ným dielňam, kde si vyskúšali svo-
je zručnosti. Nechýbali ani suvení-
ry a chutné koláče. Príjemnú atmo-
sféru vytvorilo a milovníkov ľudové-
ho umenia a folklóru pobavilo aj Kla-
dzanské ľudové divadlo (KĽUD) hrou 
„Laska po vichodňarski“ a domáce fol-
klórne skupiny.

… a otvorenie „kocha“
Záver tohto dňa i celej slávnos-

ti patril vyberaniu vypálených vý-
robkov z pece. Všetci prítomní so zá-
ujmom sledovali otvorenie „kocha“ 
- vychladnutej pece a postupné vy-
beranie keramiky do veľkej prútenej 
noše – opálky. Možno konštatovať, že 
prvý výpal po desiatkach rokov sa vy-
daril. Hodnotné podujatie obohati-
lo návštevníkov o hrnčiarske tradí-
cie a mnohým umožnilo po prvýkrát 
v živote vidieť prácu hrnčiarov pria-
mo v teréne.

Je potešiteľné, že aj v modernej 
dobe má hrnčiarstvo svojich priazniv-
cov. Vďaka patrí najmä mladým tvor-
com, ktorí sa aj dnes venujú tomuto 
krásnemu remeslu, čím sa aktívne po-
dieľajú na zachovaní kultúrneho de-
dičstva pre ďalšie generácie.

Na organizovaní slávnosti pod ná-

zvom „Harčarske dňi“ sa podieľa-
li viaceré inštitúcie – Vichodosloven-
ske združeňe VALAL, Zemplínske mú-
zeum Michalovce, Miestny odbor Ma-
tice slovenskej Pozdišovce, Mestské 
kultúrne stredisko Michalovce a Obec 
Pozdišovce. Akcia 
bola podporená z 
verejných zdrojov 
Fondu na podpo-
ru umenia. Všet-
kým za to patrí 
poďakovanie.

Milan Hreščo, kronikár obce

TA TOMU
(ŇE)UVERICE

Starši ľudze hutorja, že ňeśkaj-
šej mlaďeži śe ňechce robic. Mla-
di bi ľem furt śedzeľi za počita-
čom a guglovaľi. Aľe ňetreba šic-
ko zvaľovac ľem na ňich, bo vino-
vati dakuśčičko i pozdišouski har-
čare. Čom? Ta zato, že pred veľo 
rokama, kedi iśče ňebuľi počitače, 
vidumaľi, aľe i virabjaľi gugeľňi-
ki. Aľe voňi jich, pravda, tedi išče 
ňemohľi bez počitačou chasno-
vac, ľepši povedzeno guglovac. 
A iśče u dačim maju pozdišouski 
harčare paľce. Mladi tomu hutor-
ja „mejlova pošta“. Každi, chto 
sebe z dakim piše prez počitač, 
ma mejlovu atresu. A u tej atreśe 
okrem pismeňkou jedna značka, 
co jej hutorja zavinač. Pozdišo-
uski harčare, žebi śe znalo, chto-
ri jaki šikouni a co zrobil, maľi 
každi svoju majstrovsku znač-
ku, chtoru viškrabaľi abo viraźi-
ľi na spodok svojoho harčka. A je-
den z ňich, volal śe Miźo Poľaško-
-Garbar, mal taku značku, co viźi-
rala jag roskruceni hareňg. No, 
a jag śe ňeskorši špekulovalo (to 
kedz už buľi počitače), co dac do 
mejlovej atresi, ta obkukaľi pra-
ve tot hareňg, ľem ho vecej skru-

ciľi, žebi z 
ňoho ňe-
povipado-
vala kvas-
na kapusta 
a daľi mu 

meno zavináč. Može tomu ňebu-
dzece veric, aľe kedz budzece śe-
dzec za počitačom, či už guglovac 
abo mejlovac, ta sebe spomňice, 
že i tam kus Pozdišovec. Žebi sce 
tomu ľepši porozumeľi, ta prikla-
dam gu tomu i obraski.

Janko od harčarou

Prvé výrobky z poľnej pece. Ich kvalitu hodnotí majster Ján Parikru-
pa (vľavo). Vpravo organizátor podujatia Mgr. Jozef Hrabovský.

Snímka JPZ

Dušan Danko pri svojich vče-
lách. Snímka: M. Hreščo gugeľnik

autorská značka
M. Poľaška-Garbara
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MAJSTER JE MAJSTER
Nedávno sme si pripomenuli 600. vý-

ročie písomnej zmienky o hrnčiarstve na 
niekdajšom pozdišovskom panstve. Na-
priek tomu, že hrnčiari uvádzaní v listi-
ne z októbra 1416 neboli priamo z Pozdi-
šoviec, možno s hrdosťou konštatovať, že 
v našej obci pôsobil značný počet vynika-
júcich hrnčiarskych majstrov. Na špičkovú 
úroveň sa mohol vypracovať iba hrnčiar, 
ktorý skĺbil talent s umom, pracovitosťou 
a ďalšími potrebnými vlastnosťami.

K takým patril aj najslávnejší pozdišov-
ský hrnčiar Michal Parikrupa Šipar (1909 
- 1995), ktorého sme mnohí mali mož-
nosť poznať aj osobne. Spomínam si na je-
den zimný februárový večer, keď som sa 
chystal k Parikrupovcom urobiť podkla-
dy pre článok do regionálnych novín. Ke-
ďže som bol predtým ešte na jednej nábo-
ženskej akcii, dostal som sa k nim na toto 
ročné obdobie pomerne neskoro. Napriek 
tomu ma majstrova manželka Anna po-
zvala dnu a ochotne odpovedala na moje 
otázky. Keď už boli podklady takmer ho-
tové navrhla, že zavolá manžela, ktorý si 
už šiel ľahnúť.

Aj keď som namietal, aby ho kvôli po-
kročilému času nebudila, predsa ho išla 
zavolať. Veď aké by to bolo, keby sa v 
jeho dome či dielni niekto bavil o hrnčiar-
stve bez neho. Bolo o ňom totiž známe, 
že takmer celý deň venoval hrnčiarstvu 
– každodenná práca za kruhom, potom 
nočné „tvorivé“ prechádzky po dielni a k 
tomu ešte z predošlého obdobia možno 
pripočítať nespočetné návštevy zástupcov 
médií (tlač, rozhlas, televízia), funkcioná-
rov, rôznych úradníkov a pod. Napriek 
tomu 85-ročný majster prišiel a tak sme 
sa o hrnčiarstve, ale i problémoch okolo 
neho, ktoré od svojej aktívnej činnosti v 
roku 1922 zažil, ešte nejaký čas bavili.

Na záver ešte spomeniem jednu prí-
hodu z ciest, ktorú mi manželia Parikru-
povci porozprávali. Bolo to ešte za prvej 
Československej republiky. M. Parikrupa 
sa chystal s hrnčiarskym riadom na „ma-
ďare“, ako vtedy nazývali južnú, prihra-
ničnú časť slovenskej časti Zemplína. Ke-
ďže išli do z veľkej časti maďarsky hovo-
riacich obcí v okolí Slovenského Nového 
Mesta, najal si aj „tlmočníka“ v osobe Lac-
ka, prezývaného Devles. Spoločník, ktorý 
mal komunikovať s domácimi v maďarči-
ne, presvedčil majstra Parikrupu, aby to 
urobil on a viackrát mu zopakoval, ako 
má povedať vetu, aby ženy prišli (ako-
že) kupovať hrnce. Keď majster zakričal 
dohodnutú vetu, začali okoloidúce ženy 
naňho pľuť, prípadne hádzať predmety, 
čo mali poruke, ba niektoré sa dokonca 
vyhrážali. Predajcovi v tej chvíli veru do 
smiechu nebolo. Za ten čas sa však Lacko 
- Devles obďaleč dobre bavil.

Celá aférka sa po prehrmení nakoniec 
vyjasnila. Tlmočník totiž namiesto dohod-
nutej vety: „Ženy, poďte kupovať hrnce!“ 
úmyselne vsunul M. Parikrupovi do úst 
vetu: „Ženy, poďte sa milovať!“ Takže ani 
chýreční majstri to nemali v živote vždy 
ľahké. (JPZ)

HRNČIARSTVO A FOLKLÓR PATRIA K SEBE

Do vtedajšej Združenej výroby, v. 
d., závod Keramika Pozdišovce nastú-
pila v roku 1974 ako maliarka kera-
miky. Na tejto pozícii tu vtedy praco-
valo viacero žien, keďže chlapi sa už 
venovali iba prípravným prácam, vy-
táčaniu výrobkov a páleniu. Tucet ro-
kov si „odkrútila“ v starej prevádzke 
v sirmajovskom kaštieli a ďalšie, viac 
než desaťročie v novom závode na Ka-
menci, kde končila ako pracovníčka v. 
d. Novex.

Po viac než desaťročnej praxi sa 
ešte v starej prevádzke vypracova-
la medzi popredné maliarky a v júni 
1985 podala svoj prvý „zlepšovák“. 
Keďže najradšej maľovala duté výrob-
ky, jej zlepšovací návrh (ZN) sa týkal 
vínovej súpravy (vzor 270). Oproti ta-
nierom je to o to zložitejšie, že maliar-
ka nevidí naraz celý priestor, na ktorý 
dekor aplikuje. Treba povedať, že vy-
hodnotenie tohto ZN a vydanie osved-
čenia na priemyslový vzor trvalo vte-
dajšiemu Federálnemu úradu pre vy-
nálezy a objavy v Prahe viac než tri 
roky (7.6.1985 – 28.7.1988)! To však 
začínajúcu zlepšovateľku Zuzanu ne-
odradilo a od decembra 1986 do no-
vembra 1987 navrhla ďalších 5 vzo-
rov, na ktoré získala osvedčenia (váza 
– 379, tanier – 425, tanier – 439, špá-
sový krčah – 628 a váza – 378). Do is-
tej miery svoj podiel na tom majú aj 
kruhári Andrej Lukáč a Jozef Kurciník, 
ktorých výrobky zväčša maľovala.

Hrnčiarstvo a folklór patria k sebe 
od nepamäti. Potvrdila to aj generá-
cia vtedajších zamestnancov Kerami-
ky. Podnetom na dlhodobú folklór-
nu činnosť boli oslavy 40. výročia za-
loženia Hrnčiarskeho výrobného a 

predajného družstva Svojráz v roku 
1987, kedy sa zgrupovala silná partia 
nadšencov folklóru, ktorú tvorili spo-
čiatku členky zboru pre občianske zá-
ležitosti. Neskôr pribudli muži a ďal-
šie ženy. Nechýbala tam ani Z. Jurková. 
Nezostalo však iba pri jednom vystú-
pení. Pod záštitou miestneho kultúr-
neho strediska (ved. Mária Popriko-
vá) prišli ďalšie – doma i v zahraničí. 
FS Harčare postupne spoznávali v Mi-
chalovciach, Laškovciach, Podhorodi, 
Východnej, Sorožnici... Aj takmer po 
troch desaťročiach si s úctou spome-
nie na vtedajších oživovateľov tradície 
– A. Antalovú, A. Ferčákovú, M. Ihnáci-

Počas vyše 600-ročnej histórie pozdišovského hrnčiarstva sa v miest-
nej dielni vystriedali stovky ľudí, ktorí vo väčšej či menšej miere pomáha-
li šíriť slávu tohto náročného, no krásneho remesla. Kým dlhú dobu to boli 
iba muži, v druhej polovici 20. stor. postupne dostávali príležitosť aj ženy. 
K tejto generácii patrí aj Zuzana Jurková.

kovú, M. Mariščákovú, J. Matinovú, M. 
Ščerbákovú, A. Antala, M. Drábika, J. 
Ihnácika, A. Lukáča, Ľ. Matinu, J. Pav-
líka, J. Poprika a ďalších.

Folklór v rodine Z. Jurkovej sa stal 
takpovediac inventárom. Kedysi k 
nemu priviedla aj svojho dnes už ne-
bohého manžela Jána, v súčasnosti 
sa tomuto krásnemu koníčku venu-
je dcéra Zuzana Nováková s manže-
lom Ondrejom a úspechy na folklór-
nych podujatiach žnú aj vnuci Patrik a 
Ondrej, ktorý si pred rokom a pol pre-
vzal Cenu Obce Pozdišovce za šírenie 
folklórneho umenia a jeho myšlienok.

Pri príležitosti osláv 600. výro-
čia zmienky o hrnčiarstve bola Zuza-
na Jurková ocenená Ďakovným listom 
Obce Pozdišovce a Miestneho odbo-
ru Matice slovenskej v Pozdišovciach. 

J. P. Zemplínsky

NERADOSTNÝ OSUD ZVONOV

V roku 1907 k nim pribudol tretí, malý 
zvon, ktorý daroval cirkevník Ján Smaržík 
z Krásnoviec. Ani tieto zvony však dlho vo 
veži nevydržali a postihol ich krutý osud. 
Počas tzv. Veľkej vojny, 12. augusta 1916, 
dva väčšie boli zrekvirované a použité pre 
potreby c.-k. armády. Naša kostolná veža 
takto osirela na sedem rokov. Zostal v nej 
iba najmenší, 220 kg vážiaci zvon.

Až po vojnových reparáciách dostal za 
ne cirkevný zbor náhradu v sume 1 904 ma-
ďarských korún (asi 950 zlatých). Vďaka 
dobrodincom a milodarom veriacich dal 
zbor uliať do Chomutova firme Richard 
Herold dva zvony – 370 a 750 kg, ktoré 23. 
septembra 1923 posvätil Božím slovom bis-
kup Východného dištriktu Dr. Jur Janoška. 
Tieto zvony slúžia dodnes. V roku 2008 boli 
všetky tri generálne opravené.

Nedávno teda uplynulo 100 rokov od 
spomínanej smutnej udalosti. Práve pri 
tomto výročí si želáme, aby nielen naše, 
ale aj zvony v ostatných kresťanských chrá-

moch slúžili ďalším generáciám pre po-
koj. Nech ohlasujú len samé dobré správy a 
svojím hlasom nech pozývajú veriacich do 
spoločenstva s Pánom.

Milan Hreščo, presbyter CZ

Z historických prameňov je známe, že Peter Sirmaj s manželkou Annou, rod. Kecero-
vou, dali postaviť prvú kostolnú vežu. Na jej výstavbe pracoval murársky majster Mar-
tin Krausz z Bardejova. Vtedy zadovážili do veže aj dva nové zvony, ktoré však 16. mája 
1762 zničil a roztavil veľký požiar. Donori Sirmajovci a iní zemania po oprave kostola a 
farských budov zakúpili v nasledujúcom roku dva krásne zvony, ktoré desaťročia slúži-
li cirkevnému zboru.

Medzi ocenenými maliarkami keramiky na nedávnych hrnčiarskych 
oslavách bola aj Zuzana Jurková (v strede). Snímka: Jaci

Vo veku 85 rokov zomrela za-
čiatkom októbra Anna Antalová, 
rod. Lukáčová, niekdajšia popred-
ná maliarka keramiky. Pochádzala 
z hrnčiarskej rodiny a v pozdišov-
skej hrnčiarskej dielni sa zamest-
nala ako jedna z prvých žien vo 
výrobe. Maľovala výrobky svojho 
manžela Andreja a istý čas obaja 
pôsobili ako inštruktori učňovské-
ho dorastu. Archívna snímka JPZ 
ju zachytáva pri maľovaní haľvice. Súprava od M. Parikrupu-Šipara.
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Ján Vološ ako vojak.
Snímka: archív rod. Vološovej

ˇ

OBNOVA EVANJELICKÉHO KOSTOLA

Samotnú rekonštrukciu príprav-
ný tím v cirkevnom zbore rozdelil do 
6 etáp a to najmä z finančných dô-
vodov, pretože celá rekonštrukcia 
je mimoriadne náročná na finančné 
prostriedky:
1. etapa (r. 2007 – 2008)
– havarijný stav interiéru veže kosto-
la a to obnova konštrukcie zvonovej 
stolice, vyspravky kamenných mú-
rov, nové podlahy, celkové technic-
ké vybavenie zvonov, vrátane novej 
elektroinštalácie,
2. etapa (2010 – 2011)
– strecha veže kostola zakrytá kry-
tinou z medeného plechu a obnova 
krovu veže formou kópie,
3. etapa (2015)
– výmena strešnej krytiny lode kos-
tola vo všetkých strešných rovinách 
a obnova krovu v potrebnom rozsa-
hu,
4. etapa (2016)
– architektonicko – historický pa-
miatkový výskum a spracovanie prí-
pravnej dokumentácie - posúdenia 
príčin zavĺhnutia obvodových soklov 
a návrh ich sanácie,
5. etapa (2017)
– obnova fasád a pamiatkové úpra-
vy veže podľa návrhu obnovy a pre-
zentácie architektonicko-historické-
ho pamiatkového výskumu, mon-
táž hodín na vežu kostola, realizá-
cia sanačných prác na obvodových 
sokloch s prípravou na technologic-
kú prestávku a dôkladné vysušenie,
6. etapa (2018 – 2019)
– obnova fasády a pamiatkové úpra-
vy lode kostola podľa návrhu obno-
vy a prezentácie architektonicko-
-historického pamiatkového výsku-
mu. Komplexná obnova sokla po ce-
lom obvode kostola v zmysle navrh-
nutých stavebných postupov.

Ďalší postup obnovy NKP je pod-
mienený architektonicko-historic-
kým pamiatkovým výskumom, čo 
nás oprávňuje žiadať Ministerstvo 
kultúry SR o dotácie na obnovu. V 
opačnom prípade by to nebolo mož-
né. V r. 2016 v polovici novembra 
bol ukončený architektonicko-his-
torický pamiatkový výskum fasád 
kostola (Ing. arch. Magdaléna Ja-
novská a kol.) a spracovanie prí-
pravnej dokumentácie - posúdenia 
príčin zavĺhnutia obvodových mú-
rov a návrh ich sanácie (spracova-
la Ing. Marta Pichová a kol.). Doku-
mentácia z tohto výskumu je predlo-
žená v súčasnom období na prero-
kovanie do Odborno-metodickej ko-
misie Pamiatkového úradu Sloven-
skej republiky (PÚ) v Bratislave. Ih-
neď po doručení stanoviska od PÚ 
SR bude vydané zaväzné stanovis-

ko Krajského pamiatkového úradu, v 
ktorom obdržíme presný postup sta-
vebných prác a pamiatkových úprav 
fasády kostola.

V polovici novembra 2016 bola 
teda predbežne ukončená 4. eta-
pa obnovy s podporou dotácie MK 
SR s finančnou čiastkou 4 800 €. 
Prieskum bol vykonaný autorizova-
nými architektmi, odborne spôsobi-
lými na vykonávanie architektonic-
ko-historických výskumov. Na zák-
lade sondážneho výskumu bol po-
tvrdený začiatok existencie kosto-
la už v prvej polovici 13. stor. v ro-
mánskom období. Boli zistené pres-
né miesta, kde a kedy boli vykona-
né prístavby i stopy v múroch po po-
žiari. Múry kostola z tehál a kame-
ňov prezradili, v ktorom storočí boli 
jeho jednotlivé časti pristavované. 
Rôzne tehly použité pri výstavbe do-

Cirkevný zbor evanjelickej církvi a. v. v Pozdišovciach dlhodobo zabez-
pečuje rekonštrukciu evanjelického kostola, ktorý je Národnou kultúrnou 
pamiatkou (NKP). Od svojej výstavby (min. od začiatku 13. stor.), prešiel 
mnohými prestavbami, prístavbami, renováciami i požiarom. Aj v posled-
ných rokoch prechádza etapovitou obnovou a rekonštrukciou. Keďže táto 
je zabezpečená výkonom štátneho pamiatkového dohľadu, máme za to, 
že je premyslená, riadená, komplexná a neustále konzultovaná, preroko-
vávaná a schválená správnym orgánom.

kumentujú presné storočie, v ktorom 
sa vyrábali. V podstreší nad sakris-
tiou kostola s panskou emporou je 
nález románskej oblúkovej rímsy, 
ktorá prezradila, že v tejto časti sa 
vykonala prístavba, preto pekné ar-
chitektonické časti bolo treba zakryť. 
Omietky na fasáde bude treba očis-
tiť od viacnásobných hrubovrstvých 
náterov a dať do pôvodného stavu 
v okrovom tóne. Štukové časti okien 
budú upravené umelecko-remesel-
ným spôsobom po predchádzajú-
com doskúmaní po postavení leše-
nia v rámci architektonicko-historic-
kého výskumu. Zaujímavý je aj ná-
lez krypty, ktorá patrila rodine Sirma-
jovej pod hlavným vchodom do kos-
tola. Existencia Pozdišoviec sa po-
sunula minimálne do 11. storočia.

Preukázalo sa, že kostol má zák-
lad – románsku fázu z 13. stor. Go-
ticky bol kostol prestavaný v 15 -16. 
stor. V r. 1640-1657 bol obnovený a 
pristavená bola západná veža v re-
nesančnom slohu. Po požiari v r. 
1762 prešiel zásadnou barokovou 
prestavbou, ukončenou do r. 1791. 
V tejto podobe sa zachoval dodnes. 
Všetky ďalšie stavebné etapy mali 

už iba charakter opráv a nepred-
stavovali zmenu hmoty a slohového 
charakteru výrazu stavby.

Nie pri všetkých rekonštrukciách 
a „vylepšovaniach“, hlavne v 20. sto-
ročí, sa pristupovalo odborným spô-
sobom tak, ako si to NKP zasluhuje. 
Preto sa vyžaduje aj niektoré časti 
odstrániť. Rôzne nálezy, ktoré boli 
zdokumentované týmto výskumom, 
umocňujú hodnotu tejto Národnej 
kultúrnej pamiatky – Evanjelického 
kostola v Pozdišovciach.

Začiatkom decembra 2016 sme 
predložili ďalší projekt na Minis-
terstvo kultúry SR, na 5. etapu, t.j. 
na obnovu fasád veže, nové vežo-
vé hodiny a sanáciu obvodových 
soklov. Veríme, že náš projekt bude 
opäť úspešný a uľahčí aspoň čias-
točne celkové financovanie ďalšich 
prác. Ministerstvo kultúry SR nám 
pri predchádzajúcich etapách dotač-
ne vypomohlo už 4-krát. Finančnou 
dotáciou pomohol 2-krát Košický sa-
mosprávny kraj a tiež Obec Pozdi-
šovce. Nedajú sa opomenúť ani ne-
ustále príspevky zo zbierok cirkev-
ného zboru evanjelikov. Všetkým 
patrí obrovská vďaka. Vďaka za po-
rozumenie pre obnovu tejto národ-
nej kultúrnej pamiatky. 

Marta Pavlikánová

AŽ V ĎALEKEJ KARAGANDE

Táto vojna si poznačila stratami aj 
Pozdišovce. Na jej frontoch či v SNP sa 
z našej obce bojov zúčastnilo 31 voja-
kov a dobrovoľníkov. Z nich štyria pad-
li priamo v boji, jeden pri odmínovaní 
a dvaja pri bombardovaní. Traja obča-
nia zostali nezvestní. Nik sa nevrátil ani 
z 54 občanov židovského pôvodu, ktorí 
boli deportovaní z obce roku 1942.

Mnohí z účastníkov bojov boli ťažko 
či ľahko ranení, veľa vytrpeli a patrí im 
za to uznanie. Medzi trpiacimi boli aj 
takí, čo neboli priamo v boji, ale hrôzy 
vojny ich neobišli. K takýmto patrí aj už 
nebohý rodák Ján Vološ, narodený 5. no-
vembra 1921, ktorý bol zajatý a odvle-
čený do bývalého Sovietskeho zväzu, až 
do kazašského mesta Karaganda. Práve 
v tomto roku uplynulo sedemdesiat ro-
kov od jeho návratu. O tejto udalosti sa 
dozvedáme z rodinného archívu a sve-
dectva, ktoré nám nedávno sprostred-
kovala jeho 84-ročná manželka Anna, 
rod. Ščerbáková. 

Ján Vološ narukoval 1. októbra 1942 
na vojenskú službu do Trebišova, kde 
bol vojakom strážnej služby. Vo februá-
ri 1944 onemocnel a v Prešove mu ope-
rovali zubnú okostnicu. Keďže jeho stav 
nebol po šiestich mesiacoch dobrý, bol v 
auguste poslaný do vojenskej nemocni-
ce v Bratislave, kde sa liečil. V karantén-
nej stanici Mlynské Nivy chodil na oža-
rovanie až do 14. februára 1945, kedy 
nedoliečený bol poslaný domov.

Keďže vlakové spoje počas precho-
du frontu nepremávali, pustil sa domov 

peši a ako sa dalo. Po dlhej ceste došiel 
do Martina, kde ho pred mestom 19. 
apríla zadržali vojaci československej 
brigády. S ďalšími zadržanými ho od-
viedli do pivnice evanjelického gymná-
zia, kde bola zberňa zajatcov. Na druhý 
deň ráno mu bez vysvetlenia zobrali le-
kársku správu a vojenskú knižku, kto-
rú už nevrátili. O tri dni boli po nástu-
pe všetci poslaní do „lágru 60“ v obci 
Veličné. Tam ich prevzali sovietski voja-
ci a o niekoľko dní, pomiešaní s Maďar-
mi, Nemcami a inými civilmi išli do Za-
kopaného, potom do Vadovíc a Osvien-
čimu, ktorý už bol oslobodený. Slovákov 
dali do bloku č. 25. O tri týždne potom 
pokračovali v ceste po 45 v nákladných 
vozňoch smerom cez Kyjev, Čeľabinsk, 
Volgu, Ural a Omsk až do lágru v povest-
nej Karagande, kde boli veľké uhoľné 
bane. Počas cesty železnicou, ktorá tr-
vala 28 dní, dostávali iba chlieb a vodu.

J. Vološ ťažko pracoval v tamojšej 
bani až do konca roka 1945, keď ocho-
rel na žltačku a bol premiestnený do 
neďalekého lazaretu. Po príchode nie-
koľkých tisícok japonských zajatcov do 
baní bol neskôr so spoluväzňami posla-
ný naspäť do Československa. Opäť za-
čala dlhá a ťažká cesta. Z Karagandy 
došiel celý transport až do rumunského 
mesta Fokšany (Focsani), kde boli za-
jatci podľa zdravotného stavu rozdele-
ní. Potom pokračovali v ceste domov cez 
Maďarsko až do Brna, kde ich v januá-
ri 1946 prevzali českí vojaci. V táboroch 
Brno-Slatina a Brno-Jundrov boli naďa-

V obecných novinách sme už viackrát písali o rôznych udalostiach a príbe-
hoch, ktoré zažili občania našej obce. Či už to boli spomienky na obdobie 1. 
svet. vojny, najmä však svedectvá účastníkov a ich príbuzných na strašnú 2. 
svet. vojnu, ktorá si vyžiadala 50 mil. ľudských životov, rovnaké množstvo ra-
nených, zmrzačených a obrovské materiálne škody.

lej zajatcami. Po zaevidovaní však už 
mohli napísať domov príbuzným.

V Brne pracoval v závode v Králo-
vom Poli a taktiež pri exhumácii soviet-
skych vojakov, kopaní hrobov či pri od-
pratávaní trosiek a zrúcanín po vojne. 
Až takmer rok po skončení vojny bol 
prepustený a do Pozdišoviec prišiel 13. 
apríla 1946. Následky väznenia a ocho-
renia mu zostali až do smrti. Zomrel 2. 
februára 2001 vo veku 79 rokov.

Až politické zmeny v spoločnos-
ti umožnili, že po 53 rokoch od zajatia 
sa dožil odškodnenia za spáchané kriv-
dy. O tom, čo prežil, nerád na verejnosti 
či v rodine rozprával. Prehlásil, že nevie 
dôvod, prečo bol zadržaný a bez súdu 
odvlečený až do Karagandy. Odškodne-
nie mu priznalo Ministerstvo spravodli-
vosti Slovenskej republiky podľa zákona 
319/1991 Zb. po ôsmich rokoch dokazo-
vania a vybavovania, o čo sa zaslúžila 
najmä jeho manželka, Konfederácia po-
litických väzňov Slovenskej republiky a 
Televízia JOJ. 

Milan Hreščo, kronikár obce



Prof. Štefan POZDIŠOVSKÝ (1906-2007)
historik, muzeológ, pedagóg

Narodil sa  23. decembra 1906 v roľníckej rodine v obci Močenok 
(okr. Šaľa) ako Štefan Vőrős. Základné vzdelanie získal v rodnej 
obci a v Trnave. Gymnaziálne štúdiá začal v Trnave a ukončil až v 
roku 1927 v Nitre. Vysokoškolské štúdiá absolvoval na Filozofickej 
fakulte UK v Bratislave (1931). Pracoval v Želiezovciach, Žarno-
vici a Leviciach, odkiaľ v roku 
1939 evakuoval do Trenčína, 
kde pôsobil na štátnom gymná-
ziu. Vypomáhal aj v miestnom 
múzeu, kde ho zvolili za správ-
cu a podarilo sa mu nájsť stále 
sídlo pre túto inštitúciu – bývalý 
župný dom. V Trenčíne sa za-
krátko vypracoval na uznávané-
ho odborníka, no problém mu 
robilo priezvisko Vőrős, preto 
si ho v roku 1941 nechal úrad-
ne zmeniť podľa miesta svojho 
kratšieho pôsobenia – Pozdišo-
viec. Od roku 1951 sa už plne 
venoval iba práci v múzeu. Bol 
menovaný za riaditeľa a funkciu 
vykonával do roku 1958. Pre 
múzeum sa mu podarilo zachrániť vzácne olejomaľby, zaslúžil sa 
o opravu Trenčianskeho hradu, doplnenie a revitalizáciu zbierko-
vého fondu, pripravoval nové expozície, realizoval archeologické 
výskumy a veľa publikoval. Z politických dôvodov bol v roku 1958 z 
funkcie riaditeľa odvolaný, no zostal pracovať ako odborný pracov-
ník. Zaslúžil sa aj o preklad rímskeho nápisu na trenčianskej skale. 
Získal viacero ocenení, najvyššie z nich Cenu Andreja Kmeťa za 
zásluhy o rozvoj slovenského múzejníctva v roku 1991. Zomrel 1. 
septembra 2007 v Trenčíne. (Spracoval JPZ)
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V II. polroku 2016
Uzreli svetlo sveta

Olívia MARUŽANOVÁ, Nina TALAPKOVÁ, Liliana KORNUCOVÁ, Mi-
lan PODRANÝ, Lea PETRANIČOVÁ, Andrej MENDA, Sofia HOLUBO-
VÁ, Justin KOVÁČ.

Uzavreli manželstvo
PhDr. Peter MOLNÁR a Tatiana KRÁĽOVÁ, Daniel MIHAĽO a Andrea 
ELIÁŠOVÁ, Ing. František LECHMAN a Ing. Lucia TOPOROVÁ, Peter 
IVANČIN a Gabriela SERVOVÁ.

Oslávili životné výročia
50 rokov – Anna ANDREJKOVÁ, Mária DINIČOVÁ, Eva PEREKSTO-

VÁ, Ing. František UHAL.
60 rokov – Irena ČAČKOVÁ, Katarína ČIŽMÁROVÁ, Magdaléna 

HALASOVÁ, Cyril HOĽAN, Milan KORIBANIČ, Jaroslav 
KRÁĽ, Gabriela LEŠŇANSKÁ, Marta SUŠKOVÁ, Dušan 
VEREŠČÁK.

70 rokov – Zuzana LAZÁROVÁ, MUDr. Kvetoslava PARIKRUPOVÁ, 
Milan ROHAĽ.

75 rokov – Angela FURČÁKOVÁ.
80 rokov – Zuzana DELIMANOVÁ, Magdaléna GAĽOVÁ, Mária MA-

RIŠČÁKOVÁ,  Anna LACKOVÁ.
81 rokov – Mária DINIČOVÁ.
82 rokov – Mgr. Július KRÁĽ, Mária ŠTEFANKOVÁ.
83 rokov – Anna BALOGOVÁ.
84 rokov – Mária BAKAJSOVÁ, Mária ČIŽMÁROVÁ, Albert DELI-

MAN, Michal HOĽAN, Anna VOLOŠOVÁ.
85 rokov – Michal MRÁZ, Michal HUDÁK, Zuzana MIHALČINOVÁ.
86 rokov – Zuzana NÉMETOVÁ.
87 rokov – Mária KOČIŠOVÁ, Mária KRÁĽOVÁ.

Opustili naše rady
9.8. – Zuzana ČENČARIKOVÁ, rod. Papcúnová (nar. 1922), 29.8. – Bo-
huš KOVÁČ (1956), 5.10. – Anna ANTALOVÁ, rod. Lukáčová (1931), 
8.10. – Jozef KUNČ (1957), 27.12. – Mária KOČIŠOVÁ, rod. Janindová 
(1929).

K 31. decembru 2016 bolo k trvalému pobytu v obci prihlásených 
1 285 obyvateľov.

GALÉRIA OSOBNOSTÍ
Pozdišovská keramika a folklór sa nedávno prezentovali v Chorvát-

skej Rijeke.   Snímka: Jaci

ˇ

VÝSTAVA VÝROBKOV J. KISELOVIČA

VIETE, ŽE...
... pred 705 rokmi (1311) sa spomína za-
niknutá dedina Újfalu (Nová Ves), ktorá 
sa nachádzala v susedstve našej obce? 
... pred 600 rokmi (1416) sa prvýkrát vy-
skytuje písomná zmienka o hrnčiarstve 
na pozdišovskom panstve? 
... pred 370 rokmi (1646) sa podžupa-
nom Zemplínskej stolice stal Peter Sir-
maj, ktorý za pomoci stolice postavil v 
našej obci kaštieľ?
... pred 300 rokmi (1716) sa narodil prvý 
rektor pozdišovskej „vyššej“ školy Dávid 
Fabrici, neskorší pozdišovský ev. zboro-
vý farár? 
... pred 265 rokmi (1751) sa v Pozdišov-
ciach narodil ev. kňaz, spišský senior a 
náboženský spisovateľ Andrej Fabrici? 
... pred 240 rokmi (1776) zomrel pozdi-
šovský rodák Alexander Sirmaj, jeden z 
najbohatších šľachticov na Zemplíne? 
... pred 205 rokmi (1811) sa v Pozdišov-
ciach narodil župný úradník Jozef Sir-
maj? 
... pred 125 rokmi (1891) zomrela grófka 
Terézia Sirmajová-Töröková, ktorá bola 
svojho času s manželom Jozefom Sirma-
jom majiteľkou kaštieľa?
… pred 110 rokmi (1906) sa v Kysaku 
narodil neskorší pozdišovský ev. farár-
-konsenior (šarišsko-zemplínsky) Michal 
Čop?
... pred 105 rokmi (1911) sa narodil po-
zdišovský hrnčiar Ján Čižmárik, majster 
ľudovej umeleckej výroby? 
... pred 100 rokmi (12.8.1916) boli z 
veže ev. kostola rekvirované dva väčšie 

zvony?
... pred 95 rokmi (1921) sa v USA naro-
dil neskorší torontský gr. kat. biskup Mi-
chal Rusnak (Rusnačok), CSsR., ktorý 
istý čas vyrastal v našej obci?
… pred 90 rokmi (1926) sa narodil zná-
my piešťanský maliar, sochár a kerami-
kár Ľubomír Jakubčík, ktorý v päťdesia-
tyh rokoch našiel v Pozdišovciach obho-
renú cechovú tabličku z roku 1913, dlhé 
roky ju opatroval a v roku 2006 vrátil na-
šej obci?
... pred 80 rokmi (1936) napísal Július 
Barč-Ivan svoju prvú hru v Pozdišovciach 
„Človek, ktorého zbili“? 
... pred 65 rokmi (1951) prijal neverejnú 
kňazskú vysviacku náš rodák Ján Lešo, 
SJ, gr. kat. rehoľný kňaz, ktorý 27 rokov 
pôsobil v Kanade? 
... pred 40 rokmi (1976) zomrel sloven-
ský básnik, publicista a politik Ladislav 
Novomeský, ktorý sa v roku 1949 zúčast-
nil hrnčiarskych osláv v našej obci? 
... pred 30 rokmi (1986) sa pozdišovský 
traktorista Michal Kočiš stal majstrom 
okresu Michalovce a Východoslovenské-
ho kraja v orbe?
... pred 25 rokmi (1991) boli založené v 
našej obci folklórne slávnosti? 
... pred 10 rokmi (2006) pri príležitosti 
posviacky ikonostasu v miestnej cerkvi 
navštívil PCO Pozdišovce najvyšší pred-
staviteľ Pravoslávnej cirkvi v českých 
krajinách a na Slovensku Jeho Blaže-
nosť arcibiskup – metropolita Kryštof? 
… pred 5 rokmi (2011) zomrel Mitr. prot. 
Peter Semanco, správca PCO Pozdišov-
ciach, ktorý sa zaslúžil o výstavbu pravo-
slávneho chrámu v časti Hvizda? (red)

V Zemplínskom osvetovom stre-
disku v Michalovciach bola 31. de-
cembra 2016 otvorená výstava vý-
robkov hrnčiara Jána Kiseloviča. 
Majster Kiselovič (1923 – 1991) 
patril k prvým členom hrnčiarske-
ho družstva v Pozdišovciach, zalo-
ženého v roku 1947. Po odchode 
do dôchodku si založil domácu diel-
ňu a pracoval pre Ústredie ľudových 
umeleckých výrob. V roku 1981 mu 
bol udelený titul „ľudový umelecký 
výrobca“. Na vernisáži, ktorú pri-
pravilo Zemplínske múzeum Micha-

lovce, sa zúčastnili aj rodinní prís-
lušníci J. Kiseloviča. Výstava potrvá 
do 27. januára 2017. -pz-

Jeden zo starších výrobkov J. 
Kiseloviča. Snímka: JPZ



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

1. kolo (21.8.2016)
Bracovce – Pozdišovce 5:0 (2:0)
Góly: Rezanka 2, Džubanský, vlastný 
(J. Romančák), Re. Tatár (11 m). ŽK: 
Rezanka – Rapáč. Pred 100 divákmi 
rozhodoval Kurták.
2. kolo (28.8.2016)
Pozdišovce – Bánovce n/O 4:0 (1:0)
Góly: Faťol, Pliško, Chovan, Macko. 
ŽK: Ložinčák – Silaj, Baňacký. Pred 50 
divákmi rozhodoval Tušek.
3. kolo (4.9.2016)
FKD Trhovište – Pozdišovce 3:1 (0:0)
Góly: Šoltés, M. Bodnár (11 m), P. Leš-
ňanský – Krištovčík. ŽK: Kostovčík – 
Béreš, Bogár. Pred 50 divákmi rozho-
doval Vass.
4. kolo (11.9.2016)
Pozdišovce – Horovce 1:2 (1:0)
Góly: Hirko – P. Halas, Bálint. ŽK: Ra-
páč – Vasiľ, Chromý. Pred 50 divákmi 
rozhodoval Končík.
5. kolo (18.9.2016)
Lesné – Pozdišovce 2:4 (0:3)
Góly: Vasiľko, Revák – Hirko. 2, Brec-
ko, Krištovčík. ŽK: Michalko, Hudák, 
Ovšonka, Vasiľko – Hirko, Chovan. ČK: 
Hudák – Hirko. Pred 50 divákmi rozho-
doval P. Rapáč. 
6. kolo (25.9.2016)
Pozdišovce – Malčice 3:1 (2:1)
Góly: Kmec, Macko, Brecko – Makula. 
ŽK: Makula, Ďuraš (h). Pred 100 divák-
mi rozhodoval Sarvaj.
7. kolo (2.10.2016)
Rakovec n/O – Pozdišovce 3:2 (2:1)
Góly: Varga, K. Bogár, Švábik – Hir-
ko, Chovan. ŽK: Holinka, Mezei, Čop – 
Chovan, P. Furčák, Bogár, Hirko, Ložin-
čák. ČK: C. Bogár. Pred 50 divákmi roz-
hodoval Ferko.
8. kolo (9.10.2016)
V. Kapušany B – Pozdišovce  6:3 (2:2)
Góly: Šimko 2 (1 z 11 m), Kaszonyi, 
Sičák, Tokár, Takáč – Brecko 2 (1 z 11 
m), Chovan. ŽK: Sičák, Lorinc – Ložin-
čák, Parihuz, Gavlík, J. Romančák. ČK: 
Parihuz. Pred 80 divákmi rozhodoval J. 
Škodi. 
9. kolo (16.10.2016)
Pozdišovce – STR B/Zbudza 7:3 (4:0)
Góly: Brecko 4, Horváth, Chovan, J. 
Romančák – Soltész 2 (1 z 11 m), Tur-
čík. ŽK: J. Kornuc, J. Romančák, Ložin-
čák – Lebeda, Ciganoc. Pred 20 divák-
mi rozhodoval Končík.
10. kolo (23.10.2016)
V. Slemence – Pozdišovce 5:0 (5:0) 
nedohrané
Góly: N. Horňák 2, R. Horňák 2, Kerék-
gyárto. ŽK: Béreš. Pred 70 divákmi roz-
hodoval Vass. Hostia odmietli nastúpiť 
na druhý polčas. Výsledok bol pone-
chaný v platnosti.
11. kolo (30.10.2016)
Pozdišovce – Pus. Čemerné 1:3 (1:1)
Góly: Béreš – Dančišin 2, Porvažník. 
ŽK: Hirko – J. Holej. Pred 50 divákmi 
rozhodoval Babjak.

Tabuľka po jesennej časti 2016/2017
 1.  Rakovec n/O 11 9 1 1 39 : 16 28
 2.  Trhovište 11 9 1 1 35 : 12 28
 3.  Bracovce 11 8 0 3 29 : 21 24
 4.  V. Slemence 11 7 1 3 38 : 18 22
 5.  STR B/Zbudza 11 5 2 4 28 : 32 17
 6.  P. Čemerné 11 4 2 5 21 : 26 14
 7.  Horovce 11 4 1 6 24 : 25 13
 8.  Pozdišovce 11 4 0 7 26 : 33 12

 9.  V. Kapušany B 11 3 2 6 43 : 43 11
 10.  Bánovce n/O 11 3 2 6 18 : 25 11
 11.  Malčice 11 3 2 6 31 : 39 11
 12.  Lesné 11 0 0 11 9 : 51 0

IV. liga ObFZ – dorastenci U-19
1. kolo (6.8.2016)
LASTOMÍR – POZDIŠOVCE 7:1 (4:1)
Jn Bajužík 2, Hrinko, Dacej, Mižík, Dan-
ko, Sabovčík – S. Andrišov. ŽK: Mižík 
(d). Pred 20 divákmi rozhodoval Kaffan.
2. kolo (13.8.2016)
POZDIŠOVCE – V. REMETY 4:3 (1:1)
Šamuľák 2, Bánom 2 – J. Záhorčák 3. 
ŽK: Lendáč (h). Pred 100 divákmi roz-
hodoval L. Kurták.
3. kolo (20.8.2016)
ŽBINCE – POZDIŠOVCE 33:0 (15:0)
N. Tokár 13, I. Kanči 5, Ľ. Tokár 5, Kud-
ráč 3, M. Kanči 3, V. Kanči 2, vlastný 
(Kohút), J. Kanči. Pred 30 divákmi roz-
hodoval Kaffan.
4. kolo (27.8.2016)
POZDIŠOVCE – PETROVCE n/L 0:2 (0:0)
Dzvoník, Papinčák. Pred 20 divákmi 
rozhodoval Matej.
5. kolo (3.9.2016)
FKD TRHOVIŠTE – POZDIŠOVCE 9:1 (1:0)
Smolko 3, J. Kocaj 2, Horvat, A. Kocaj, Ka-
pura, E. Bogár – vlastný M. Horváth. Pred 
20 divákmi rozhodoval D. Čeklovský.
6. kolo (10.9.2016)
POZDIŠOVCE – Z. ŠIROKÁ 3:7 (2:3)
O. Novák, M. Urban, S. Andrišov (11 m) 
– Sidor 4, Gajdoš 2, Gujdan. ŽK: M. Ur-
ban, Bánom, O. Novák – Vojtovič. Pred 
30 divákmi rozhodoval Ferko.
7. kolo (17.9.2016)
KRÁSNOVCE - POZDIŠOVCE 3:1 (1:0)
Mitník 2, R. Fogoš – S. Andrišov. ŽK: A. 
Fogoš – S. Andrišov. Pred 20 divákmi 
rozhodoval Končík.
8. kolo (24.9.2016)
POZDIŠOVCE – ČIČAROVCE 3:0 (1:0)
P. Krištovčík, M. Urban, S. Andrišov. ŽK: 
O. Novák, Bánom – Kiss. Pred 20 di-
vákmi rozhodoval Babjak.
9. kolo (1.10.2016)
VINNÉ – POZDIŠOVCE 1:1 (0:0)
Sarvaj – M. Romančák. ŽK: Prada – 
Krištovčík. Pred 20 divákmi rozhodo-
val Matej.
10. kolo (8.10.2015)
POZDIŠOVCE – HATALOV 1:9 (0:7)
Kohút – D. Kanči 3, P. Kanči 3, O. Kan-
či, Koubek, Cica. ŽK: D. Kanči (h). Pred 
20 divákmi rozhodoval Matej.
11. kolo (15.10.2016):
PAVLOVCE n/U – POZDIŠOVCE 12:1 (4:0)
Ľ. Čičák 4, Tancoš 3 (1 z 11 m), D. 
Čičák 2, Lacko 2, Horvát – Bánom. ŽK: 
P. Čičak (d). Pred 30 divákmi rozhodo-
val Cejkovský.
12. kolo (22.10.2016)
POZDIŠOVCE mali voľno.
13. kolo (29.10.2016)
POZDIŠOVCE – PALÍN 3:4 (1:2)
M. Urban, M. Romančák, Bánom – Čer-
tan 2, vlastný (Gombita), Holej. Pred 15 
divákmi rozhodoval Dziad.
Tabuľka po jesennej časti 2016/2017

 1. Hatalov 12 10 1 1 100 : 7 31
 2. Žbince 12 10 1 1 105 : 16 31
 3. Pavlovce n/U 12 9 0 3 67 : 23 27
 4. Lastomír 12 8 2 2 57 : 11 26
 5. V. Remety 12 7 1 4 35 : 32 22
 6. Petrovce n/L 12 7 1 4 47 : 28 22
 7. Krásnovce 12 6 1 5 27 : 41 19
 8. Trhovište 12 5 0 7 56 : 59 15
 9. Palín 12 4 1 7 32 : 33 13
 10. Pozdišovce 12 2 1 9 19 : 90 7
 11. Z. Široká 12 2 0 10 15 : 80 6
 12. Čičarovce 12 2 0 10 18 : 94 6
 13. Vinné 12 1 1 10 10 : 74 4

Pohár ObFZ
1. kolo (6.8.2016)
POZDIŠOVCE – DÚBRAVKA 4:5 (0:2)
Ložinčák 2 (1. z 11 m), Gregušiak, J. 
Kornuc – Katančík 4, Mn Luka. Pred 30 
divákmi rozhodoval Jn Pivarník.

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.

PRVÝKRÁT MOČARANY
V nedeľu 17. júla sa na miestnom ihrisku uskutočnili tradičné fut-

balové turnaje. Podujatia boli poznačené neúčasťou dorastencov ŠK 
Strážske a dospelých FK Veľké Revištia. Po niekoľkých neúspešných 
pokusoch si na najcennejšiu trofej – Putovnú pozdišovskú vázu – prvý-
krát siahli futbalisti TJ Sokol Močarany.

35. ročník
Memoriálu MIKULÁŠA BENETINA

1. zápas:
POZDIŠOVCE – LASTOMÍR

1:1 (1:1).
Góly: Faťol – Mizer.

2. zápas:

LASTOMÍR – POZDIŠOVCE
7:1 (3:0).

Góly: K. Sabovčík, P. Sabovčík, Mi-
zer, Mižík, Kostrej, Kuchár, Bu-
benko – D. Čeklovský.

52. ročník
Putovnej POZDIŠOVSKEJ VÁZY
POZDIŠOVCE – PETROVCE n/L

2:0 (2:0).
Góly: Hadek 2.

PETROVCE n/L – MOČARANY 
0:3 (0:2).

Góly: Mesároš 2 (1 z 11 m), Po-
čatko.

MOČARANY – POZDIŠOVCE
4:1 (3:1).

Góly: Mesároš 2, Gargulák, Sta-
roškovič – J. Romančák.

Konečné poradie:
 1. TJ Sokol MOČARANY
 3. OcŠK POZDIŠOVCE
 2. TJ Družstevník PETROVCE n/L

Za domácich nastúpili Rapáč – 
Faťol, Parihuz, R. Andrišov, Tan-
coš, Hadek, M. Varmeďa, P. Vali, 
M. Drábik, J. Romančák, J. Kor-
nuc, Gavlík, S. Andrišov a P. Hor-
ný. (jpz)

Premiérového ročníka Jesenného behu Pozdišoviec (9.10.2016) sa zú-
častnilo 15 bežcov. Súťažiaci boli rozdelení do troch kategórií – muži, ženy 
a deti. Trasa viedla od obecného úradu k Ranču u Kosťa a späť. Snímka:JČ. 

Pozdišovské criepky – Noviny obyvate¾ov obce Pozdišovceˇ

VYHRAL
J. MOLNÁR

V miestnom R-pube sa v nedeľu 
18. decembra uskutočnil v poradí 
14. ročník Pozdišovského šachové-
ho turnaja. Mnohí tradiční účastní-
ci tentoraz z rôznych dôvodov ab-
sentovali, preto na šachovniciach 
zápolili iba štyria účastníci. Hralo 
sa systémom každý s každým.
Konečné poradie bolo nasledovné:
1. Jozef Molnár 2,5 b.
2. Andrej Laškody 2 b.
3. Daniel Ihnácik 1,5 b.
4. Ing. Dušan Drábik 0 b.

Podujatie sponzorsky podporili 
Obec Pozdišovce, R-pub Pozdišov-
ce, Július Ihnácik a Marek Molnár.

 (-jom-)

REPREZENTOVALI
Muži: Vladislav RAPÁČ, Daniel 

IHNÁCIK – Samuel ANDRIŠOV, 
Lukáš BÉREŠ, Cyril BOGÁR, Lu-
káš BRECKO, Štefan FAŤOL, Pe-
ter FURČÁK, Martin GAVLÍK, 
Dominik GREGUŠIAK, Matúš 
HIRKO, Vojtech HORVÁTH, Ľu-
bomír CHOVAN, Miroslav KMEC, 
Jakub KORNUC, Stanislav KO-
VÁČ, Pavol KRIŠTOVČÍK, Jaro-
slav LOŽINČÁK, Dávid MACKO, 
Jozef PARIHUZ, Daniel PLIŠKO, 
Jaroslav ROMANČÁK, Martin 
ROMANČÁK, Martin URBAN.

Dorast: Patrik NOVÁK – Samu-
el ANDRIŠOV, Jaroslav BÁNOM, 
Lukáš ČIŽMÁRIK, Vladimír DOB-
ROVOLSKÝ, Martin Matej Jakub 
ENGEL, Dávid FABIÁN, Dominik 
GOMBITA, Michal KOHÚT, Pavol 
KRIŠTOVČÍK, Maroš MAKUŇA, 
Ondrej NOVÁK, Martin ROMAN-
ČÁK, Benjamín SOTÁK, Benjamín 
ŠAMUĽÁK, Martin URBAN.

Starosta obce Ing. Ján Čižmárik 
odovzáva víťaznú trofej kapitáno-
vi TJ Sokol Močarany.

 Snímka: JPZ


