
POZDIŠOVCE Roèník XVIII.

30. jún 2017

ÈÍSLO

1
Noviny obyvateľov obce Pozdišovce

ZA JEDNOTU KRESŤANOV

V našej obci vyvrcholil Týždeň 
modlitieb ekumenickou bohosluž-
bou v nedeľu 29. januára popolud-
ní v evanjelickom chráme. Zúčastnili 
sa jej veriaci štyroch konfesií. Zhro-
maždeniu predsedala Denisa Vargo-
vá, zborová farárka ECAV. Po úvod-
nej modlitbe a žalme nasledovalo vy-
znanie hriechov, ktoré ľudí oddeľu-
jú od seba navzájom a bránia vytvá-
raniu jednoty: nedostatok lásky, ne-
návisť a pohŕdanie, ohováranie, dis-
kriminácia, prenasledovanie, rozbi-
té spoločenstvá, netolerancia, ná-
boženské vojny, rozdelenie, zneuží-
vanie moci, izolácia a pýcha. Tie-
to hriechy vo forme kameňov pri-
nášali bratia a sestry, a postavili z 
nich symbolický múr rozdelenia. V 

modlitbe prítomní prosili o odpuste-
nie, uzdravenie a pomoc prekonávať 
všetky rozdelenia.

Po prečítaní Božieho slova sa k 
veriacim prihovoril don Peter Hra-
bovecký, SBD, rímskokatolícky 
kňaz. Základom jeho kázne bolo 
podobenstvo o márnotratnom sy-
novi, pričom vyzdvihol nevyhnut-
nosť zmierenia, ktorému predchádza 
uznanie viny. Počas spevu mladých 
bol múr rozdelenia pretvorený na 
kríž – symbol jednoty a spásy. Túžbu 
zmierenia si prítomní prejavili zna-

kom pokoja a bratskej lásky.
Prosby za jednotu, lásku a po-

koj v rodinách a vo svete prednie-
sol o. Marek Paľo, gréckokatolícky 
farár. Po nich nasledovala Pánova 
modlitba Otče náš,... Veriaci zapá-
lili aj sviečky. Ich svetlo je znakom 
Kristovho svetla, ktoré nás vedie ži-
votom.

Po Áronovom požehnaní všetci 
zaspievali pieseň „Aby sme vždy jed-
no boli...“ Ekumenickej bohoslužby 
sa tiež zúčastnili Peter Bzik, pravo-
slávny farár, Ján Čižmárik, starosta 
obce a hostia z okolitých obcí.

Nech nás všetkých Týždeň modli-
tieb za jednotu kresťanov sprevádza 
počas celého roka a dáva silu stať sa 
ľuďmi, ktorých skrze vieru v Ježiša 
Krista v láske spája jeden Boh.

Milan Hreščo,
presbyter CZ ECAV

V PLNEJ PARÁDE
Stavanie „májov“ má v našej obci dlho-

ročnú tradíciu. Aj v tomto roku bol pri pa-
mätníku v centre obce 30. apríla vo večer-
ných hodinách postavený „máj“ za účasti 
občanov, mládeže, detí a hostí.

Máj zo zelenej brezy, upevnený na dl-
hej drevenej žrdi, niesli na pleciach v sprie-
vode a so spevom od obecného úradu čle-
novia DFSk Harčare, Harčarki a DFS Har-
čariki. Po „rečovanke“ dievčatá máj ozdo-
bili farebnými stuhami. Potom starosta 
obce Ing. Ján Čižmárik dal súhlas a „po-
zvoľil maj postavic“. Vtedy ho folkloristi v 
plnej paráde vztýčili a spoločne si pripili.

Po vztýčení nasledoval kultúrny pro
gram, ktorý nádhernými piesňami oboha-
tili DFS Harčariki a spevácke skupiny Har-
čarki a Harčare (už v novom zložení).

Na záver nechýbalo chutné občerstvenie 
v podobe „orechovňikov“, „makovňikov“ a 
bieleho vína, ktoré prítomným ponúkali po-
slanci obecného zastupiteľstva. (M. Hreščo)

KOŠAROVÝ 
MAJÁLES

Už po štvrtý krát sa v našej obci 
uskutočnil „košarový“ majáles. Zú-
častnilo sa ho vyše deväťdesiat milov-
níkov hudby a tanca. Pri dobrej nála-
de nechýbalo občerstvenie, tombola 
a kultúrny program. Podujatie, ktoré 
bolo v kultúrnom dome, aj tento rok 
pripravil miestny odbor Matice slo-
venskej a DFSk Harčarki. (-mh-)

Naše talenty vo Východnej.  Snímka: (ONO)

Už tradične v druhej polovici januára sa koná Týždeň modlitieb 
za jednotu kresťanov. Tohtoročný týždeň bol zameraný na 500. vý-
ročie reformácie a jeho mottom bol biblický citát „Zmierenie – že-
nie nás Kristova láska“, (2 Kor 5, 14). Program pripravili kresťan-
ské cirkvi v Nemecku a ich preklad spracovali Konferencia bisku-
pov Slovenska a Ekumenická rada cirkví na Slovensku.

Obec Pozdišovce vás pozýva

na Deň obce a 27. folklórne slávnosti,
ktoré sa uskutočnia 22. a 23. júla 2017 

na miestnom amfiteátri s týmto programom:
Sobota 22. júla 2017

od 18:00 pre najmenších bude pripravená detská šmýkačka Mickey Mouse,
od 19:00 vystúpenie kapely Jeno ś Brothersband (víťaz súťaže kapiel Dobré zo Sloven-

ska 2015) z Humenného,
od 20:30 koncert kapely Nocadeň.

Nedeľa 23. júla 2017
od 15:00 postupne účinkujú DFS Harčariki, DFSk Harčare, DFSk Harčarki, FS Šačan-

ka zo Šace, Mihaľovski nevesti i beťare z Michaloviec a FS Stavbár zo Žiliny.
Spoluorganizátorom je Miestny odbor Matice slovenskej Pozdišovce.

NAŠE 
TALENTY

Na prelome júna a júla sa vo Vý-
chodnej uskutočnil v poradí 63. roč-
ník najstarších folklórnych slávnos-
tí na Slovensku. Na tomto veľkom 
sviatku folklóru sa predstavil aj Det-
ský folklórny súbor Harčariki z Po-
zdišoviec. Naši mladí folkloristi sa 
najprv s chlapcami a dievčatami zo 
Zvolena, Detvy, Popradu a Východ-
nej predstavili v miestnom ev. kos-
tole (motto programu: Nechajte ma-
ličkých prísť ku mne) a potom na 
Malej scéne v programe Naše malé 
talenty. Okrem nich sa ešte prezen-
tovali mladé talenty z Popradu, To-
poľčian, Bieleho Potoka, Drienové-
ho, Martina a Brezna. (-ono-)

SVIATOK
DETÍ

V prvú júnovú nedeľu sa na miestnom 
futbalovom ihrisku uskutočnili obecné osla-
vy sviatku Dňa detí. Deti vo veku od 3 do 
11 rokov pozdravil a privítal starosta obce 
Ing. Ján Čižmárik. Nasledovali rôzne súťa-
že, do ktorých sa deti aktívne zapájali. Pre 
všetkých účastníkov boli pripravené sladké 
odmeny a zaujímavé ceny. (-hr-)



Poslanci obecného zastupiteľstva sa v prvom polroku 2016 zišli na šty-
roch riadnych zasadnutiach.

Dňa 17. februára 2017 obecné zastupiteľstvo:
	Zobralo na vedomie:

1. Kalendár kultúrnych podujatí v r. 2017.
2. Návrh rozpočtu obce pre r. 2018 – 2019.
3. Stanovisko kontrolóra k rozpočtu na rok 2017.

	Schválilo:
1. Správu o hospodárení za IV. štvrťrok 2016.
2. Rozpočet obce pre rok 2017.
3. V súlade s par. 4 ods. 5 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pra-

vidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov neuplat-
ňovanie programov v rozpočte obce.

4. Vydanie publikácie Dotyky s Pozdišovcami.
5. Finančný príspevok 200 € na vydanie knihy „Zemplínčina ako prvá 

slovenčina“ pre Zemplínsku spoločnosť. 
	Odporučilo:

1. Starostovi obce zorganizovať stretnutie so zástupcami firmy UPC 
Broadband Slovakia s.r.o. 

Za uznesenie hlasovalo 8 z 8 poslancov.

Dňa 7. apríla 2017 obecné zastupiteľstvo:
	Zobralo na vedomie:

1. Informáciu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v 
sume 12 tis. € od spoločnosti EUSTREAM – Nadácia SPP pre projekt 
Revitalizácia detského ihriska pri materskej škole. 

2. Opätovné podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v ob-
lasti prevencie kriminality. 

3. Informácie o pokračujúcich stavebných aktivitách v objektoch obce 
(Hvizda, budova OcŠK na ihrisku) a miestnej časti Arenda. 

	Schválilo:
1. Konanie kultúrnej akcie Stavanie mája 30.4.2017 o 19:00 hod. 

Za uznesenie hlasovalo 6 zo 6 poslancov.

Dňa 19. mája 2017 obecné zastupiteľstvo:
	Zobralo na vedomie:

1. Žiadosť p. Bálinta o kúpu pozemku v časti Arenda.
	Schválilo:

1. Správu o hospodárení za I. štvrťrok 2017. 
2. Predloženie žiadosti o NFP k projektu s názvom „Zberný dvor a sto-

jiská“ na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky ako Sprostredkova-
teľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje. Ciele projektu 
sú v súlade s platným rozvojom obce. 

3. Výšku maximálneho povinného spolufinancovania projektu zo stra-
ny obce, t.j. min. 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu. 

4. Financovanie neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich 
rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávne-
nými výdavkami projektu. 

5. Výšku spolufinancovania zo strany obce v objeme min. 5% z celko-
vých oprávnených nákladov pre projekt v rámci OPLZ-PO1/2016/
DOP/1.1.1-01 so zameraním na Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania. 

	Odporučilo:
1. Starostovi obce zabezpečiť nacenenie výstavby inžinierskych sietí v 

časti Arenda pre plánovanú ďalšiu etapu výstavby rodinných do-
mov. 

Za uznesenie hlasovalo 6 zo 6 poslancov.

Dňa 30. júna 2017 obecné zastupiteľstvo:
	Zobralo na vedomie:

1. Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky 
obce za rok 2016.

2. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2016.
3. Informácie o stave UPN-O prezentované Ing. arch. Annou Soroči-

novou.
4. Harmonogram podujatí a sprievodných akcií pre Deň obce a 27. 

ročník Folklórnych  slávností.
	Schválilo:

1. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
2. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervné-

ho fondu vo výške 56 670,85 €
3. Dodatok č. 2 k zmluve o výkone správy majetku obce č. 

255/12/2006/závod MI uzavretej medzi VVS, a.s., a obcou – pod-
ľa samostatnej prílohy.

	Odporučilo:
1. Starostovi obce pozastaviť rokovania so spoločnosťou UPC Bro-

adband Slovakia, s.r.o., ohľadom zriadenia a prevádzkovania elek-
tronickej komunikačnej siete.

Za uznesenie hlasovalo 6 zo 6 poslancov.
Ing. Ján ČIŽMÁRIK, starosta obce

ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Škôlkári vo Vinnom.  Snímka: JaP
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DO KALENDÁRA
V najbližšom období pri-

pravuje obec vydanie násten-
ného kalendára na rok 2018 
v tzv. retro štýle. Jeho sú-
časťou budú staré zábery na 
našu obec, ktorými chceme 
záujemcom aj takýmto spô-
sobom priblížiť jej históriu. 
Ak máte doma zaujímavé sta-
ré fotografie a chcete tento 
kalendár obohatiť, kontak-
tujte nás na t. č. 647 22 03 
alebo osobne. Po spracovaní 
vám budú tieto podklady vrá-
tené. Ďakujeme! (-red-) 

Z VÝROČNÝCH SCHÔDZÍ

BOLI 
VO VINNOM

V stredu 14. júna sa deti mater-
skej školy spolu s rodičmi a celým 
kolektívom školy zúčastnili škol-
ského výletu v penzióne Prameň, 
ktorý sa nachádza pri brehu Vi-
nianskeho jazera. Prostredie celé-
ho areálu, ladeného v prírodných 
farbách, navodzovalo príjemnú at-
mosféru. Deti mali k dispozícii det-
ské ihrisko s pieskoviskom a altá-
nok s ohniskom, ktorý nám poslú-
žil pri opekačke. K príjemne strá-
venému dňu prispelo aj pekné sl-
nečné počasie.

Jana Pancáková, riaditeľka MŠ

ˇ

Členovia PZ Srnec sa stretli na výroč-
nej schôdzi 18. februára. V združení je 
organizovaných 28 poľovníkov z Pozdi-
šoviec a Trhovišťa. Poľovný revír má roz-
lohu 2 937 ha. V revíri je najviac bažan-
tov a zajacov, taktiež aj srnčia, danielia 
a diviačia zver, ale aj škodná – líšky a 
šakaly. Predsedom PZ Srnec je Ján Čač-
ko, hospodárom Ing. Stanislav Luteran a 
predsedom dozornej rady Michal Čižmár.

Členky MS SČK hodnotili činnosť 20. 
februára. Správu o činnosti miestneho 
spolku prečítala predsedníčka Anna Opo-
vá. Na schôdzi boli ocenení noví držite-
lia striebornej Jánskeho plakety Daniel 
OndoEštok, Vladimír Topor a Ján Vajda, 
ako aj čerství držitelia bronzovej Jánske-
ho plakety Ľuboš Čurma a Ing. Miroslav 
Iľko. Na tomto rokovaní bol zároveň do-
plnený aj výbor miestneho spolku Slo-
venského Červeného kríža a prijatí šty-
ria noví členovia. Týmto sa počet členov 
miestnej organizácie zvýšil na 102.

Výročnej členskej schôdzi ZO JDS, 
ktorá sa uskutočnila 23. februára, pred-
sedala Dáša Lukáčová. Správu o činnosti 
prečítal Michal Ščerbák, správu o hospo-
dárení predložil Michal Drabik a správu 
revíznej komisie Mária Krojová. V disku-
sii vystúpili hostia z okresného výboru, 
starosta obce a členovia. S uznesením a 

plánom činnosti na rok 2017 oboznámil 
prítomných Mgr. Július Kráľ. Miestna or-
ganizácia Jednoty dôchodcov Slovenska 
združuje 101 členov. (M. Hreščo)

Svoju činnosť bilancovalo aj Združe-
nie vlastníkov lesa Pozdišovce, kto-
ré vzniklo schválením zmluvy o združení 
vlastníkov súkromných lesov 16.2.2013 
na valnom zhromaždení ako nástupníc-
ka organizácia zrušeného Lesného po-
zemkového spoločenstva Stredný grúň 
Pozdišovce, ktoré prevzalo les o výmere 
83,76 ha. Združenie hospodári na svo-
jich pozemkoch v súlade s Programom 
starostlivosti o les, ktorý bol schválený 
na roky 2012 – 2021. PSL umožňuje 
na pozemkoch združenia vyťažiť 1 276 
m3 drevnej hmoty za 10 rokov. Orgán-
mi združenia sú: valné zhromaždenie 
(zvoláva výbor združenia raz ročne do 
31. marca, resp. na žiadosť 20% vlast-
níkov), 5členný výbor združenia (pred-
seda, hospodár, 3 členovia) a 3členná 
dozorná rada. Výsledok hospodárenia sa 
po uhradení pohľadávok rozdelí medzi 
členov združenia podľa veľkosti členské-
ho podielu. Členom združenia je umož-
nená príprava palivového dreva v samo-
výrobe zo zvyškov po vykonanej ťažbe, 
poprípade zo sušinovej kalamity či vý-
vratov. (-SL-)

Ako prví bilancovali minuloročnú činnosť 22. januára funkcionári a futbalisti 
OcŠK. Zhodnotili činnosť mužov, dorastencov a žiakov, ktorí štartovali v súťažiach 
ObFZ. Zároveň prijali opatrenia na celkové zlepšenie činnosti klubu, kvality hráčske-
ho kádra, vybavenia priestorov, šatní a areálu ihriska. Obecný športový klub regis-
truje 51 členov. Predsedom je Július Ihnácik.
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KONFIRMAČNÁ SLÁVNOSŤ
Na sviatok Svätej Trojice, v nedeľu 11. júna, sa v evanjelickom 

kostole uskutočnila konfirmačná slávnosť. Po dvojročnej príprave si 
na nej osem mladých chlapcov a dievčat potvrdilo pred Pánom Bo-
hom a kresťanským zhromaždením svoju krstnú zmluvu, zložilo sľub 
a vyznalo vieru v trojjediného Boha.

Po konfirmačnom požehnaní pristúpili všetci k stolu Pánovmu a 
po prvýkrát v kajúcnosti prijali sviatosť Večere Pánovej na odpuste-
nie hriechov. Konfirmandi boli zároveň prijatí medzi dospelých čle-
nov cirkevného zboru.

Milú slávnosť za účasti rodičov, starých rodičov, krstných rodičov, 
príbuzných a hostí viedla zborová farárka Denisa Vargová.

Milan Hreščo, presbyter CZ ECAV

∙	 V	poslednú	májovú	nedeľu	bola	
v	 gréckokatolíckom	 chráme	 sláv-
nosť	prvého	sv.	prijímania.	Eucha-
ristického	 Krista	 prijalo	 päť	 pr-
voprijímajúcich	 detí,	 ktoré	 sa	 na	
tento	 významný	 deň	 pripravova-
li	 pod	 vedením	 duchovného	 otca	
Mareka	Paľa.	 (h)
∙	 Chrámový	 sviatok	 Najsladšieho	
Pána,	Boha	a	Spasiteľa	Ježiša	Kris-
ta,	 milujúceho	 ľudí	 (Najsvätejšieho	
srdca	 Ježišovho)	 si	 gréckokatolíc-
ki	 veriaci	 pripomenuli	 na	 odpusto-
vej	slávnosti	v	poslednú	júnovú	ne-
deľu.	 Hlavným	 celebrantom	 a	 sláv-
nostným	kazateľom	bol	o.	Peter	Čin-
tala	z	Klokočova,	spoluslúžil	miestny	
presbyter	o.	Marek	Paľo.	Pri	sv.	 li-
turgii	účinkoval	aj	chrámový	spevác-
ky	zbor.	 (p)

STRUÈNE

DEŇ 
MATIEK

Druhá májová nedeľa už tradič-
ne patrí matkám. Aj v tomto roku 
pri príležitosti Dňa matiek prejavi-
li úctu svojim mamičkám deti z na-
šej obce. V pondelok popoludní po-
zdravili v kultúrnom dome svoje 
mamy žiaci základnej školy, kto-
ré sa pod vedením pedagógov pre-
zentovali nádherným programom, 
v ktorom odzneli piesne, scénky a 
úprimné slová poďakovania za ich 
nesmiernu starostlivosť.

Podobne aj v utorok krásnym 
programom ďakovali a k sviatku 
blahoželali mamkám i babkám deti 
materskej školy. Spolu s učiteľkami 
pre ne pripravili aj malé darčeky.

Milovaným mamičkám a starým 
mamám ďakovali deti aj v nedeľu 
14. mája v evanjelickom chráme. 
Pod vedením zborovej farárky De-
nisy Vargovej a mládeže deti ďako-
vali Pánu Bohu za ich lásku a prosi-
li pre ne požehnanie. (M. Hreščo)

POSLEDNÉ 
ROZLÚČKY

Evanjelická cirkev augsburského vy-
znania, najbližší príbuzní, pozdišovský 
cirkevný zbor a verejnosť sa 5. apríla v 
Liptovskom Mikuláši rozlúčili s evanjelic-
kým farárom Mgr. Pavlom Plachtinským, 
ktorý zomrel vo veku 88 rokov. P. Plach-
tinský pôsobil v našom cirkevnom zbore 
v rokoch 1957 – 1959 ako kaplán. Po 
smrti konseniora Michala Čopa sa presťa-
hoval s rodinou do Pozdišoviec a bol tu v 
rokoch 1970 – 1994 zborovým farárom. 
Bol dobrým a milým človekom a horlivým 
kazateľom slova Božieho. Počas pôsobe-
nia v našom zbore sa zaslúžil o duchovný 
rast mládeže, cirkevného zboru, ale aj o 
výstavbu novej farskej budovy.

Pane Bože, ďakujeme Ti za všetko 
dobré, čo sme skrze nášho drahého zo-
snulého prijali. Tebe ho porúčame a pro-
síme, buď mu milostivý.

• • •
Dňa 3. júna zomrel pozdišovský rodák 

Michal Magura, nar. 6.12.1925, účastník 
protifašistického odboja a riadiaci hospo-
dársky pracovník. Koncom roka 1944 sa 
s ďalšími 18 Pozdišovčanmi prihlásil do I. 
ČSAZ. Po krátkom výcviku v Snine bol v 
januári 1945 odvelený do Levoče a od-
tiaľ na front v okolí L. Mikuláša, kde bol 
4. apríla ranený. Po prepustení z vojen-
skej prezenčnej služby sa zamestnal vo 
firme Magura. Roku 1948 bol povere-
ný riadením výroby v pobočnom závo-
de v Michalovciach. Neskôr pracoval ako 
predseda výrobného družstva Odeta. Po-
dieľal sa na vybudovaní závodu na výro-
bu odevov pre 300 zamestnancov, učiliš-
ťa pre 150 učňov, 27 prevádzok služieb v 
5 profesiách v 5 okresoch Zemplína. Roku 
1975 malo družstvo asi 800 zamestnan-
cov. Od roku 1985 pracoval v SZPB. Po-
sledná rozlúčka so zosnulým bola 5. júna 
v Michalovciach. Česť jeho pamiatke!

SVETOVÝ DEŇ MODLITIEB 2017
tolíckou cirkvou vedenou farárom Mgr. 
Marekom Paľom. Po úvodnej čas-
ti stretnutia boli premietané fotozábe-
ry o Filipínach. Dokumenty a komentár 
informovali prítomných o histórii kraji-
ny, súčasnom živote, chudobe, choro-
bách, ťažkej práci, utrpení, násilí, ob-
chodovaní s ľuďmi a inej problematike.

Modlitbu a evanjelium podľa Matúša 
(20,1-16) predniesol o. Marek. Na zá-
klade evanjelia sa v kázni slovom Bo-
žím prihovorila a účastníkov povzbudi-
la sestra farárka D. Vargová. Živé sve-

Ekumenický svetový deň modlitieb 
má už vyše 90-ročnú tradíciu a orga-
nizujú ho ženy pre všetky kresťanské 
skupiny. Jeho heslom je: „Spoznať, 
modliť sa a pomáhať“. Cieľom je spá-
jať veriacich na celom svete v solida-
rite, združovať ženy rôznych rás, kul-
túr a tradícií, sympatizovať s problé-
mami, ale predovšetkým modliť sa s 
nimi za ne.

Tohtoročný ESDM bol za Filipíny 
a pripravili ho ženy tejto krajiny. Jeho 
mottom bol biblický text: „Som k tebe 
nespravodlivý?“, ktorý hovorí o pracov-
níkoch vo vinici a ich odmene. Na Slo-
vensku toto podujatie začalo v piatok 
3. marca a pokračovalo v nasledujú-
cich dňoch. V Pozdišovciach to bolo v 
nedeľu 5. marca v evanjelickom chrá-
me za hojnej účasti veriacich všetkých 
konfesií v obci.

Modlitbové stretnutie pripravili PhDr. 
Anna Pavlová, presbyterka CZ ECAV, 
a zborová farárka Mgr. Denisa Vargo-
vá v spolupráci s miestnou Gréckoka-

dectvá a výpovede filipínskych žien 
prečítalo potom dvanásť evanjelických 
a gréckokatolíckych žien. Za pokoj a 
lepší život odzneli aj ďalšie modlitby a 
prosby k Pánu Bohu. Počas stretnutia 
spievali prítomní za doprovodu organa 
nádherné ďakovné a oslavné piesne.

Vyzbierané finančné prostriedky 
z podujatia v sume 102 € boli zasla-
né prostredníctvom výboru SDM 2017 
na podporu filpínskym ženám. Vďaka 
všetkým za modlitby a štedrosť!

(Milan Hreščo)

ˇ

Tohtoroční konfirmandi s farárkou Denisou Vargovou. Snímka: CZ ECAV

Odpustová slávnosť 2017.  Snímka: JPZ

V MARCI O ŽENÁCH
V polovici marca sa v zborovej 

sieni ECAV uskutočnila beseda ku 
knihe „Ženy z divokej záhrady“ za 
účasti autorky, domácich členov a 
hostí. Dielo odprezentovala mladá 
autorka, evanjelická farárka Mgr. 
Zuzana Vaľovská.

Kniha je o biblických ženách – o 
Eve, žene, ktorá podľahla a zviedla 

na šikmú plochu aj muža, o Sáre, 
príbehu o nádeji a Božej láske, o 
Rebeke, žene, ktorá mala radšej 
jedného syna než druhého, o Rá-
chel, ktorej sa podarilo to, po čom 
túži každá žena – porodiť svojmu 
mužovi dieťa, o Lei, ktorá okúsi-
la azda najviac zo všetkých bib-
lických žien, čo je to byť „druhou“ 
v poradí, o Támar a Rachab, kto-
ré boli všetkým, len nie dnešným 
vzorom slušnosti a morálky, o Rút, 
žene, ktorá vedela čo chce a ne-
mala problém za tým ísť, o Betše-
be, žene, kvôli ktorej sa jeden muž 
nezastavil pred ničím a správal sa 
ako zmyslov zbavený. A nakoniec 
o Márii, žene, o čistote ktorej nik 
nepochyboval, aj keď mohli všetci.

Všetky príbehy prekračujú čas, 
trvajú naveky a sú aktuálne. Au-
torka píše o ženách, ktoré hľadajú, 
cítia, rozmýšľajú a riskujú, zhoria 
a potom znova povstávajú. Hovo-
rí: „verím, že v tom nie sú len ich 
príbehy, ale aj naše“.

Milan Hreščo, presbyter CZ



 4 Pozdišovské criepky 1/2017

VÝROČIE 
DEPORTÁCIÍ

V tomto roku si pripomíname 75. vý-
ročie prvých deportácií židovského oby-
vateľstva zo Slovenska do koncentračných 
táborov v Poľsku. Tie sa udiali v dvoch 
etapách – od marca do októbra 1942 a 
od septembra 1944 do marca 1945. Židia 
boli na územie Generálneho Gubernátu 
(Poľsko) deportovaní pod zámienkou, že 
budú pracovať v prospech nacistickej ríše. 
Takto ich vtedy z územia vtedajšej Slo-
venskej republiky vyviezli 57 628. Drvivá 
väčšina z nich sa už nikdy späť nevrátila.

Taký istý osud postihol aj židov z Po-
zdišoviec. Už v prvom transporte, kto-
rý odchádzal v marci 1942 z Michaloviec 
do Popradu, ich bolo 8 – Gizela Markovič, 
Mikuláš Zimmermann, Alexander Zim-
mermann, Ilona Heu, Helene Blau, Gize-
la Ehrenreich, Eugen Ehrenreich a Martin 
Moškovič. V druhom, májovom transpor-
te, ich bolo 6 – Armin Weltmann, Nathan 
Perl, Maria Perl, Eugen Perl, Zlatica Perl, 
Adela Perl. Až 48 mien Pozdišovčanov 
bolo zaznačených pri treťom transporte, 
ktorý odchádzal v júni – Hermína Rosen-
berg, Zeny Rosenberg, Pavol Lang, Ruže-
na Kraus, Gizela Kraus, Adolf Weiszber-
ger, Rozália Herškovič, Jolly Herško-
vič, Františka Herškovič, Etela Markovič, 
Anna Markovič, Ľudovít Moškovič, Franti-
šek Braun, Serena Grunberger, Bella Nie-
dermann, Imrich Niedermann, Tibor Nie-
dermann, Tomas Niedermann, Alžbeta 
Berkovits, Viera Berkovits, Gertrud Ber-
kovits, Lidia Berkovits, Josefina Feuere-
isen, Ladislav Leuchtmann, Eugen Mar-
covic, Ludovik Braun, Alexander Mosko-
vic, Elza Berkovic, Vera Berkovic, Eugen 
Markovic, Gertruda Trudi Berkovic, Armin 
Moskovic, Linda Berkovic, Pal Lang, Hele-
na Leichtmannová, Jozef Moric Markovic, 
Ružena Moškovičová, Bella Moskovičová, 
Alexander Moskovic, Samuel Moskovic, 
Alexander Berger, Miriam Perl, Moshe 
Leikhtman, Yehudit Leikhtman, Rivka Le-
ikhtman, Armin Lang, Jozef Berkovic a 
Margita Lenarovičová. Zo zoznamu toh-
to tretieho transportu boli nakoniec škrt-
nutí F. Braun a S. Grunberg. Najstarším z 
deportovaných bol 75-ročný A. Weiszber-
ger (nar. 1877), najmladšími sotva 3-roč-
ní T. Niederman a R. Leikhtman (obaja 
1939). Dovedna bolo v zoznamoch zapí-
saných 13 detí.

Keďže v zoznamoch je uvedené len ro-
disko a nie bydlisko, nie všetci bývali v 
tom čase v našej obci. Židovské obyvateľ-
stvo v Pozdišovciach žilo približne 250 ro-
kov. V časti Dolný koniec malo vlastnú sy-
nagógu s pôdorysom 15,6 (okrem scho-
diska na galéru) x 9,5 m a cintorín v zá-
padnej časti obce s plochou približne 50 
x 150 m. V spomínanom roku 1942, na 
začiatku deportácií, bolo v obci 54 židov.

(JPZ)

ˇ

Preslávený motív „Karička“ v 
podaní Jána Čižmárika (Združe-
ná výroba, výrobné družstvo – 
závod Keramika) a maliarky tra-
dičnej keramiky Eriky Petričkovej 
(dielňa Jána Parikrupu).

Snímky: JPZ

OBEC V OKRESE HUMENNÉ
To, že naša obec patrí do okresu Michalovce, be-

rieme dnes ako samozrejmosť napriek tomu, že hra-
nice okresu sa počas mnohých desaťročí často meni-
li. Ale ako to bolo pred približne dvoma storočiami? 
Zo starších maďarských štatistických ročeniek (napr. 
z r. 1837) sa dozvedáme, že nielen Pozdišovce, ale i 
Michalovce a niektoré ďalšie obce súčasného okresu 
patrili do správneho celku so sídlom v Humennom.

Vtedajší okres Humenné sa rozprestieral od teraj-
ších ukrajinských hraníc až po Oborín na území súčas-
ných okresov Snina, Humenné a Michalovce. Nachá-
dzalo sa v ňom 6 mestečiek, 88 dedín a 10 osád, resp. 
samôt. Žilo v ňom 53 473 obyvateľov. Najväčšie zastú-
penie mali gréckokatolíci, ktorých bolo 23 467, rím-
skokatolíkov bolo 22 883, reformovaných (kalvínov) 3 
526, židov 2 602 a evanjelikov (luteránov) 1 175.

Z mestečiek mali najviac obyvateľov Humenné 
– 2 694, Michalovce 2 022 a Snina 1 956. Ďalšie tri, 
ktorých význam v prvej polovici 19. stor. už upadal, 
mali nasledovné počty – Budkovce 1 282, Staré 930 
a Drahňov 717. K najväčším dedinám patrili Dlhé nad 
Cirochou – 1 490, Pozdišovce – 1 164, Strážske – 1 
154, Stakčín – 1 099, Nacina Ves – 1 069 a Malčice – 1 
008. Naša obec bola podľa počtu obyvateľov šiestym 
najväčším sídlom v okrese z celkového počtu 94 sí-
diel (bez osád). Z celkového počtu 1 164 obyvateľov 

bolo najviac evanjelikov – 463. Gréckokatolíkov bolo 
328, rímskokatolíkov 298, židov 65 a reformovaných 
10. Za pozornosť stojí počet evanjelikov, ktorí tvori-
li 39,4% všetkých príslušníkov tejto konfesie žijúcich 
na území okresu. Obec bola charakterizovaná ako slo-
vensko-rusínska, keďže významné početné zastúpe-
nie tu mali gréckokatolíci. Tých automaticky rátali 
medzi Rusínov (Ruthénov) napriek tomu, že okrem 
náboženských úkonov (liturgia, pobožnosti, modlitby 
a pod.) rusínčinu či cirkevnoslovanský jazyk v bežnej 
hovorovej reči neužívali.

Z ostatných dedín, ktoré kedysi patrili k pozdišov-
skému panstvu a okresu Humenné, možno spomenúť 
Močarany – 402 obyvateľov (120 rím. kat, 132 gr. kat., 
119 ev., 8 ref. a 23 žid.), Krásnovce – 361/371 (74 rím. 
kat, 150 gr. kat. kat., 100/110 ev., 7 ref. a 30 žid.), Ša-
mudovce – 490 (93 rím. kat., 270 gr. kat., 91 ev. a 36 
žid.), Vrbnica – 390 (167 rím. kat., 140 gr. kat., 48 ref. 
a 35 žid.), Malé Žbince – 129 (40 rím. kat, 86 gr. kat a 
3 žid.), Veľké Žbince – 509 (254 rím. kat., 234 gr. kat., 
12 ref. a 9 žid.), Slavkovce – 598 (132 rím. kat., 304 
gr. kat., 4 ev., 128 ref. a 30 žid.). V prípade Krásnoviec 
sú niektoré počty uvedené alternatívne, pretože v ro-
čenke je chybný údaj o počte evanjelikov – 1 100, čo 
je v tomto prípade nereálne číslo (správne 100 alebo 
110). J. P. Zemplínsky

KARIČKA SEDEMDESIATROČNÁ

Necelé dva roky po skončení 2. 
svetovej vojny, 17. marca 1947, priš-
la do Pozdišoviec popredná českoslo-
venská výtvarníčka, sochárka-kerami-
kárka prof. Júlia Horová-Kováčiková, 
ktorá z poverenia Ústredia ľudových 
umeleckých výrob mala pozdvihnúť 
hrnčiarsku výrobu v našej obci na 
vyššiu kvalitatívnu úroveň. Po prícho-
de do obce pripravila pre miestnych 
hrnčiarov 10-dňový kurz, do ktorého 
sa prihlásili títo majstri: Pavol Andrej-
ko (nar. 1900), Andrej Antal (1929), 
Juraj Bruňo (1908), Andrej Čižmárik 
(1919), Ján Čižmárik (1911), Michal 
Čižmárik (1908), Ján Čuško (1908), 
Andrej Danko (1919), Juraj Danko 
(1923), Andrej Furčák (1919), Mi-
chal Furčák (1929), Pavol Ivančin 
(1926), Juraj Jurko (1903), Ján Kal-
vinčin (1901), Ján Kiselovič (1885), 
Juraj Kočišmiško (1901), Andrej Kráľ 
(1922), Michal Kráľ (1927), Pavol 
Kráľ (1898), Ján Lacko (1907), An-
drej Lešňanský (1895), Ján Lešňan-
ský (1904), Andrej Magura (1899), 
Ján Magura (1907), Juraj Magura 
(1925), Michal Magura (1904), Ján 
Malčický (1911), Andrej Mihalčin 
(1909), Ján Mihalčin (1922), Juraj 
Mihalčin (1914), Michal Paľo (1925), 
Michal Pancák (1922), Andrej Po-
ľaško (1908), Ján Poľaško (1880), 
Ján Poľaško (1912), Michal Po-
ľaško (1920), Michal Poľaško-Garbar 
(1883), Ján Poprik (1890), Pavol Po-
prik (1906) a Andrej Žinčák (1928).

Hrnčiari okrem teoretickej čas-
ti vytáčali a vypaľovali novonavrho-
vané vzory. J. Horová-Kováčiková o 
nich napísala: „Účastníci kurzu boli 

usilovní, chápaví a sľubne sa rozvíja-
la ich invencia. Bola som s nimi veľmi 
spokojná. Sľúbila som im ďalšiu po-
moc...” Jednou z foriem pomoci bolo 
aj založenie spoločného družstva pod 
názvom Hrnčiarske výrobné a predaj-
né družstvo, s.r.o., Pozdišovce. Dňa 
24. marca toho istého roku prišla do 
Pozdišoviec predsedníčka Ústredia 
slovenského umeleckého priemyslu 
v Bratislave Z. Marková, aby sa spo-
ločne s generálnym tajomníkom Ing. 
Šolcom zúčastnili na porade o zalo-
žení družstva a presvedčili sa o vý-
sledkoch kurzu. Ustanovujúce valné 
zhromaždenie bolo 20. apríla 1947. 
Do družstva vstúpilo 41 hrnčiarov. 
Prvým predsedom (správy družstva) 
sa stal Pavol Andrejko. Predsedom 
dozornej rady bol Michal Magura.

Pre šikovných pozdišovských maj-
strov pripravila J. Horová ešte jedno 
prekvapenie – návrh nového vzoru, 

Po minuloročných oslavách 600. výročia zmienky o hrnčiarstve na 
pozdišovskom panstve si v tomto roku pripomíname ďalšie význam-
né jubileá – 70 rokov od založenia hrnčiarskeho výrobného a predaj-
ného družstva a „zrod“ svetoznámeho dekoru „pozdišovská karička“.

ktorý poznáme pod názvom „Pozdi-
šovská karička“, ktorý ako prvý na 
výrobok prepísal Michal Parikrupa-
-Šipar. Karičku, ktorú tvorili viace-
ré tanečnice, zobrazované spravidla 
v piatich farbách (biela, modrá, žltá, 
červená a zelená), si postupne osvo-
jili aj ďalší majstri, neskôr aj maliarky 
keramiky. Tento dekor na čiernom 
podklade zdobil stále viac a viac vý-
robkov hrnčiarskych majstrov (tanie-
re, vázy), až sa stal známym takmer 
na celom svete. Mnohí maliari či ma-
liarky tanečnice z prvotnej základnej 
polohy postupne „rozhýbali“, takže 
nové karičky sú už dynamické. Po-
známe dva základné typy zobrazova-
nia karičky – tanečnice na tanieroch 
sú zobrazované spredu a na dutých 
nádobách zozadu. Ich počet závisel 
hlavne od veľkosti výrobku.

Tento dekor inšpiroval aj neskor-
ších zlepšovateľov, preto postupne 
vznikali tanečné páry, parobské tan-
ce či trojica tancujúcich dievčat, ktoré 
poznáme napr. z menších tanierikov.

J. P. Zemplínsky



Ján PARIKRUPA(1942)
keramikár, majster ľudovej umeleckej výroby

Narodil sa 25. mája 1942 v Pozdišovciach v starej hrnčiarskej rodi-
ne. Bol jedným z pokračovateľov tradičnej pozdišovskej keramiky v ro-
dine Parikrupovcov. Zachovával techniku a vzory svojich hrnčiarskych 
predkov, rozvíjal ich a odovzdával mladšej generácii. Zručnosť a tech-
nické majstrovstvo točenia na hrnčiarskom kruhu dosiahol pod vede-
ním svojho otca Michala, chýrneho majstra ľudovej umeleckej výroby. 
V atmosfére, kde sa celá rodina venovala výrobe tradičnej pozdišovskej 
keramiky, bolo samozrejmé ovládať výrobu od kopania a prípravy hliny 
cez točenie na hrnčiarskom kruhu, prípravu hliniek na maľovanie rož-
kom či štetcom, glazovanie výrobkov, nakladanie do pece po samotné 
vypaľovanie. S ÚĽUV-om spolupracoval od roku 1968, keď sa podieľal 
na príprave výrobkov spolu s 
otcom a matkou, ktorá bola 
dobrou maliarkou. Začínal s 
výrobou kvetináčov, postup-
ne pribúdali ďalšie výrobky 
točené na kruhu – taniere, 
džbány, vázy. Jeho sortiment 
bol veľmi široký a obmieňal 
ho podľa dopytu zákazníkov. 
So svojimi výrobkami sa pra-
videlne zúčastňoval na pod-
ujatiach doma i v zahraničí. 
V roku 2006 získal od ÚĽUV 
osvedčenie o priznaní kvalifi-
kácie „Majster ľudovej ume-
leckej výroby“ v odvetví výro-
by z keramiky, ktoré udeľuje 
Komisia pre posudzovanie 
odbornej spôsobilosti pra-
covníkov ľudovej umeleckej 
výroby. V súčasnosti je neak-
tívny. (JPZ)
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VIETE, ŽE...
... pred 685 rokmi (1332) sa v cirkevných 
písomnostiach spomína Peter, po mene 
doteraz najstarší známy pozdišovský kato-
lícky farár? 
... pred 365 rokmi (1652) sa v Pozdišov-
ciach narodil Mikuláš Sirmaj, krajinský 
hodnostár, ktorý bol počas protihabsbur-
ských povstaní kancelárom Imricha Tő-
kőliho? 
... pred 275 rokmi (1742) bol pozdišovský 
chrám ponechaný ako artikulárny a slúžil 
evanjelikom a reformovaným? 
... pred 245 rokmi (1772) zomrel prvý rek-
tor pozdišovskej „vyššej“ školy a evanjelic-
ký zborový farár Dávid Fabrici? 
... pred 230 rokmi (1787) bola pri pozdi-
šovskom evanjelickom zbore zriadená 
kaplánska stanica a prvým kaplánom bol 
Samuel Némethy?
... pred 225 rokmi (1792) zomrel pozdi-
šovský evanjelický farár a literát Ezechiel 
Černota? 
... pred 205 rokmi (1812) sa v Sabino-
ve narodil dlhoročný pozdišovský kantor – 
učiteľ a matičiar Karol S. B. Seredaj?
... pred 205 rokmi (1812) sa v Záborí na-
rodil kaplán pozdišovského evanjelického 
zboru a popredný slovenský dramatik Jo-
náš Záborský?
… pred 150 rokmi (1867) bolo v pozdišov-
skom hrnčiarskom cechu organizovaných 
najviac (61) hrnčiarov? 

... pred 90 rokmi (1927) začali v obci sta-
vať gréckokatolícky chrám, ktorý bol po-
svätený ešte v tom istom roku?
… pred 75 rokmi (1942) boli deportovaní 
do koncentračných táborov prví pozdišov-
skí a ďalší slovenskí židia?
... pred 75 rokmi (1942) sa v rodine Mi-
chala Parikrupu-Šipara narodil hrnčiarsky 
majster Ján Parikrupa? 
... pred 70 rokmi (1947) bolo v obci zalo-
žené hrnčiarske družstvo?
… pred 70 rokmi (1947) vznikol zásluhou 
keramikárky prof. Júlie Horovej-Kováčikovej 
svetoznámy dekor „Pozdišovská karička“?
... pred 55 rokmi (1962) zomrel gréckoka-
tolícky kňaz a generálny vikár Anton Tink, 
ktorý sa zaslúžil o výstavbu gréckokatolíc-
kej cerkvi v Pozdišovciach?
… pred 45 rokmi (1972) zomreli popred-
ní pozdišovskí hrnčiari Andrej Danko a Ju-
raj Jurko?
… pred 20 rokmi (1997) zomrel v Pra-
he pozdišovský rodák PhDr. Eugen Liš-
ka, český spisovateľ a autor odbornej li-
teratúry?
… pred 20 rokmi (1997) zomrel hrnčiarsky 
majster a riadiaci pracovník pozdišovskej 
hrnčiarskej dielne Michal Poľaško-Pepko?
... pred 15 rokmi (2002) zomrel hrnčiar-
sky majster Andrej Čižmárik?
… pred 5 rokmi (2012) zomrel pozdišov-
ský rodák – misionár o. Ján Lešo, SJ, ktorý 
viac než štvrťstoročie pôsobil v Kanade? 
  (JPZ)

V I. polroku 2017
Uzreli svetlo sveta

Laura MOLNÁROVÁ, Peter KUNKA, Matúš MALČICKÝ, Katarína TKÁ-
ČOVÁ

Uzavreli manželstvo
Ferenc FŐLDI a Mgr. Katarína DRABIKOVÁ, Michal MOŠPAN a Micha-
ela HAMADEJOVÁ, Ing. Miroslav IĽKO a Ing. Lenka MUCHANIČOVÁ, 
Dušan VEREŠČÁK a Lucia MROČOVÁ.

Oslávili životné výročia
50 rokov – Jana HOLÍKOVÁ, Milan DEMKO, Mária PETRANIČOVÁ, 
Drahoslava URBANOVÁ, Jozef PETRANIČ.
60 rokov – Dušan ČENČARIK, Vladimír TOPOR, Dušan DRABIK, 
Anna ČIŽMÁROVÁ, Margita ŠIMKOVÁ, Štefan ČENČARIK, Dušan 
SOTÁK, Miroslav ŠIMKO, Július KOČIŠ, Stanislav LUTERAN.
70 rokov – Lýdia SEKELOVÁ, Volodimir SEKEL.
75 rokov – Ján PARIKRUPA, Ružena KRÁĽOVÁ.
80 rokov – Anna STANKOVÁ, Mária VARMEĎOVÁ.
81 rokov – Zuzana KEREKEŠOVÁ.
82 rokov – Jolana BULIKOVÁ, Anna SOTÁKOVÁ, Juraj LEŠO.
83 rokov – Mária KRÁĽOVÁ, Marta ŠIMKOVÁ, Helena NOVOTNÁ, 
Michal DRABIK.
84 rokov – Barbora PANCÁKOVÁ, Mária ČIŽMÁROVÁ.
85 rokov – Anna KROJOVÁ, Helena ŠAMUDOVSKÁ.
86 rokov – Zuzana HOMONYOVÁ.
87 rokov – Anna CHRZASZCZOVÁ.
90 rokov – Zuzana KENDZIOROVÁ.
91 rokov – Mária LUKÁČOVÁ.
92 rokov – Juraj BAKAJSA.

Opustili naše rady
9.2. – Róbert KOVÁČ (nar. 1966), 12.2. – Anna ČIŽMÁRIKOVÁ, rod. 
Čenčariková (1952), 5.4. – Dalibor KANČI (1960), 12.4. – Anna ŽINČÁ-
KOVÁ, rod. Kalvinčinová (1937), 16.4. – Mária PAVLÍKOVÁ, rod. Pri-
stášová (1943), 3.5. – Zuzana MIHALČINOVÁ, rod. Bindasová (1931), 
12.5. – Juraj JURKO (1969), 1.6. – Jiří NEVĚŘIL (1944), 1.6. – Mária 
ANDREJKOVÁ, rod. Varmeďová (1944).

K 30. júnu 2017 bolo k trvalému pobytu v obci prihlásených 1 288 
obyvateľov, z toho 633 mužov a 655 žien.

GALÉRIA OSOBNOSTÍ

ˇ

Majster Ján Parikrupa pri práci.

PREDSTAVILI J. KISELOVIČA
Ako sme vás už informovali v predchádzajúcom čísle, v Zemplín-

skom osvetovom stredisku v Michalovciach bola v dňoch 31.12.2016 – 
27.1.2017 výstava výrobkov pozdišovského hrnčiara Jána Kiseloviča 
(1923 – 1991), ľudového umeleckého výrobcu.

Medzi takmer šiestimi desiatkami výrobkov prevládali duté výrobky, 
hlavne mliečniky. Nechýbali však ani haľvice, koršovy, taniere a miniatú-
ry. Prevažne na čiernom podklade dominovala moderná výzdoba, majster 
sa však často vracal aj k tradičným starým vzorom – bodkovaný dekor, 
geometrické tvary, rastlinné motívy a pod. Súčasťou výstavy boli aj použí-
vané nástroje (originálne i prispôsobené náradie, kravský roh s husacími 
brkami), vrátane pečatidla (tzv. majstrovská značka), fotodokumentácia 
či zápisky. Z nich sa napr. dozvedáme, že Kiselovičove výrobky v minulos-
ti (počas pôsobenia v družstve) zdobili maliarky keramiky Danková, Krá-
ľová, Krišová a Čižmárová.

Sprievodnou akciou podujatia boli taktiež obrazy výtvarníkov Júliusa 
Kráľa, Ľudmily Lakomej, Jána Kováča či dlhoročného majstrovho spolu-
pracovníka Dušana Labíka, ktorý sa okrem keramiky venuje aj insitnému 
umeniu.  (-pz-)



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

12. kolo (9.4.2017)
Pozdišovce – Bracovce 2:0 (1:0)
Góly: Hirko, Kaliaš. ŽK: J. Kornuc, 
Ma. Pavlov, S. Andrišov – Jakuboc, 
Fedor, Eštok. Pred 100 divákmi 
rozhodoval L. Kurták.
13. kolo (16.4.2017)
Bánovce n/O – Pozdišovce 2:0 (0:0)
Góly: Havrila, Bodnár. ŽK: Kapura (d). Pred 
100 divákmi rozhodoval Mazár.
14. kolo (23.4.2017)
Pozdišovce – FKD Trhovište 0:3 (0:2)
Góly: Harčarik, P. Lešňanský, Mn Bogár. 
ŽK: R. Čenčarik – Jurišta. Pred 70 divákmi 
rozhodoval Cejkovský.
15. kolo (30.4.2017)
Horovce – Pozdišovce 1:2 (1:0)
Góly: Mihaľov – Tancož 2. ŽK: J. Bodnár, 
E. Danko – Gavlík, S. Andrišov, M. Drábik. 
Pred 20 divákmi rozhodoval Palinský.
16. kolo (7.5.2017)
Pozdišovce – Lesné 7:1 (5:1)
Góly: M. Drábik 3, Goroľ 2, J. Kornuc, Tan-
což – Nechtila. ŽK: Krajňák, Sepeši, Ovšon-
ka (h). ČK: Ovšonka, Fenčík. Pred 40 divák-
mi rozhodoval Ferko. 
17. kolo (14.5.2017)
Malčice – Pozdišovce 5:3 (1:1)
Góly: Beňák 2, Duraš, Sipos, Drška – Hir-
ko, M. Drábik, Tancož. Pred 50 divákmi roz-
hodoval Kopas.
18. kolo (21.5.2017)
Pozdišovce – Rakovec n/O 1:5 (1:2)
Góly: M. Drábik – Holinka 2, Mati, Švábik 
Hamar. ŽK: R. Čenčarik – Bakajsa. Pred 20 
divákmi rozhodoval Tudja.
19. kolo (28.5.2017)
Pozdišovce – V. Kapušany B 5:1 (3:0)
Góly: Tancož 2, R. Čenčarik, M. Drábik, Hir-
ko – Berta. ŽK: Lorincz (h). Pred 50 divákmi 
rozhodoval Pavlo.
20. kolo (3.6.2017)
Strážske B/Zbudza – Pozdišovce 1:6 (0:3)
Góly: K. Hajdučko – J. Sabol 2, Tancož, Ka-
liaš, Goroľ, M. Drábik. Pred 50 divákmi roz-
hodoval P. Rapáč.
21. kolo (11.6.2017)
Pozdišovce – V. Slemence 8:0 (5:0)
Góly: Tancož 2, M. Drábik 2, Hirko 2, Mac-
ko, Chovan. Pred 30 divákmi rozhodoval D. 
Čeklovský.
22. kolo (18.6.2017)
P. Čemerné – Pozdišovce 4:3 (3:1)
Góly: M. Holej 3, J. Holej – J. Kornuc 2 (1 z 
11 m), Tancož. ŽK: M. Drábik (h). Pred 50 di-
vákmi rozhodoval Mazár.

Konečná tabuľka 2016/2017
 1. Trhovište 22 20 1 1 85 : 22 61
 2. Rakovec n/O 22 17 3 2 78 : 30 54
 3. V. Slemence 22 14 2 6 77 : 51 44
 4. Bracovce 22 12 1 9 50 : 45 37
 5. Pozdišovce 22 10 0 12 63 : 56 30
 6. STR B/Zbudza 22 9 2 11 49 : 70 29
 7. P. Čemerné 22 8 3 11 50 : 60 27
 8. Malčice 22 7 3 12 67 : 90 24
 9. Horovce 22 7 1 14 50 : 67 22
 10. V. Kapušany B 22 6 4 12 63 : 76 22
 11. Bánovce n/O 22 6 2 14 40 : 61 20
 12. Lesné 22 5 0 17 40 : 84 15

Tabuľka jarnej časti 2016/2017
 1. Trhovište 11 11 0 0 50 : 10 33
 2. Rakovec n/O 11 8 2 1 39 : 14 26

 3. V. Slemence 11 7 1 3 39 : 33 22
 4. Pozdišovce 11 6 0 5 37 : 23 18
 5. Lesné 11 5 0 6 31 : 33 15
 6. Bracovce 11 4 1 7 21 : 24 13
 7. P. Čemerné 11 4 1 6 29 : 34 13
 8. Malčice 11 4 1 6 36 : 51 13
 9. STR B/Zbudza 11 4 0 7 21 : 38 12
10. V. Kapušany B 11 3 2 6 20 : 33 11
11. Bánovce n/O 11 3 0 9 22 : 36 9
12. Horovce 11 3 0 9 26 : 42 9

IV. liga ObFZ Západ – dorastenci U-19
14. kolo (25.3.2017)
Pozdišovce – Lastomír 0:4 (0:0)
Kuchár, Dacej, Synčák, vlastný (S. Andri-
šov). ŽK: Jak. Bajužík (h). Pred 40 divákmi 
rozhodoval L. Kurták.
15. kolo (1.4.2017)
V. Remety – Pozdišovce 7:0 (3:0)
Karaman 5, Ladika, Hajduk. ŽK: Kompuš, 
M. Urban (h). Pred 30 divákmi rozhodoval 
Rapáč.
16. kolo (8.4.2017)
Pozdišovce – Žbince 0:8 (0:4)
N. Tokár 3, I. Kanči 2, M. Kanči 2, Ľ. Tokár. 
Pred 50 divákmi rozhodoval D. Čeklovský. 
17. kolo (15.4.2017)
Petrovce n/L – Pozdišovce 4:1 (2:0)
Dzvoník 2, Stugner, S. Majvitor – Bánom. 
Pred 20 divákmi rozhodoval Pavlo.
18. kolo (22.4.2017)
Pozdišovce – FK-D Trhovište 4:4 (0:2)
M. Urban (11 m), B. Soták, Kohút, O. Novák 
– Smolko 2, V. Horvat, O. Bogár. Pred 30 di-
vákmi rozhodoval Rapáč.
19. kolo (29.4.2017)
Zempl. Široká – Pozdišovce 0:1 (0:0)
S. Andrišov. ŽK: S. Andrišov (h). Pred 20 di-
vákmi rozhodoval Koščo.
20. kolo (6.5.2017)
Pozdišovce – Krásnovce 0:6 (0:3)
R. Fogoš 2, Marcinčák, Šipoš, C. Hasara-
lejko, Mitník. Pred 20 divákmi rozhodoval 
Ruščanský.
21. kolo (13.5.2017)
Čičarovce – Pozdišovce 2:4 (2:1)
Feterik 2 – Bánom 2, T. Tokár, S. Andrišov. 
ŽK: Feterik, Teru – S. Andrišov. Pred 20 di-
vákmi rozhodoval Koščo.
22. kolo (20.5.2017)
Pozdišovce – Vinné 6:2 (3:2)
Gombita 2, Krištovčík, S. Andrišov, T. To-
kár, B. Soták – Kompuš 2. ŽK: Bánom – Ho-
ľan, Kompuš. ČK: Hoľan (h). Pred 30 divák-
mi rozhodoval L. Kurták.
23. kolo (27.5.2017)
Hatalov – Pozdišovce 17:1 (8:0)
D. Kanči 8, P. Kanči 4, Koubek 3, Hreščo, 
Kurtak – O. Novák. Pred 40 divákmi rozho-
doval L. Kurták.
24. kolo (3.6.2017)
Pozdišovce – Pavlovce n/U 0:2 (0:0)
Cica 2. ŽK: P. Čičak (h). ČK: Gombár (h). 
Pred 30 divákmi rozhodoval L. Kurták.
25. kolo (10.6.2017)
Pozdišovce mali voľno.
26. kolo (17.6.2017)
Palín – Pozdišovce 3:0 (0:0)
Naščák 2, Roško. Pred 30 divákmi rozho-
doval Kopás.

Konečná tabuľka 2016/2017
 1. Žbince 24 21 2 1 206 : 26 65
 2. Hatalov 24 18 2 4 164 : 26 56
 3. Lastomír 24 17 4 3 112 : 19 55
 4. Pavlovce n/U 24 17 2 5 118 : 45 53
 5. V. Remety 24 12 4 8 90 : 66 40
 6. Petrovce n/L 24 12 3 9 55 : 77 39
 7. Krásnovce 24 12 2 10 92 : 58 38
 8. Trhovište 24 11 1 12 91 : 121 34
 9. Palín 24 8 4 12 59 : 62 28
 10. Pozdišovce 24 5 2 17 36 : 149 17
 11. Vinné 24 4 1 19 23 : 136 13
 12. Z. Široká 24 2 2 20 28 : 130 8
 13. Čičarovce 24 2 1 21 30 : 189 7

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. 

Takto pózovali vlani močarianski sokoli s pozdišovskou vázou. Ten-
to rok prvenstvo v turnaji obhajovať nebudú. Snímka: JPZ

Pozdišovské criepky – Noviny obyvate¾ov obce Pozdišovceˇ

DOSTALI
KARTY

Futbalisti OcŠK dostali v priebe-
hu súťažného ročníka dovedna 44 
kariet, z toho 42 žltých. Dospelí vi-
deli 30 ŽK a podieľali sa na nich 
nasledovne: 4 – Ložinčák, 3 – Hir-
ko, 2 – Rapáč, Béreš, Bogár, Cho-
van, Gavlík, J. Romančák, Kor-
nuc, Andrišov, Čenčarik, Drábik, 
1 – Furčák, Parihuz, Pavlov. Po 
jednej červenej karte videli Hirko 
a Parihuz.

Dorastenci boli o niečo discipli-
novanejší a videli iba 12 ŽK, z toho 
3 – Bánom a Andrišov, 2 – Urban 
a O. Novák a po jednej Krištovčík 
a Kompuš. (-r-)

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

sa uskutočnia 16. júla 2017 na miestnom ihrisku:

36. ročník 
Memoriálu Mikuláša Benetina

(začiatok o 9:00 hod.)

Účastníci: OFK Lastomír U-19 (IV. liga) – obhajca prven-
stva, Pokrok Krásnovce U-19 (IV. liga) a OcŠK Pozdišov-

ce U-19 (IV. liga).

53. ročník 
putovnej Pozdišovskej vázy

(začiatok o 13:30 hod.)

Účastníci: OŠK Vinné (V. liga), ŠK Agro Palín (VI. liga) 
OŠK Budkovce (VI. liga) a OcŠK Pozdišovce (VII. liga).

ŠTATISTIKY 2016/2017
Muži: Daniel IHNÁCIK (po-

čet štartov 2/počet strelených gó-
lov0), Blažej MARGA (1/0) Pat-
rik NOVÁK (6/0), Vladislav RA-
PÁČ (13/0) – Samuel ANDRIŠOV 
(13/0), Lukáš BÉREŠ (15/1), Cy-
ril BOGÁR (6/0), Lukáš BREC-
KO (7/8), Rastislav ČENČARIK 
(11/1), Maroš DRÁBIK (10/9), Šte-
fan FAŤOL (16/1), Peter FURČÁK 
(2/0), Martin GAVLÍK (17/0), Milan 
GOROĽ (6/3), Dominik GREGU-
ŠIAK (1/0), Matúš HIRKO (18/9), 
Vojtech HORVÁTH (3/1), Ľubo-
mír CHOVAN (18/5), Marek KA-
LIAŠ (9/2), Miroslav KMEC (6/1), 
Jakub KORNUC (21/3), Stanislav 
KOVÁČ (4/0), Pavol KRIŠTOV-
ČÍK (10/2), Jaroslav LOŽINČÁK 
(10/0), Dávid MACKO (12/3), Jo-
zef PARIHUZ (9/0), Marek PAV-
LOV (3/0), Daniel PLIŠKO (1/1), 
Jaroslav ROMANČÁK (8/1), Mar-
tin ROMANČÁK (0/0), Juraj SA-
BOL (9/2), Miroslav TANCOŽ 
(11/10), Martin URBAN (2/0).

Dorast: Patrik NOVÁK (počet 
strelených gólov 0) – Samuel AN-
DRIŠOV (7), Jaroslav BÁNOM 
(7), Lukáš ČIŽMÁRIK (0), Vladi-
mír DOBROVOLSKÝ (0), Mar-
tin Matej Jakub ENGEL (0), Dá-
vid FABIÁN (0), Dominik GOM-
BITA (2), Michal KOHÚT (2), Ivan 
KOMPUŠ (0), Pavol KRIŠTOV-
ČÍK (2), Maroš MAKUŇA (0), On-
drej NOVÁK (3), Gergő RAP-
CSÁK (0), Martin ROMANČÁK 
(2), Benjamín SOTÁK (2), Adam 
ŠABAK (0), Benjamín ŠAMUĽÁK 
(2), Tibor TOKÁR (2), Martin UR-
BAN (2). -pz-


