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PREDČASNÝ KONIEC SLÁVNOSTÍ

O niečo starším ročníkom sa ve-
čer krátko po devätnástej hodi-
ne predstavila hudobná kapela Je-
no´s Brothersband (víťaz súťaže 
kapiel Dobré zo Slovenska 2015) 
z Humenného, ktorú neskôr na pó-
diu vystriedala známa hudobná 
skupina Nocadeň z Košíc, ktorú 
pred 20 rokmi založili bratia Ras-
ťo a Robo Kopinovci.

V nedeľu popoludní pokračova-
li obecné oslavy na miestnom amfi-
teátri 27. folklórnymi slávnosťa-
mi. Hľadisku, zaplnenému domáci-
mi priaznivcami folklóru a hosťa-
mi, sa ako prví predstavili členo-
via jubilujúceho DFS Harčariki (v 
tomto roku oslávil 10 rokov zalo-
ženia), po nich sa predstavili Har-
čare v novom zložení a nakoniec 
domácu „zostavu“ doplnili členky 
ŽFSSk Harčarki.

Ešte za krásneho letného poča-
sia sa obecenstvu peknými piesňa-
mi predstavili Mihaľovski ňeves-

ti a beťare zo susedných Michalo-
viec. Na pódiu ju potom vystrieda-
la FS Šačanka zo Šace, ktorá však 
svoje vystúpenie pre náhlu zmenu 
počasia (búrka s ľadovcom) muse-
la neplánovane ukončiť. Slávnosti 
sa týmto predčasne skončili a tak 
folkloristi z FS Stavbár zo Žiliny sa 

už našim priaznivcom folklóru ne-
stihli predstaviť.

Spoluorganizátorom slávnos-
tí bol Miestny odbor Matice slo-
venskej Pozdišovce. Folklór-
ne slávnosti a matičiarov prišiel 
podporiť aj podpredseda MS pre 
členskú základňu JUDr. Marián 
Gešper, ktorý v príhovore vyzdvi-
hol význam zemplínskych ľudo-
vých tradícií a ich udržiavanie pre 
celoslovenský folklór a našu ná-
rodnú kultúru. Členské ústredie 
MS v tejto súvislosti udelilo pa-
mätný list ŽFSSk Harčarki a ma-
tičiarovi Ondrejovi Novákovi.

SPOMÍNALI
Aj v tomto roku si naša obec pripo-

menula 73. výročie Slovenského ná-
rodného povstania. Zásluhou členov 
ZO KSS bola v centre obce pri kultúr-
nom dome zapálená symbolická vat-
ra ako spomienka na hrdinské obete 
v 2. svet. vojne a SNP. V samotnom 
Povstaní bojovalo z našej obce 7 ob-
čanov. (-čo-)

ŠPORTOVALI
Už po tretíkrát organizovala 

naša základná organizácia Jedno-
ty dôchodcov Slovenska športový 
deň pre svojich členov. Na podu-
jatí, ktoré bolo 8. júla na školskom 
dvore, sa súťažilo v kopaní lopty 
na bránku, v streľbe zo vzduchov-
ky a v hode šípok na terč. Po vy-
hodnotení súťaže a odovzdaní me-
dailí najúspešnejším účastníkom 
nasledovalo malé občerstvenia a 
kotlíkový guľáš v kultúrnom dome. 
Akcie sa zúčastnilo 51 členov tejto 
organizácie. (-eš-)Septembrové Harčarske dňi s bohatým sprievodným programom 

prilákali aj v tomto roku stovky návštevníkov.	 Fotomontáž:	JPZ

Tohtoročný deň obce sa uskutočnil v sobotu 22. júla popoludní na 
viacerých miestach – miestnom amfiteátri, parkovisku pri obecnom 
úrade a v areáli kultúrneho domu. Na svoje si prišla hlavne mládež. 
Deti sa zabávali pri rôznych hrách (o. i. aj detská šmýkačka Mickey 
Mouse) a nakupovaní v stánkoch. Ostatným účastníkom poslúžili 
bufetové stánky so širokým výberom občerstvenia.

ROKOVALI
Členovia MO MS sa zišli na ro-

kovaní 7. júla v kultúrnom dome. 
Valnému zhromaždeniu predseda-
la predsedníčka Ing. J. Luteráno-
vá. Správu o činnosti predniesol O. 
Novák. Zhodnotil všetky aktivity a 
podujatia, ktoré MO MS za uplynu-
lé obdobie pripravil, resp. sa ich zú-
častnil. Správu o hospodárení pre-
čítala R. Moskaľová a plán činnosti 
na obdobie 2017 – 2021 predloži-
la Ing. L. Lechmanová. VZ opätov-
ne zvolilo do výboru doterajších čle-
nov. Taktiež predsedníčka MO MS, 
ktorý združuje 46 členov, dostala 
dôveru na ďalšie štyri roky. (-hr-)

VOĽBY DO VÚC
V sobotu 4. novembra sa na Sloven-

sku uskutočnili voľby do vyšších územ-
ných celkov. Vo volebnom obvode Mi-
chalovce sme okrem predsedu (župa-
na) Košického samosprávneho kraja 
volili aj 8 poslancov do 56-členného 
krajského parlamentu. V našej obci 
bolo do zoznamu oprávnených osôb 
zapísaných 1059 voličov, hlasova-
nia sa zúčastnilo 245, čo predstavuje 
23,135% účasť. Podrobnejšie výsledky 
prinášame na str. 2. (-r-) Pozdišovce

V. ročník
dňa 3. februára 2018 o 19.00 hodine v Kultúrnom dome

Čaká na Vás množstvo cien v tombole 
a dobrá zábava, o ktorú sa postará hudobná skupina RUBÍN

Úspešný rok 

2018
vám prajú

vydavatelia

HARČARSKE DŇI
Pod týmto názvom sa aj v tomto 

roku niesli oslavy hrnčiarskych tra-
dícií a spomienok na majstrov hli-
ny v našej obci. Už v piatok 22. 
septembra dopoludnia začalo ukla-
danie surovej keramiky k vypáleniu 
do poľnej pece – kocha. Pec bola 
k tomuto účelu postavená v minu-
lom roku na Hure pod Bačovňou v 
záhrade niekdajšieho vynikajúceho 
hrnčiara Michala Poľaška-Garbara 
(1883 – 1956).

Za hojnej účasti domácich náv-
števníkov, mládeže a hostí sa výpal 
začal vo večerných hodinách a po 
dvanástich hodinách v sobotu 23. 
septembra bol ukončený. Až do 
nedeľného popoludnia sa pec ne-
chala vychladnúť. Súčasťou sobot-
ňajšieho programu boli „Špacir-
ki po valaľe“, v rámci ktorých mi-
lovníci histórie a ľudových tradí-
cií, členovia NO Priatelia Zemplí-
na, ale aj ostatní účastníci navští-
vili kultúrne pamiatky našej obce i 

spomínanú novopostavenú poľnú 
pec. V ten istý deň popoludní pre-
zentoval v pamätnej izbe na obec-
nom úrade svoju keramiku hrnčiar 
z obce Beluj.

Celé podujatie vyvrcholilo v ne-
deľu popoludní otvorením pece 
a vyberaním keramiky. Mnohým 
návštevníkom to umožnilo ná-

(Dokončenie na str. 3)



Poslanci obecného zastupiteľstva sa v druhom polroku 2017 zišli na troch 
riadnych zasadnutiach.
Dňa 8. septembra 2017 obecné zastupiteľstvo:
	Zobralo na vedomie:

1. Informácie týkajúce sa pripravovaného podujatia Harčarske dňi pre-
zentované Mgr. J. Hrabovským.

2. Požiadavku výboru OcŠK Pozdišovce o úhrade elektrickej energie v 
budove na miestnom ihrisku.

	Schválilo:
1. Správu o hospodárení obce za druhý štvrťrok 2017.
2. Výsledky podlimitnej súťaže na vysprávky miestnej komunikácie na 

ul. Viničná po uložení kanalizácie a uloženie asfaltového koberca na 
miestnej komunikácií v časti Arenda. Víťazom obidvoch zákaziek je 
firma Cesty Košice s.r.o. v celkovom objeme 25 817,42 €.

3. Občianskemu združeniu Východoslovenské združenie Valal na za-
bezpečenie podujatia Harčarske dňi 22. - 24.9.2017 sumu 1500 €.

	Odporučilo starostovi:
1. Na základe výsledkov podlimitnej súťaže na vysprávky miestnej ko-

munikácie a pokládku asfaltového koberca v časti Arenda vyzvať 
Cesty Košice s.r.o. na uzatvorenie zmlúv.

Za uznesenie hlasovalo 6 zo 6 prítomných poslancov.
Dňa 29. septembra 2017 obecné zastupiteľstvo:
	Zobralo na vedomie:

1. Termín konania športovej akcie „Jesenný beh obce“ 8.10.2017 o 
14.00 hod.

	Schválilo:
1. Použitie rezervného fondu podľa §10 ods. 7 zák. č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výške 118 
474,79 € na úhradu faktúry za stavebné práce na výstavbe obec-
nej kanalizácie.

2. Výšku poplatku za dieťa v materskej škole do troch rokov na 10 € 
mesačne od 1.1.2018.

3. Zaradenie detského ihriska pri materskej škole do IMA.
4. Úpravu rozpočtu v jednotlivých položkách podľa prílohy.

Za uznesenie hlasovalo 6 zo 6 prítomných poslancov.
Dňa 1. decembra 2017 obecné zastupiteľstvo:
	Zobralo na vedomie:

1. Termín konania kultúrneho podujatia Mikuláš 10. decembra 2017 
v kultúrnom dome.

2. Informáciu k rozhodnutiu Krajského súdu v Košiciach v spore Gotz-
mann a spol. vs. obec.

ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Súčasťou prázdninových aktivít bol aj v tomto roku detský výtvarný 
tábor pre žiakov I. stupňa ZŠ, ktorý viedla skúsená výtvarníčka Zuzana 
Vargová.  Snímka:	archív	ZV
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NOVÝ ŽUPAN

Miestni seniori sa zapájajú do rôznych aktivít organizovaných ZO 
JDS.	 	 Snímka:	D.	Čičáková

ˇ

Keďže Michalovský volebný ob-
vod bude v krajskom zastupiteľstve 
zastupovať 8 poslancov, mohli vo-
liči v našom volebnom okrsku na 
hlasovacích lístkoch krúžkovať naj-
viac takýto počet kandidátov. Zo 
74 kandidátov dal spomínaný po-
čet voličov hlasy až 73. Najviac ich 
dostali E. Ďurovčík (115), V. 
Záhorčák (89), J. Mihalečko 
(67), M. Potocký (66), J. Cibe-
reová (66), F. Farkaš (65), J. 
Sokologorský (60) a T. Sotá-
ková (50).

Na základe výsledkov dosiahnu-
tých v celom VO Michalovce budú 
náš obvod v krajskom parlamen-
te zastupovať títo poslanci: Emil 
Ďurovčík (Smer-SD) 5 727 hla-
sov, Viliam Záhorčák (Smer-SD 
5 060 hlasov, Milan Potoc-
ký (OĽaNO, SaS, KDH, NOVA) 
4 703 hlasov, Jana Cibereo-
vá (Smer-SD) 4 596, František 

Farkaš (Smer-SD) 4 364, Mi-
lan Kaplan (OĽaNO, SaS, KDH, 
NOVA) 3 985 a Pavol Kuchta 
(Smer-SD) 3 685 hlasov.

Voľba župana bola podľa nedáv-
nej zmeny volebného zákona len 
jednokolová. Na tento post kan-
didovalo pôvodne 15, neskôr 14 
kandidátov. Z dvojice najvážnejších 
kandidátov získal v našom okrsku 
viac hlasov R. Raši (SaNK, SZS, 
SMK, Smer-SD) 122, t. j. 51,69% 
hlasov, kým R. Trnka (Šanca, 
NOVA, KDH, SaS, OĽaNO) 65, t. 
j. 27,54%. Pozdišovskí voliči roz-
delili hlasy medzi 10 uchádzačov.

Novým predsedom Košického 
samosprávneho kraja na voleb-
né obdobie 2017 – 2022 sa stal 
Rastislav Trnka, ktorý vo všet-
kých volebných obvodoch KSK 
získal dovedna 59 599 hlasov 
(37,8%), kým Richard Raši 58 724 
(37,25%). -JPZ-

Novembrové voľby do vyšších územných celkov priniesli v na-
šej obci vyše 23%-nú účasť z celkového počtu 1 059 oprávnených 
osôb. Z 245 voličov, ktorí prišli k volebným urnám, odovzdalo 
pre voľby poslancov KSK platné hlasovacie lístky 234 osôb a pre 
voľbu predsedu samosprávneho kraja (župana) 236 osôb.

ÚCTA SENIOROM
nali pre spoločnosť i svoje rodiny. 
Zároveň ich informoval o tom, čo 
sa v obci v ďalšom období pripra-
vuje. Všetkým zaželal pevné zdra-
vie a pokoj v živote.

Seniorov na stretnutí pozdra-
vili kultúrnym programom žiaci 
miestnej základnej školy. Po ob-
čerstvení a družných debatách 
dostali účastníci spomienkové 
darčeky. (M. H.)

Pri príležitosti Mesiaca úcty 
k starším pripravila miestna sa-
mospráva stretnutie s dôchodca-
mi. Podujatie, na ktoré bolo po-
zvaných 256 občanov, sa usku-
točnilo 26. a 27. októbra v kul-
túrnom dome.

K prítomným sa prihovoril sta-
rosta obce Ing. Ján Čižmárik, kto-
rý poďakoval prítomným za ich 
prácu a všetko, čo v živote vyko-

EKUMENICKÝ KONCERT
Bohaté duchovné podujatia v obci ukončil v závere roka ekumenický kon-

cert, ktorý sa uskutočnil na sviatok Narodenia Pána Ježiša 25. decembra 
popoludní v sále kultúrneho domu. Tohtoročný koncert organizovala tunajšia 
pravoslávna cirkevná obec a moderoval ho jej duchovný otec o. Peter Bzik.

Po príhovore, modlitbe a privítaní ako prví vystúpili v doprovode Ondre-
ja Nováka pravoslávni veriaci s krásnymi cirkevnoslovanskými piesňami a 
koledami. O narodení Božieho Syna podal zvesť miešaný zbor grécko- a 
rímskokatolíkov. Ich spevy sprevádzali mladí hudobníci, synovia o. Mare-
ka Paľa. V úvode vystúpenia Evanjelickej a. v. cirkvi najprv zaspievali ko-
ledu dievčatá z nedeľnej školy a potom s nádhernými piesňami vystúpili aj 
členovia pod vedením farárky Denisy Vargovej. Sviatočný večer spríjemni-
li zvučnými piesňami a hudbou aj členovia DFSk Harčare. S tradičnými ko-
ledami a hovoreným slovom vystúpili ako hostia Michalovskí heligonkári.

Koncert vyvrcholil spevom kolied, ktoré majstrovsky podala ženská FSk 
Harčarki za doprovodu hudobnej skupiny. Na záver 58 účinkujúcich za-
spievalo známu vianočnú koledu „V Viflejemi novina...“ Všetci prítomní 
diváci i účinkujúci odchádzali z koncertu potešení a posilnení vo viere z 
narodeného Mesiáša Ježiša Krista. Vďaka patrí organizátorom podujatia 
a účinkujúcim.  M. Hreščo

(Dokončenie na str. 3)



Koncom roka vydala obec násten-
ný 14-listový Obecný kalendár Po-
zdišovce 2018 vo formáte A4. Jed-
notlivým mesiacom dominujú hlav-
ne staré fotografie, resp. znázornenia 
miestnych kostolov, synagógy, kaštie-
ľov, no nechýbajú ani zábery na obyd-

lia bežných ľudí. Súčasťou kalendára 
je aj stručný prehľad výročí a podujatí 
v obci, z ktorých dodatočne upresňuje-
me: 9.6.2018 – 95 rokov od narode-
nia hrnčiara – ľudového umelca Jána 
Kiseloviča a 22.7.2018 – 54. ročník 
futbalového turnaja Pozdišovská váza 
a 37. ročník Memoriálu Mikuláša Be-
netina. Kalendáre sa dajú zakúpiť na 
obecnom úrade. (-rk-)
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ZBOROVÝ DEŇ
Druhý septembrový víkend patril dňu evanjelického cirkevného zboru v 

Pozdišovciach. Veriaci tak mali možnosť (9.9.) stráviť jeden celý deň spolu. 
Vo svete často osamelých ľudí, rýchleho života, nudy, i pracovného nasade-
nia je myšlienka tráviť spoločný čas všetkých generácií veľmi dobrá a osožná.

Deň sa začal misijnými službami Božími, kde spev viedla kapela „Prázd-
ny kríž“ zo Soli. Piesne boli bohatým duchovným občerstvením, ktoré poteši-
li nielen mladých ľudí. Duchovným slovom a svedectvom poslúžil misijný ka-
zateľ evanjelickej cirkvi János Szeverényi z Maďarska. Prihovoril sa biblickým 
textom z knihy Jeremiáš 18, 4-6. Téma zborového dňa „Oprav chrám, obnov 
fasádu“ bola aktuálna, keďže veriaci práve opravujú fasádu kostola. Preto od-
znela taká téma, ktorá je blízka ľuďom žijúcich v našej obci, týkajúca sa hrn-
čiarstva. Sme totiž hlinou v rukách hrnčiara. Nádoba, ktorá sa v rukách hrn-
čiara pokazí, je síce deformovaná, ale opraviteľná. Všemohúci Boh je milos-
tivý, aby nás trpezlivo viedol, učil a naprával. Tak je to aj s fasádou kostola či 
človekom, ktorý musí neustále a vytrvalo pracovať na svojej duši. Ak sa totiž 
budeme reformovať podľa Božieho srdca, budeme i zvonka krásni. 

Po týchto službách Božích sme obedovali. Veriaci z Bracoviec, Šamudo-
viec a Pozdišoviec vytvorili tri tímy, ktoré súťažne varili guľáš. Porota vyhod-
notila ten najlepší. Nechýbala ani zmrzlina, čapovaná kofola, pivo, sladké 
dobroty, koláče, ktoré nachystali ženy. Záujem bol i o duchovnú literatúru, 
ktorú si veriaci mohli zakúpiť. Pre deti bol pripravený samostatný program, o 

∙	 Do	 kalendára	 pravidelných	
podujatí	v	našej	obci	patrí	v	po-
slednom	 období	 aj	 Pozdišovský	
šachový	 turnaj,	 ktorý	 rozohrali	 v	
závere	roka	–	10.	decembra.	Jed-
notlivé	 zápasy	 odohrali	 v	 miest-
nom	R-pube.	Bol	to	už	15.	ročník	
tohto	spoločenského	podujatia.
∙	 Mnohým	 domácnostiam	 v	 obci	
po	dlhých	rokoch	Štedrý	večer	opäť	
spríjemnili	gubaši	–	betlehemci.	Pri-
činili	sa	o	to	členovia	DFSk	Harčare,	
ktorí	nacvičili	krátke	vystúpenie	pod	
vedením	O.	Nováka.	 (r)

STRUÈNE

OPEKNELA
V priebehu roka 2017 naša obec 

opäť opeknela. Najviac roboty sa 
urobilo v areáli materskej školy na 
dobudovaní detského ihriska. Deti 
sa potešili novému altánku, v blíz-
kosti ktorého nechýba kolotoč, hoj-
dačka, šmýkačka, vláčik či pies-
kovisko. Pribudli aj lavičky a nové 
oplotenie. Pekné prostredie dotvá-
rajú aj realizované terénne úpravy. 
Ostatní obyvatelia môžu využívať 
ďalšie lavičky, ktoré sú rozmiestne-
né v centre obce. (red)

D. VARGOVÚ UVIEDLI DO ÚRADU
biskup S. Sabol.

Milú slávnosť liturgovali taktiež 
pozvaní hostia evanjelickí farári. 
Inštalácie sa zúčastnili aj kňazi z 
rímskokatolíckej, gréckokatolíc-
kej, pravoslávnej a reformovanej 
cirkvi. Prítomný bol aj zástupca 
Košického samosprávneho kraja, 
starostovia obcí, príbuzní a veria-

V nedeľu 24. septembra sa v 
evanjelickom chráme uskutočni-
li slávnostné služby Božie pri prí-
ležitosti inštalácie zborovej farár-
ky sestry Denisy Vargovej. Inšta-
láciu – uvedenie do úradu farárky 
pozdišovského cirkevného zbo-
ru vykonali biskup Východné-
ho dištriktu ECAV Slavomír Sa-
bol z Prešova a senior Šarišsko-
-zemplínskeho seniorátu Mar-
tin Chalupka z Marhane.

Po piesňach v doprovode sku-
piny KVD, po modlitbách, inšta-
lačnom príhovore, sľube a pro-
mulgácii bol novej zborovej fa-
rárke odovzdaný symbolický kľúč 
od chrámu, biblia, bohoslužob-
né predmety, cirkevná agenda a 
kamža (pozn. red.: vrchný litur-
gický odev). Všetkých prítomných 
slovom Božím v kázni povzbudil a 
vo viere v Pána Ježiša posilnil brat 

ci z Pozdišoviec. Po ukončení sláv-
nosti bola na pamiatku 500. výro-
čia reformácie pred kostolom za-
sadená reformačná lipa.

Sestra D. Vargová sa po kaplán-
skej službe stala v poradí 24. zbo-
rovou farárkou v pozdišovskom 
cirkevnom zbore. Želáme jej veľa 
Božích milostí a požehnanie v ná-
ročnom a zodpovednom povolaní.
Milan Hreščo, presbyter CZ ECAV

ˇ

Mgr. Denisa Vargová sa stala v poradí 24. farárkou pozdišovského CZ 
ECAV.

VIANOČNÝ 
KONCERT

Tradične v adventnom obdo-
bí pripravujú žiaci našej základ-
nej školy pre rodičov, starých ro-
dičov, priateľov školy a obyvateľov 
obce vianočný koncert pod vede-
ním svojich učiteľov. V kultúrnom 
dome 18. decembra vystúpilo viac 
než tridsať detí s pásmom kolied, 
vinšov, piesní a tancov. Hodnot-
ným programom potešili prítom-
ných a priblížili im príchod i atmo-
sféru Vianoc a nového roka. Na zá-
ver dostala každá rodina a priatelia 
školy vianočné darčeky a pozdravy, 
ktoré vyrobili šikovné ruky žiakov a 
pedagógov. Vďaka za všetko!  
 (M. Hreščo)

PRIŠIEL 

MIKULÁŠ
V tomto roku prišiel Mikuláš me-

dzi pozdišovské deti v nedeľu 10. 
decembra do kultúrneho domu. Po 
príhovore starostu obce vystúpili s 
nádherným programom – piesňa-
mi a vinšami deti materskej školy 
a žiaci základnej školy pod vedením 
svojich pedagógov. Divákov v prepl-
nenej sále zaujalo aj krásne vystú-
penie DFS Harčariki a DFSk Harčar-
ki a Harčare. Na záver štedrý Miku-
láš obdaroval všetky deti darčekmi. 
Súčasťou slávnosti bolo rozsvietenie 
vianočného stromčeka. (H)

VYŠIEL KALENDÁR

ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
	Schválilo:

1. Správu o hospodárení obce za tretí štvrťrok 2017.  
2. Výšku príspevku pre záujmové vzdelávanie detí na školský rok 

2017/2018 v sume 62 €/žiak/šk. rok.
3. Príspevok od zákonných zástupcov na nákup potravín pre žiaka ma-

terskej školy v sume 1,27 € za desiatu, obed, olovrant, pre žiaka zá-
kladnej školy 1,09 € za obed, výšku poplatku za obed pre zamest-
nanca, ktorý sa stravuje v ŠJ v sume 1,26 € a výšku poplatku za obed 
pre dôchodcov 2,50 € s účinnosťou od 1.1.2018.

4. Výšku paušálnej odmeny pre poslancov a kontrolórku za výkon 
mandátu v sume 400 €, ďalej občanom obce: M. Hreščo 300 € (prí-
spevky do obecných novín), I. Macková 100 € (vedenie obecnej 
knižnice), O. Novák 250 € (vedenie folklórnych súborov), Mgr. J. 
Hrabovský 200 € (organizácia a príprava podujatia Harčarske dňi).

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

	Neschválilo:
1. Predaj pozemkov v časti Arenda na základe podaných žiadostí.

	Odporučilo starostovi:
1. Naceniť inžinierske siete v časti Arenda pre 13 rodinných domov.

Za uznesenie hlasovalo 9 z 9 poslancov.
Ing. Ján ČIŽMÁRIK, starosta obce

(Dokončenie zo str. 2)

(Dokončenie na str. 6)

HARČARSKE DŇI
(Dokončenie zo str. 1)
vrat do minulosti, keď mohli pria-
mo vidieť nielen výrobu kerami-
ky, ale aj jej pradávny spôsob vy-
paľovania. O príjemnú náladu pri 
kochu sa starali domáci folkloris-
ti a kladzianski ochotníci (Divadlo 
KĽUD). Nechýbali ani ďalší reme-
selníci, tvorivé dielne pre deti, pre-
zentácia starých Pozdišoviec a hrn-
čiarov či rôzne suveníry.

Hlavným organizátorom tohto 
podujatia bol náš rodák Mgr. Jozef 
Hrabovský (pravnuk M. Poľaška-
-Garbara), etnograf Zemplínskeho 
múzea v Michalovciach. Na prípra-
ve sa podieľala aj obec Pozdišov-
ce, dobrovoľníci a viacerí sponzori.

Je potešiteľné, že aj v dnešnej 
dobe má hrnčiarstvo svojich priaz-
nivcov. Tomuto krásnemu remeslu 
sa venuje veľa mladých tvorcov, čo 
je zárukou toho, že sa toto kultúr-
ne dedičstvo zachová aj pre budú-
ce generácie. M. Hreščo
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90-ROČNÁ 
CERKEV

Kým pred necelým storočím bol v Po-
zdišovciach iba jeden chrám (evanjelic-
ký) a židovská synagóga (zbúraná bola 
po 2. svet. vojne), dnes nich máme v obci 
tri. Okrem spomínaného aj gréckokatolíc-
ky a pravoslávny. Len nedávno uplynulo 
deväťdesiat rokov od výstavby gréckoka-
tolíckej cerkvi.

Chrám bol postavený podľa barokovo-
-klasicistických stavieb východného Slo-
venska z poslednej tretiny 18. stor. Jedno-
loďový priestor s polkruhovým uzáverom 
a západnou vežou v lodi je transeptálne 
rozšírený. Rozšírenie lode je zvýraznené aj 
v exteriéri, v strešnej konštrukcii. Veža, v 
ktorej sa nachádzajú tri zvony, je situova-
ná do štítového priečelia s tromi bránami a 
krytá cibuľovitou štíhlou strechou. Nad ví-
ťazným oblúkom je baroková vežička.

V interiéri nachádzajúci sa oltár, pô-
vodne s prestolným obrazom Najsvätej-
šieho srdca Spasiteľa a štyrmi stĺpmi s ťa-
hajúcim sa pozláteným viničom, mal na 
zadnej stene nápis: „Oltár dal vystaviť Ján 
Jurko a jeho rodina. Oltár postavili Rusňák 
a Jirásek, rezbári z Užhorodu. R. 1927." 
Po rekonštrukcii chrámu v roku 2007 sa 
obraz nachádza za prestolom.

Interiér zdobia stropné a nástenné 
maľby. Vo svätyni je stropná maľba Naj-
svätejšej Trojice, pred vstupom do sväty-
ne nástenné maľby Presvätej Bohorodičky 
a Krista Pantokratora. Na oblúku je nápis: 
SRDCE JEŽIŠOVO, ZMILUJ SA A SPAS 
TEBA ZVELEBUJÚCICH. V lodi je strop-
ná maľba Posledný súd a po stranách sú 
namaľované obrazy štyroch evanjelistov. 
Interiér dopĺňajú nástenné maľby nad ok-
nami, na ktorých sú znázornení traja svä-
tí svätitelia (Bazil Veľký, Gregor Teológ a 
Ján Zlatoústy) a svätý Mikuláš.

Ešte jedna stropná maľba – Narodenie 
Ježiša Krista – sa nachádza nad chórom. 
Staršiu výzdobu dopĺňajú nástenné maľby 
sv. solúnskych bratov Cyrila a Metoda v 
predsieni chrámu. (PZ)

ˇ

VÝROČIE REFORMÁCIE

Najprv kalvíni
Následná reformácia mala 

vplyv na vznik troch nových po-
četnejších konfesií – luteránskej 
(1517), kalvínskej (1536) a an-
glikánskej (1533), i keď v posled-
nom prípade nešlo o vieroučnú 
problematiku. Prvé dva smery 
sa rozšírili aj na územie dnešné-
ho Slovenska. Prvý z Nemecka od 

severu, druhý zo Švajčiarska cez 
Maďarsko z juhu. Podľa Dejepi-
su Cirkvi od Lampeho reformácia 
na Zemplíne začala už roku 1522 
a postupne sa so zmenou nábo-
ženských pomerov stretávame i v 
okolí Pozdišoviec. Kalvínovo uče-
nie tu našlo prívržencov napr. v 
Nižnom Hrušove (1560), Trho-
višti (1563), Humennom (1579), 
Strážskom (1582), Michalov-
ciach (1584) a inde.

Aj v našej obci došlo postupne 
k zmenám. Vieme, že už v roku 
1598 patril miestny kostol kal-
vínom. Prvým kalvínskym ka-
zateľom tu bol Menyhért Mossó-
ci (1598). Zo schematizmu re-
formovanej cirkvi v Uhorsku z 
konca 19. stor. sa dozvedáme aj 
mená ďalších kazateľov – János 
Selecenus (1606-1609), Győrgy 
Guttai (1620-1622), János Arcius 
Fekésházi (1624-1626), Menyhért 
P. Selecenus (1629), Jakab Intybus 
Árvai (1633), Ádám Schosnowsky 
Silesius (1652-1653) a Márton 
Caulidisz (1655).

Sirmajovci a cirkevný zbor
M. Caulidisz (Martin Caulides) 

je uvádzaný nielen ako posledný 
kalvínsky, ale aj ako prvý luterán-
sky kňaz v Pozdišovciach (1654-
1665). Je tiež pravdepodobné, že 
v tom čase (1655/1656) sa stal 
luteránskym kňazom, keďže Sir-
majovci krátko po svojom usade-
ní v Pozdišovciach založili evan-
jelický cirkevný zbor augsbur-

ského vierovyznania. Odvtedy 
až do druhej polovice 18. stor. 
miestny kostol spoločne užíva-
li obe cirkvi, evanjelická i refor-
movaná. Evanjelická cirkev mala 
v tomto období na Zemplíne 49 
matkocirkevných zborov (okrem 
kalvínskych). Pozdišovská evan-
jelická farnosť patrila k sloven-
ským ev. a. v. farnostiam v stred-

nom Zemplíne.
Podľa šarišsko-zemplínskej 

kro niky z roku 1653 v Pozdi-
šovciach existoval matkocirkev-
ný zbor. V roku 1654 tu pôsobil 
Martin Caulides a podľa Hornyan-
ského bol v roku 1653 pozdišov-
ským protestantským kňazom 
Juraj Petroselinus Eliades, pred-
tým chmeľovský rektor. Obaja 
zrejme boli helvétskeho vyzna-
nia, pretože boli povinní vykoná-
vať služby Božie aj v Lastomíre, 
kde boli kalvíni. Keďže kalvínsky 
kňaz nemohol v zbore vyžiť, v 
roku 1643 odtiaľ ušiel. Význam-
né zmeny nastali po príchode 
Sirmajovcov do obce (majetky tu 
získali r. 1640 a v r. 1648 už bol 
postavený kaštieľ), ktorí boli prí-
vržencami Lutherovho učenia. V 
polovici storočia dali opraviť roz-
padávajúci sa kostol patriaci kal-
vínom, zorganizovali evanjelic-
ký zbor augsburského vyznania, 
udržiavali ho a chránili.
Protireformácia a ďalšie zmeny

V rokoch 1670 až 1690 v obdo-
bí protireformácie – v čase, keď 
v miestnom kostole oficiálne pô-
sobil najprv rehoľný a potom die-
cézny katolícky kňaz – bol údajne 
pozdišovským evanjelickým kňa-
zom (tajným) Adam Dunaj, ktoré-
ho tu priviedol miestny zemepán 
Andrej Sirmaj. V rokoch 1712 až 
1716 tu už oficiálne pôsobil Ján 
Felicides (podľa niektorých pra-
meňov neskorší superintendent 

Nedávno uplynulo 500 rokov od začiatku Lutherovej reformá-
cie, ktorá mala po “východnej schizme” v roku 1054 ďalší významný 
vplyv na zmenu pomerov v Cirkvi. Stalo sa to koncom októbra 1517, 
kedy bývalý nemecký augustiniánsky mních a profesor biblika Mar-
tin Luther zostavil a v predvečer sviatku Všetkých svätých vo Witten-
bergu zverejnil 95 téz „O objasnení moci odpustkov“, ktoré sa stali 
podnetom na reformáciu v Nemecku.

- biskup). V roku 1742, keď evan-
jelikom na Zemplíne odobrali 
112 kostolov, pozdišovský chrám 
bol ponechaný ako artikulárny. 
Slúžil evanjelikom (luteránom) i 
kalvínom. Únia s kalvínmi trvala 
vyše 100 rokov. 

Do tohto spoločného nažíva-
nia rušivo zasiahli momenty vy-
riešené po veľkom požiari, kto-
rý zničil všetky cirkevné budo-
vy. Bolo to v roku 1762, keď si 
evanjelici postavili budovy, ob-
novili kostol a zbor sa stal samo-
statným. K Pozdišovciam patrili 
aj filiálne zbory v Užhorode, Se-
čovciach, Kochanovciach, Malči-
ciach, Mukačeve a pochopiteľne 
ďalší evanjelici žijúci v diaspore.

Známe osobnosti
Od polovice 17. storočia až 

doteraz účinkovalo v pozdišov-
skom evanjelickom a.v. zbore 
vyše 50 kňazov. Z nich bolo 24 fa-
rárov (bez Adama Dunaja, ktorý 
tu pôsobil tajne), resp. adminis-
trátorov a 32 pôsobili ako kap-
láni. Z mnohých možno spome-
núť Jána Felicidesa (1712-1716), 
farára a superintendenta, Dávi-
da Fabriciho (1746-1772), ná-
boženského spisovateľa, prvého 
rektora tunajšej “vyššej školy” 
a neskoršieho farára, Jonáša Zá-
borského (1835-1839), dramati-
ka a kaplána, Júliusa Krčméryho 
(1923-1933), farára a neskoršie-
ho biskupa Východného dištriktu 
ECAV, Júliusa Barča-Ivana (1935-
1942), dramatika a administrá-
tora, ThDr. Jána Michalka (1942-
1947), farára a neskoršieho ge-
nerálneho biskupa ECAV na Slo-
vensku.

Z mnohých udalostí v našej 
obci treba spomenúť založenie 
protestantskej školy (1646/7), 
ktorá vyvíjala svoju činnosť až 
do zoštátnenia cirkevných škôl 
koncom prvej polovice 20. stor., 
návštevu učiteľa národov a bis-
kupa Jednoty českobratskej Jana 
Amosa Komenského (medzi rok-
mi 1650 – 1654), ktorý počas po-
bytu v Blatnom Potoku (Sárospa-
tak) navštívil viaceré protestant-
ské zbory v širšom okolí, zriade-
nie „vyššej školy” pre deti zem-
plínskych šľachticov (1743), na-
rodenie kňaza a popredného 
evanjelického cirkevného spiso-
vateľa Andreja Fabriciho (1751) 
či návštevu, resp. pôsobenie nie-
ktorých slovenských národovcov 
(Pavol Jozef Šafárik, Bohuš Nosák-
-Nezabudov, Karol Samuel Benja-
mín Seredaj, Ján Cuker ako aj spo-
mínaných J. Záborského a J. Bar-
ča-Ivana a pod.).

Pri poslednom sčítaní obyva-
teľstva žilo v Pozdišovciach 1 260 
obyvateľov. Z nich 375 bolo evan-
jelikov a.v. a 16 reformovaných. 
Okrem toho tu žilo 444 rímsko-
katolíkov, 138 gréckokatolíkov, 
182 pravoslávnych, 26 svedkov 
Jehovových, 10 boli iného vyzna-
nia, 25 bez vyznania a v 48 prípa-
doch náboženská príslušnosť ne-
bola zistená. J. P. Zemplínsky

Gréckokatolícky chrám z roku 
1927. Snímka:	JPZ

Evanjelická fara z roku 1810, na ktorej pôsobili viaceré popredné 
slovenské literárne a duchovné osobnosti. 	Snímka:	JPZ
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STOROČNÉ DOMY DOSLÚŽILI

né“ alebo „vinklové“ domy (gaz-
dovia, židovskí obchodníci). Počas 
prechodu frontu (1944) a požiari na 
Visloku (1948) boli mnohé zničené. 
Práve náhradné bývanie požiarom 
zničených domov odštartovalo roz-
siahlu povojnovú výstavbu. Výstav-
ba tzv. štvorcov začala v druhej po-
lovici 50-tych rokov a prvý poscho-
dový dom postavil Andrej Endy Ma-
gura v roku 1965.

Domy postavené z dreva a hli-
ny počas masovej výstavby ustupo-
vali modernejším. Je zaujímavé, že 
až do leta 2017 sa viac než 100 ro-

V súčasnosti je v obci 419 do-
mov s popisným číslom, z ktorých 
je 16 neobývaných a do 14 chodia 
ich majitelia iba rekreačne. Ďalších 
38 domov je obývaných iba jedným 
a 41 domov 2 obyvateľmi. Naj-
staršími zachovalými budovami sú: 
evanjelický kostol s presbytériom 
z pol. 13. stor., pivnica zbúranej 
nadzemnej časti kaštieľa na Hvizde 
(1514), bývalý kaštieľ Sirmajov-
cov (1648), bývalá kúria, dnes sídlo 
OcÚ (1701), mlyn a bývalý lieho-
var z 1. tretiny 19. stor., evanjelic-
ká škola (1835), dom Poľaškových-
-majirských (koniec 19. stor.), štát-
na škola (1902), bývalá pošta (20-
te roky 20. stor.) a gréckokatolíc-
ka cerkev (1927). V nedávnej minu-
losti k nim patrili aj židovská syna-
góga (1742), budova „vyššej“ školy 
(1743) či Weinbergerov kaštieľ. Tie-
to stavby však postupne boli zbúra-
né (50. – 80. roky 20. stor.)

Väčšina obyvateľstva si po zru-
šení poddanstva (1848) stavala prí-
bytky a hospodárske budovy z ka-
meňa, nepálených tehál (valkov) a 
z dreva. Boli to jednoduché stav-
by pokryté slamou, resp. dreveným 
šindľom, neskôr eternitom či ple-
chom. V prvej polovici 20. stor. sa 
už častejšie využívala tehla na „rov-

kov „dožili“ dva staručké domy na 
Dolnom konci. Starší dom obý-
val miestny kolesár Ján Kroj (1895 
– 1981) s rodinou. Dom kúpili je-
ho predkovia od hrnčiara Micha-
la Kráľa, ktorý ho postavil v roku 
1898. Oproti, v novšom dome, bý-
val klampiar Ján Vitrikus (1899 – 
1992) s rodinou. Tento dom posta-
vil jeho svokor Michal Ančo v ro-
ku 1909.

O výstavbe domov svedčia do-
bové nápisy na hlavnom tráme – 
mešternici: „TO VIBUDOVAL 
KRALY MIHALY ROKU 1898“, 
resp. „VIBUDOVAL ANYCSO 
MIHALY CHIŽU RO 1909“. obi-
dva domy, poznačené zubom času, 
už doslúžili. V auguste ich majitelia 
zbúrali.

(Milan Hreščo, kronikár)

ˇ

Podľa zachovalých daňových súpisov mala naša obec v roku 1715 
8 obývaných a 22 opustených domov-usadlostí. V roku 1749 to už bolo 
100 domov, v r. 1784 136 domov, v r. 1828 157 domov a v r. 1869 pri 
prvom modernom sčítaní 192 domov, v ktorých žilo 1 405 obyvateľov, 
čo je doteraz najviac v histórii obce. Na začiatku 20. stor. v r. 1910 bo-
lo v obci 226 domov vrátane 2 kaštieľov, 2 škôl, fary a zemianskej kúrie.

POSLEDNÁ 
MAJITEĽKA

V roku 1640 nadobudli Sirmajovci v 
našej obci majetky. O osem rokov ne-
skôr tu dal vtedajší podžupan Zemplín-
skej stolice a zakladateľ pozdišovskej 
vetvy rodu Peter Sirmaj vystavať pekný 
kaštieľ, ktorý testamentárne určil za ro-
dové sídlo. Kaštieľ počas svojej existen-
cie prešiel viacerými prestavbami a prí-
slušníci rodu ho obývali dve a tri štvr-
te storočia.

Po I. svetovej vojne koncom roka 
1918 došlo k rozpadu Rakúsko-Uhor-
ska a vzniku nových štátov, medzi nimi 
aj Československej republiky. Tieto po-
litické zmeny postihli okrem iných aj 
rodinu Sirmajovcov. Tá sa odsťahova-
la do Maďarska. Jedinou príslušníčkou 
rodu, ktorá zostala bývať, resp. dožiť 
svoj život v Pozdišovciach, bola Izabel-
la Neundorf Sirmajová (1840 – 1922), 
dcéra Huga Sirmaja. Dôvodov, prečo sa 
tak rozhodla, mohlo byť viac. Nielen-
že sa tu narodila, ale bola už aj v po-
kročilom veku, bola majiteľkou kaštie-
ľa, navyše bezdetná a okrem toho mala 
v obci pochovaného manžela. Henricha 
von Neun dorfa (1832 – 1893), ktorý 
bol generálmajorom cisársko-kráľovskej 
armády, nevedno prečo, nepochovali v 
rodinnej hrobke na miestnom cintoríne, 
prípadne v jej blízkosti, ale v rohu ich 
„kerty“ na Laškovskej ulici.

Izabella okrem kaštieľa vlastnila ne-
ďaleký pozemok, ktorý predala v roku 
1922 na výstavbu cerkvi s podmien-
kou, že tam nebude stáť krčma, a dom 
na majeri. Ten ešte v júli toho istého 
roku, dva mesiace pred smrťou, preda-
la tunajšiemu hrnčiarovi a neskoršiemu 
cechmajstrovi Michalovi Poľaškovi-Gar-
barovi (1883 – 1956). Izabella zomrela 
v septembri 1922.

Spomínaný dom na Visloku stojí aj po 
95 rokoch a v posledných dvoch rokoch 
poslúžil pri organizovaní Harčarských 
dní, na ktorých sa významnou mierou 
podieľal Poľaškov pravnuk Mgr. Jozef 
Hrabovský. (-maj-)

Izabela Sirmajová

Stavba s pôvodným trámom z r. 1909.	 Snímka:	I.	Hreščo

ČRIEPKY Z HISTÓRIE
Z viacerých historických dokumentov, ale hlavne 

z archeologických výskumov je známe, že na mies-
te našej obce jestvovala usadlosť už pred kresťanským 
letopočtom. Svedčia o tom vykopávky črepov z ob-
dobia neolitu nájdené v časti Arenda a Kamenec. Zo 
sklonku eneolitu (2. tisícročie pred Kristom) pochá-
dzali mohylové násypy, z doby bronzovej keramická 
misa a hrniec, taktiež meče liptovského typu či zlatá 
minca zo začiatku 5. storočia.
 • • •

Život sa tu nezastavil ani v dobe Veľkomoravskej rí-
še, kde siahali jej hranice. Skutočnosti dokazujú, že 
túto lokalitu vyhľadávali ľudia už od pradávna. Vhod-
né zdroje obživy, rieka, les, oráčiny ich tu lákali k tr-
valému osídleniu. Tak postupne na svahu Pozdišov-
ského chrbta vznikla aj naša obec. Ďalším dôvodom k 
osídleniu boli aj ložiská vynikajúcej hliny, z ktorej vy-
rábali rôzne nádoby a keramiku.

Aj nedávno objavené dva kostrové hroby oproti 
kostolu, v ktorých sa našli korálky, náušnice a bronzo-
vé prstene z 11. stor., svedčia že naša obec patrí k sta-
robylým dedinám Zemplína. Po zániku Veľkej Mora-
vy bol Zemplín v priebehu 11. stor. postupne začleňo-
vaný do vznikajúceho Uhorského kráľovstva. Aj naša 
obec sa tak stala majetkom uhorských kráľov, ktorým 
patrila všetka pôda v krajine. Panovníci postupne roz-
deľovali pôdu v krajine za zásluhy svojim prívržen-
com, a tak vznikali šľachtické panstvá.
 • • •

Je známe, že už okolo roku 1230 daroval arpádo-
vec Ondrej II. našu dedinu šľachticom. Aj ďalší pa-
novník Belo IV. dal obec šľachticovi Renoldovi a ne-
skôr v roku 1290 ju získal od kráľa Ondreja III. jeho 
syn Peter. Najznámejšia je však listina z roku 1315, 
keď kráľ Karol Róbert daroval majetky obce za bojové 
zásluhy šľachticovi – krajinskému hodnostárovi Mi-
chalovi z rodu Ákoš. Ákošovci spravovali našu obec 
takmer sto rokov. V tomto období tu bol postavený 

aj hrad, ktorý sa poslednýkrát spomína v roku 1461. 
Hrad kontroloval tunajšiu krajinskú cestu na západ a 
chránil zemepánov. K hradnému panstvu patrilo aj 6 
okolitých obcí.
 • • •

Aj minuloročný architektonicko-historický pamiat-
kový výskum evanjelického kostola poukázal na výz-
nam a postavenie našej obce v minulosti a na rast cir-
kevného života v nej. Preukázalo sa, že tunajší kostol 
má základ románsku fázu zo začiatku 13. stor. Go-
ticky bol prestavaný v 15. stor., v roku 1657 bol re-
nesančne obnovený a po požiari v roku 1762 prešiel 
barokovou prestavbou, v ktorej sa zachoval dodnes.

Historicky je doložené, že po roku 1403 kráľ Žig-
mund Luxemburský daroval pozdišovské majetky via-
cerým zemepánom. Boli to bratia Matej a Mikuláš Rú-
fusovci, ktorí používali aj prídomok „Pozdišovský“. 
Okolo roku 1440 k nim pribudli Šemšejovci a po so-
bášoch v r. 1460 aj Budkajovci, Eudenfiovci a Rozgo-
ňovci (Rozhanovskí). Začiatkom 16. stor. i neskôr tu 
mali majetky a kúrie Mikuláš Pazdiči, František Šem-
šej, Mikuláš Nádaši a František Rákoci. V tomto obdo-
bí (okolo r. 1514) tu bol postavený prvý známy kaštieľ 
v časti Hvizda, ktorý neskôr získali Sirmajovci a po 
nich židovský veľkostatkár Samuel Weinberger, ktorý 
vlastnil aj liehovar s mlynom.

Významné postavenie v obci mala taktiež židovská 
komunita, ktorá sa spomína už koncom 17. stor. Už v 
roku 1742 mala vlastnú synagógu (navštevovali ju aj 
židia z Michaloviec a okolitých dedín – pozn. redak-
cie), školu, kúpeľ, obchody a vlastný cintorín. V roku 
1860 sa tu narodil neskorší hlavný budapeštiansky ra-
bín Mojžiš Šimon Feldmann.

Na prelome 19. a 20. storočia mali najväčšie majet-
ky v Pozdišovciach Weinbergerovci. Z vyše 100-člen-
nej židovskej komunity sa po 1. svet. vojne mnohí sťa-
hovali do Michaloviec a v čase deportácií (r. 1942) ži-
lo v obci len 54 židov.
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NESPLNENÝ SEN
Vo viacerých vydaniach našich novín 

sme sa venovali spomienkam na rodákov, 
či na osobnosti, ktoré tu pôsobili. Neboli to 
len šľachtici, učitelia, kňazi, ale aj hrnčia-
ri, remeselníci a obyčajní pracovití ľudia.

K takým patril aj náš rodák Michal Čač-
ko, ktorý sa narodil 20. 10. 1907 Micha-
lovi Čačkovi a jeho manželke Zuzane, rod. 
Lorincovej, ako prvorodený syn. Detstvo 
prežil v obci a po ukončení povinnej škol-
skej dochádzky sa vyučil za strojného zá-
močníka (1926 – 1928). Po vojenčine 
pracoval vo viacerých firmách. V r. 1939 
získal oprávnenie na obsluhu parných kot-
lov. Bol zamestnaný v mlyne a liehova-
re Viliama Goldmanna v Pozdišovciach. 
V roku 1943 urobil skúšku na samostat-
nú obsluhu parných strojov „do effektnej 
výkonnosti 25 k.s.". Ako rušňovodič pra-
coval pri Ružomberku na výstavbe koľají, 
po vojne ako obsluha parného valca počas 
výstavby ciest na rôznych miestach.

Popri práci mal aj životný sen – vyces-
tovať raz do USA k príbuzným. Vo februá-
ri 1948 mu spoločnosť Cunard White Star 
oznámila (list bol datovaný 19. 2. 1948), 
že obdržala affidavity, t. j. prísažné vy-
hlásenie jeho príbuzných v USA a zároveň 
má vyplatený lodný lístok na cestu do New 
Yorku loďou Queen Elisabeth. Tento sen sa 
mu „vďaka“ Februáru 1948 a následným 
zmenám v ČSR nesplnil. Čo sa nepodarilo 
jemu, splnilo sa dcére Márii Páčilovej, kto-
rá až takmer po pol storočí mohla vycesto-
vať do USA. M. Čačko bol snaživý, pracovi-
tý. Za prácou často cestoval. Zomrel 19. 9. 
1991 vo veku nedožitých 84 rokov.

M. Hreščo, kronikár

ˇ

SKVOST OBCE
Aj v tomto roku pokračova-

la Evanjelická cirkev a. v. na ob-
nove svojho chrámu na základe 
architektonicko-historického vý-
skumu. Ten potvrdil, že najstar-
šia časť tejto kultúrnej pamiat-
ky pochádza z románskeho ob-
dobia, presnejšie z 13. stor., ďal-
šia časť je gotická, renesančná 
veža je z roku 1657, celý kostol 
bol ukončený barokovo v roku 
1780 a túto podobu si zachoval 
dodnes.

Po oprave veže zvnútra, zvo-
nov a po zhotovení novej strechy 
na veži a lodi pokračovali od 11. 
augusta do 24. októbra stavebné 
práce na obnove fasády 34 met-
rov vysokej veže.

Túto, v poradí už piatu, eta-
pu obnovy chrámu (omietky, ná-
tery a iné odborné práce) reali-
zovala firma STAWEB, s. r. o., 
zo Spišského Podhradia. Nákla-
dy na novú fasádu predstavovali 
čiastku 40 tis. €. Obnovenú vežu 

ných prostriedkov, ktoré cirkev-
ný zbor získal na základe poda-
ných projektov od ministerstva 
kultúry, vyššieho územného cel-
ku a z Nemecka.

Za spracovanie projektov a ini-
ciatívu patrí poďakovanie Marte 
Pavlikánovej a ďalším dobrovoľ-
níkom. Záverečná obnova fasády 
lode kostola a presbytéria bude 
pokračovať podľa finančných 
možností v rokoch 2018 a 2019.

Milan Hreščo, presbyter CZ

Dankovci, potomkovia štyroch bratov, a ich rodinní príslušníci na spo-
ločnej snímke.  Snímka:	rod.	archív	Dankovcov

Tieto vežové hodiny už zdobia vežu pozdišovského ev. kostola. Na 
snímke I. Hrešča vidíme M. Pavlikánovú (koordinátorka projektov), M. 
Hrešča (stavebný dozor) a A. Pavlikánovú (dozorkyňa CZ).

ZBOROVÝ DEŇ
(Dokončenie zo str. 3)

ktorý sa postarala Detská misia z Ko-
šíc. Pripravili pre ne melónovú párty 
a zaujímavé hry. Deti si mohli zaská-
kať na skákacom hrade, na trampolí-
ne, nechať si namaľovať tvár a vyskú-
šať tvorivé dielne. Tie sa niesli v du-
chu hrnčiarstva, kde si deti aj dospelí 
mohli vyskúšať hrnčiarsky kruh a vy-
robiť niekoľko vlastných výrobkov. 
Táto aktivita zožala veľký úspech.

Pre tých, čo radi počúvajú svedec-
tvá, životné príbehy a prednášky, si 
János Szeverényi pripravil skvelý se-

minár o duchovnom živote a mi-
sii medzi veriacimi v rôznych kra-
jinách. O spoločný kvíz sa posta-
ral Milan Hreščo – obecný kronikár 
a presbyter cirkevného zboru spolu 
s mládežou. 

Zborový deň bol pozitívne vyčer-
pávajúci z mnohých strán. Veríme, 
že bol natoľko podnetný, že sa jeho 
opakovanie ujme a bude i budúci rok 
žiadané. Vďaka patrí Všemohúcemu 
Bohu za výborné počasie, ktoré po-
mohlo ešte k väčšej radosti a spokoj-
nosti účastníkov. (D.V.)

skrášlili aj vežové hodiny, ktoré 
tam chýbali 53 rokov, hodiny, 
ktorých číselníky majú priemer 
dva metre, vyrobila a montáž re-
alizovala firma EL-Mont Liptov-
ské Sliače. Náklady si vyžiadali 
sumu 6 tis. €. 

Doterajšie práce na obnove 
chrámu boli realizované z milo-
darov členov zboru a z finanč-

HRAD PREPEVNÝ JE PÁN BOH NÁŠ!
Toto je hymna evanjelických veriacich, ktorá sa historicky píše už 

500 rokov. My evanjelici máme rok 2017 jubilejný, kedy neoblom-
nosť mnícha Martina Luthera nabúrala stredovekú cirkev a tak prispe-
la k  formovaniu Evanjelickej cirkvi. Preto sme sa rozhodli, že si vzác-
ne jubileum pripomenieme spolu s našimi deťmi v dennom detskom 
biblickom tábore, ktorý sme i tento rok s radosťou zorganizovali.

Uskutočnil sa v termíne od 24. júla do 28. júla 2017 v areáli starej 
evanjelickej školy v Pozdišovciach. V duchu sme sa preniesli do his-
tórie a aj samotný názov – Zážitok s Lutherom, sa stal verím, tak tro-
chu skutočnosťou. Každý deň bol iný, venovali sme sa dôležitým ob-
dobiam Lutherovho života. Začali sme vždy s tanečnou rozcvičkou a 
neskôr sprítomňovali dejiny scénkami, témou, piesňami, rytierskymi 
hrami, divadlom, pracovnými listami, tvorivými dielňami a ešte mno-
hými inými spôsobmi. O prípravu chutnej desiaty a olovrantu sa po-
starali Ľudka s Mirkou. Tábora sa zúčastnilo 30 detí, 4 dobrovoľní-
ci a 4 vedúci.

Verím, že nás všetkých tábor podnietil pracovať ešte lepšie, doko-
nalejšie. Ďakujeme Pánu Bohu za to, že nám dáva možnosť prinášať 
dobré hodnoty, evanjelium do sŕdc detí. Je to vklad do súčasnosti, aby 
mohol byť zúročený v budúcnosti s Božou milosťou.

Denisa Vargová, zborová farárka CZ Pozdišovce

STRETNUTIE
V poslednom období sa stále viac 

stávajú obľúbenými rodinné stretnu-
tia. Výnimkou neboli ani pozdišov-
skí Dankovci, ktorí takéto poduja-
tie pripravili 4. augusta. V spomína-
ný deň sa zišlo 37 potomkov nebo-
hých bratov Michala, Jána, Andreja a 
Juraja (a ich rodinných príslušníkov), 
čo však nie je maximálny možný po-
čet, pretože mnohí z rôznych dôvo-
dov absentovali. Vzácnym hosťom bol 
Ján, syn Michala, ktorý už takmer 
päťdesiat rokov žije vo Švédsku. Je 
veľkým patriotom a pri každej príle-
žitosti navštívi svoju rodnú obec, za-
ujíma sa o dianie v nej. Je pravidel-
ným čitateľom Pozdišovských črie-
pok a publikácií o histórii obce. Jeho 
zbierka pozdišovskej keramiky šíri 
povedomie o Pozdišovciach aj v za-
hraničí. Radostné a príjemné stretnu-
tie sa nieslo v znamení rodinnej at-
mosféry a bolo plné spomienok.

Terézia Pavlíková Danková Michal Čačko



Mikuláš BENETIN (1932-1974)
futbalový funkcionár

Narodil sa roku 1932 v Trhovišti, kde absolvoval aj povinnú školskú 
dochádzku. Po vyučení pracoval vo Východoslovenských elektrárňach, 
závod Michalovce. V polovici päťdesiatych rokov sa priženil do Pozdi-

šoviec, kde si založil rodinu. Ako funk-
cionár sa aktívne zapojil do činnosti v 
Telovýchovnej jednote Červená hviezda 
Benzina Pozdišovce (neskôr Benzinol). 
V roku 1965 bol pri zrode najstaršieho 
futbalového turnaja na Zemplíne o Pu-
tovnú vázu pozdišovskej keramiky, na 
ktorom sa predstavili aj mužstvá z iných 
okresov a vyšších súťaží, často aj mimo 
zemplínskeho regiónu. Napriek zdravot-
ným problémom aktívne pracoval vo vý-
bore TJ ČH Benzina, resp. TJ Benzinol. 
Jeho snom bolo dostať Pozdišovce do 
krajskej súťaže bývalého Východoslo-

venského kraja, čo mu hráči po smrti (po dvoch druhých miestach v 
"okresnej lige v ročníkoch 1973/1974 a 1974/1975) splnili v sezóne 
1975/1976 postupom do vtedajšej I.B triedy krajských majstrovstiev. 
V klube pôsobil v ťažkom období (neúspešný boj o postup do „kraja“ v 
šesťdsiatych rokoch, následne vypadnutie z „okresnej ligy“ a trojročná 
snaha o návrat na stratené pozície) a má značný podiel na vzostupe 
pozdišovského futbalu. Zomrel po ťažkej chorobe 29. júla 1974. (pz)
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VIETE, ŽE...
...	 pred	570 rokmi (1447)	sa	v	Pozdišov-
ciach	zdržiavali	bratríci	a	miestny	šľach-
tic	Michal	sa	musel	vykúpiť	60	florenami?
…	pred	365 rokmi (1652)	sa	v	Pozdišov-
ciach	narodil	krajinský	hodnostár	Mikuláš	
Sirmaj,	 účastník	 protihabsburských	 po-
vstaní	a	osobný	kancelár	Imricha	Tőkőlyi
ho?
…	pred	320 rokmi (1697)	bol	pozdišov-
ský	 zemepán	 Andrej	 Sirmaj	 menovaný	
hornouhorským	 komorským	 pokladní-
kom?
…	pred	270 rokmi (1747)	30.	júla	posta-
vil	 pozdišovský	 hrnčiar	 Michal	 Krištov-
čík	 v	 humenskom	 kaštieli	 6	 kachľových	
pecí?
…	pred	230 rokmi (1787)	mali	Pozdišov-
ce	136	domov	a	1	011	obyvateľov?
…	pred	200 rokmi (1817)	sa	narodil	rím-
skokatolícky	kňaz,	redaktor	a	organizátor	
slovenského	národného	hnutia	ThDr.	An-
drej	Radlinský,	ktorý	v	roku	1850	navští-
vil	našu	obec	a	pobudol	tu	dva	dni?
…	pred	140 rokmi (1877)	tragicky	zahy-
nul	evanjelický	kňaz	a	slovenský	veršo-
vec	Teofil	Tertulián	Bohumil	Nosák,	kto-
rý	v	roku	1847	krátko	pôsobil	ako	evan-
jelický	kaplán	v	Pozdišovciach	pri	Jánovi	
Lindt	nerovi?
…	pred	 140 rokmi (1877)	 zomrel	 po-
predný	 slovenský	 romantický	 prozaik,	
básnik	a	evanjelický	kňaz	Samuel	Tomá-

šik,	ktorý	sa	v	roku	1841	v	našej	obci	zo-
sobášil	s	Annou	Antonyovou?	
…	pred	 105 rokmi (1912)	 sa	 narodil	
evanjelický	kňaz,	neskorší	generálny	bis-
kup	ECAV	 na	Slovensku	 ThDr.	 Ján	Mi-
chalko,	ktorý	v	 rokoch	1942	–	1947	pô-
sobil	v	Pozdišovciach	ako	zborový	 farár	
miestneho	cirkevného	zboru?
…	pred	95 rokmi (1922)	sa	v	Pozdišov-
ciach	narodil	 popredný	hrnčiar	–	 ľudový	
umelec	Andrej	Kráľ?
…	pred	 90 rokmi (1927)	 zomrel	 pozdi-
šovský	 rodák	 Mojžiš	 Šimon	 Feldmann,	
hlavný	židovský	rabín	Budapešti?
…	pred	70 rokmi (23. novembra 1947) 
bola	 v	 našej	 obci	 ako	 prvá	 v	Michalov-
skom	okrese	založená	strojnotraktorová	
stanica?
…	pred	60 rokmi (1957)	zomrel	v	Prahe	
druhý	 československý	 robotnícky	 prezi-
dent	Antonín	Zápotocký,	ktorý	v	prvej	po-
lovici	 30tych	 rokov	 20.	 stor.	 pracoval	 v	
Pozdišovciach	ako	robotník	na	výstavbe	
št.	cesty	Košice	–	Užhorod?
…	pred	20 rokmi (1997)	bola	v	obci	 re-
konštruovaná	budova	požiarnej	zbrojnice	
na	zdravotné	stredisko	s	celkovým	nákla-
dom	2,7	mil.	Sk?
…	pred	10 rokmi (2007)	zomrel	popred-
ný	slovenský	historik,	muzeológ	a	peda-
góg	 prof.	 Štefan	 Pozdišovský	 (Voros),	
ktorý	istý	čas	žil	v	našej	obci?
…	pred	5 rokmi (2012)	zomrel	lekár,	fol-
klorista	a	aktivista	Spolku	Slovákov	z	Ju-
hoslávie	MUDr.	Ján	Bulík?	 (JPZ)

V II. polroku 2017
Uzreli svetlo sveta

Jasmína	FERKOVÁ,	Alžbeta	KORNUCOVÁ,	Maximilián	Sebastián	MIN-
DÁR,	Oliver	KOVÁČ,	Lucas	KOMENSKÝ,	Michael	MENDA,	Stanislav	
FAKO	LUCK,	Leo	IVANČIN.

Uzavreli manželstvo
Peter	 KALOČAI	 a	 Bc.	 Mariana	 GAĽOVÁ,	 Milan	 DERMEK	 a	 Mariana	
MOSKAĽOVÁ,	Ing.	Zlatko	SINČÁK	a	Mgr.	Terézia	WEISEROVÁ,	Vladimír	
VASIĽ	a	Martina	KORIBANIČOVÁ,	Peter	DADUČ	a	Štefánia	KOVÁČOVÁ.

Oslávili životné výročia
50 rokov	–	Marta	KRIŠTOVČÍKOVÁ,	Ľubomír	KRÁĽ,	Eugen	ELIÁŠ.
60 rokov	–	Miloslav	MIŽÍK,	Sabina	HOĽANOVÁ,	Ľubomír	MADERIČ,	
Jana	ĎURAŠKOVÁ,	Eva	TOKÁROVÁ,	Albína	MAGUROVÁ,	Milan	KU-
LICH,	Zlata	SINČÁKOVÁ.
70 rokov	–	Anna	PAVLIČOVÁ,	Mária	IHNACIKOVÁ,	Emília	MICHAL-
KOVÁ,	Helena	MIHALEČKOVÁ,	Michal	MIŠKO.
75 rokov	–	Mária	DEMKOVÁ,	Gustáv	LAZAR,	Irena	PARIKRUPOVÁ,	
Alžbeta	MARUŠÁKOVÁ,	Anna	HREŠČOVÁ.
80 rokov –	Anna	MRÁZOVÁ,	Mária	POPRIKOVÁ,	Michal	ANDREJKO,	
Alžbeta	RUSNAČKOVÁ.
81 rokov –	Anna	LACKOVÁ,	Mária	MARIŠČÁKOVÁ,	Zuzana	DELIMA-
NOVÁ,	Magdaléna	GAĽOVÁ.
82 rokov –	Mária	DINIČOVÁ.
83 rokov –	Mária	ŠTEFANKOVÁ,	Július	KRÁĽ.
84 rokov –	Anna	BALOGOVÁ.
85 rokov – Michal	HOĽAN,	Anna	VOLOŠOVÁ,	Albert	DELIMAN,	Anna	
ČIŽMÁROVÁ.
86 rokov – Michal	HUDÁK.
87 rokov – Zuzana	NEMETOVÁ.
88 rokov – Mária	KRÁĽOVÁ.

Opustili naše rady
23.7.	 	Mária	 TIRPÁKOVÁ,	 rod.	 Holinková	 (nar.	 1956),	 10.8.	 	Anna	
LEŠOVÁ,	rod.	Sabovčínová	(1932),	3.10.	 	Miroslav	PAVLOV	(1952),	
8.10.		Mária	BAKAJSOVÁ,	rod.	Ančová	(1932),	15.10.		Ing.	Ján	MRÁZ	
(1960),	10.11.	 	Michal	MRÁZ	(1931),	22.12.	 	Mária	KRÁĽOVÁ,	 rod.	
Čečehovská	(1934),	23.12.		Ján	SABOL	(1948).
K	31. decembru 2017	bolo	k	 trvalému	pobytu	v	obci	prihlásených 

1 303 obyvateľov,	z	toho	640	mužov	a	663	žien.GALÉRIA OSOBNOSTÍ

ˇ

TAK PLYNIE ČAS
„Tak plynie čas“ bol názov programu, s ktorým pri príležitosti 

10. výročia založenia vystúpil v miestnom kultúrnom dome jubi-
lant „Detský folklórny súbor Harčarik“. V sobotu popoludní, 21. 
októbra v preplnenej sále predviedli, čo sa za tie roky naučili. V 
takmer dvojhodinovom programe, v ktorom vystúpili aj ich starší 
súrodenci Harčarki a Harčare a tanečný odbor Základnej umelec-
kej školy v Michalovciach, nechýbali tanec, spev, hudba, no hlavne 
pocit užitočne stráveného času nácvikmi v súbore a predovšetkým 
údiv detí, a možno aj slzička na tvári na záver vystúpenia, kedy im 
všetci prítomní tlieskali postojačky. Za zmienku stojí ešte spome-
núť, že za 10 rokov sa v detskom súbore vystriedalo už 62 detí. Do 
ďalších rokov im želáme hlavne mnoho tvorivých nápadov a ešte 
veľa talentov. Celý program a pohostenie pre účinkujúcich bolo 
financované Maticou slovenskou z programu „Ochrana a rozvoj 
miestnej a regionálnej kultúry“. Organizátorom boli Miestny od-
bor Matice slovenskej v Pozdišovciach a Obec Pozdišovce. (-no-)

Detský folklórny súbor Harčariki oslávil v októbri desiate narodeni-
ny. Za toto obdobie sa v ňom vystriedalo 62 členov. Na snímke vidíme 
mladých folkloristov, ktorí svojím umením rozdávali radosť na mno-
hých vystúpeniach nielen v obci a okolí, ale aj mimo nášho regiónu.

Snímka:	NOVO



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

1.	kolo	(20.8.2017)
Pus. Čemerné – Pozdišovce 2:5 (0:4)
Góly:	M.	Holej,	Vasiľko	–	J.	Kornuc	(11	m),	
R.	Čenčarik,	 Kaliaš,	 Tancož,	Bánom.	Pred	
50	divákmi	rozhodoval	D.	Čeklovský.
2.	kolo	(27.8.2017)
Pozdišovce mali voľno
3.	kolo	(3.9.2017)
Veľ. Slemence – Pozdišovce 3:4 (1:1)
Góly:	Mihók	2	(1	z	11	m),	Ondík	–	Kaliaš	2,	
Tancož	2.	ŽK:	Ondík	–	Romančák.	Pred	50	
divákmi	rozhodoval	Mazár.
4.	kolo	(10.9.2017)
Pozdišovce – Bánovce n/O 7:1 (3:0)
Góly:	 Tancož	 2,	 Hirko,	 Čenčarik,	 Kaliaš,	
Macko,	Farkaš	–	Tolyog.	ŽK:	Kolibaš,	Juhás	
(h).	Pred	50	divákmi	rozhodoval	Komenda.	
5.	kolo	(17.9.2017)
Malčice – Pozdišovce 0:10 (0:6)
Góly:	Goroľ	4,	Kaliaš	2,	Hirko,	Chovan,	Tancož,	
Čenčarik.	Pred	30	divákmi	rozhodoval	Ferko.
6.	kolo	(24.9.2017)
Pozdišovce – Rakovec n/O 3:0 (2:0)
Góly:	 Tancož	 2,	M,	Goroľ.	 ŽK:	 Švábik	 (h).	
ČK:	Bakajsa	(h).	Pred	100	divákmi	rozhodo-
val	Joz.	Pivarník.
7.	kolo	(30.10.2017)
Petrovce n/L B – Pozdišovce 3:5 (2:1)
Góly:	Gačko	2,	Dzvoník	–	Kaliaš	2,	Goroľ,	
R.	Čenčarik,	J.	Romančák	(11	m).	ŽK:	Po-
lák,	Benej,	Doda		Kotľár.	Pred	100	divákmi	
rozhodoval	Tudja.
8.	kolo	(8.10.2017)
Pozdišovce – Strážske B/Zbudza 2:2 (1:1)
Góly:	 J.	 Romančak	 (11	 m),	 Kotľar	 –	 Soltész,	
Kočerha.	ŽK:	J.	Kornuc,	Chovan,	Kotľár	–	Zam-
bory.	Pred	70	divákmi	rozhodoval	Cejkovský.
9.	kolo	(15.10.2017)
Bracovce – Pozdišovce 1:3 (0:2)
Góly:	Eštok	–	Kaliaš,	Tancož,	Goroľ.	ŽK:	Ta-
tár,	Hromý	–	Čenčarik.	Pred	40	divákmi	roz-
hodoval	Ruščanský.
10.	kolo	(22.10.2017)
Pozdišovce – Ložín 4:1 (1:0)
Góly:	 Tancož	 2,	 vlastný	 (Mičo),	 Kaliaš	 –	
Duhaň.	ŽK:	Goroľ	–	OndoEštok.	Pred	100	
divákmi	rozhodoval	Joz.	Pivarník.
11.	kolo	(29.10.2017)
Horovce – Pozdišovce 1:5 (1:3)
Góly:	Tolyog	–	Kaliaš	3,	Tancož,	Hirko.	ŽK:	
E.	Danko,	Marjov,	I.	Danko	–	Chovan,	S.	An-
drišov.	Pred	30	divákmi	rozhodoval	P.	Rapáč.

Jesenná tabuľka 2017/2018
 1. Pozdišovce 10 9 1 0 48 : 14 28
 2. STR B/Zbudza 10 8 2 0 33 : 7 26
 3. Ložín 10 6 1 3 29 : 12 22
 4. Rakovec n/O 10 5 1 4 31 : 21 16
 5. Bánovce n/O 10 4 3 3 20 : 21 15
 6. P. Čemerné 10 4 2 4 30 : 23 14
 7. V. Slemence 10 4 1 5 26 : 26 13
 8. Petrovce B 10 3 0 7 24 : 39 9
 9. Horovce 10 3 0 7 15 : 37 9
 10. Bracovce 10 2 2 6 18 : 23 8
 11. Malčice 10 0 1 9 16 : 67 1

IV. liga ObFZ Západ – dorastenci U-19
1.	kolo	(5.8.2017)
Pozdišovce – Krásnovce 0:9 (0:1)
T.	Mitník	4,	Fogoš	2,	Žužov,	Kanca,	Hasara-
lejko.	Pred	17	divákmi	rozhodoval	Miľo.
2.	kolo	(12.8.2017)
Pozdišovce – Veľ. Revištia 0:12 (0:3)
Hric	7,	Hadvab	3,	R.	Sliško,	Frendák.	ŽK:	S.	
Andrišov,	Bánom	(d).	Pred	15	divákmi	roz-
hodoval	Dziad.
3.	kolo	(19.8.2017)
Lastomír – Pozdišovce  22:0 (9:0)
Bajužík	7,	Kočík	5,	Sabovčík	2,	Mizer	2,	Da-

duč	2,	Kostrej,	Vojtko,	Kuchár,	Sabol.	Pred	
20	divákmi	rozhodoval	Tudja.
4.	kolo	(26.8.2017)
Pozdišovce – Žbince 0:37 (0:15)
N.	Tokár	18,	Pulko	7,	M.	Kanči	3,	 I.	Kanči	
3,	D.	Tokár	2,	Koubek	2,	O.	Kanči	a	vlast-
ný	(P.	Krištovčík).	Pred	30	divákmi	rozhodo-
val	D.	Čeklovský.
5.	kolo	(2.9.2017)
Pavlovce n/U – Pozdišovce 28:0 (11:0)
J.	 Tancoš	 5,	Cica	 4,	Horvát	 4,	P.	Čičák	 4,	
Kešeľ	3,	Gaži	3,	Beňak	3,	P.	Tancoš,	Genco.	
Pred	20	divákmi	rozhodoval	Jakubec.
6.	kolo	(9.9.2017)
Pozdišovce – Vinné 4:0 (3:0)
Kohút	2,	S.	Andrišov,	Bánom.	ŽK:	S.	Andri-
šov,	Kompuš	–	Fenčík	2.	ČK:	Fenčík.	Pred	
20	divákmi	rozhodoval	Matej.
7.	kolo	(16.9.2017)
Palín – Pozdišovce 16:1 (10:0)
Hospodár	6,	K.	Hudák	2,	Matina	2,	Kende-
reš	2,	Čertan	2,	S.	Hudák,	Varjassy	–	D.	Ko-
váč.	Pred	10	divákmi	rozhodoval	J.	Matej.
8.	kolo	(23.9.2017)
Pozdišovce – Bánovce n/O 13:4 (9:1)
Bánom	4,	S.	Andrišov	3,	B.	Soták	2,	Kohút,	
Kompuš,	M.	Romančák,	R.	Kováč	–	M.	Bo-
gár,	Eliáš	2.	ŽK:	Fabián	(d).	Pred	10	divákmi	
rozhodoval	Ivan.
9.	kolo	(1.10.2017)
Moravany – Pozdišovce 7:1 (2:0)
Fedorišin	2,	Sklenár,	Dančo,	Šimay,	Kaľuha,	
Bakajsa	–	I.	Kompuš.	Pred	30	divákmi	roz-
hodoval	Hospodi.
10.	kolo	(7.10.2017)
Pozdišovce mali voľno.
11.	kolo	(14.10.2017)
FKD Trhovište – Pozdišovce 11:0 (5:0)
E.	Bogár	3,	L.	Horvat	2,	O.	Bogár	2,	Milenky,	
M.	Kapura,	O.	Bogár,	Kocaj.	Pred	20	divák-
mi	rozhodoval	P.	Rapáč.
12.	kolo	(21.10.2017)
Pozdišovce – Petrovce n/L 1:4 (0:0)
S.	Andrišov	–	Horváth	3,	Doda.	ŽK:	M.	Roman-
čák	–	Tkáč.	Pred	20	divákmi	rozhodoval	Kaffan.
13.	kolo	(28.10.2017)
Vyš. Remety – Pozdišovce 26:0 (12:0)
Karaman	11,	Ladika	6,	Lendáč	4,	Hajduk	2,	
Trúchly,	 Záhorčák,	 Varcholák.	 Pred	 20	 di-
vákmi	rozhodoval	Remecký.

Jesenná tabuľka 2017/2018
 1. Žbince 12 12 0 0 156 : 7 36
 2. V. Revištia 12 10 0 2  59 : 25 30
 3. V. Remety 12 9 1 2 71 : 27 28
 4. Trhovište 12 8 2 2 48 : 50 26
 5. Palín 12 6 1 5 55 : 34 19
 6. Pavlovce n/U 12 6 0 6 65 : 28 18
 7. Moravany 12 6 0 6 29 : 39 18
 8. Krásnovce 12 6 0 6 44 : 59 18
 9. Lastomír 12 5 0 7 62 : 27 15
 10. Petrovce n/L 12 4 0 8 27 : 52 12
 11. Pozdišovce 12 2  0 10 20 : 176 6
 12. Bánovce n/O  12 1 0 11 23 : 66  3
 13. Vinné 12 1 0 11 16 : 85  3

II. MsL Michalovce (futsal)
1.	kolo	(18.11.2017)
Straky – Pozdišovce 2:3 (1:0)
Góly:	Sabol,	Goroľ,	Hádek.	ŠK:	Hádek.	Roz-
hodovali:	Pivarník	a	Koščo.
2.	kolo	(2.12.2017)
Pozdišovce – OTS 2:7 (1:3)
Góly:	 Hirko,	 Macko.	 Rozhodovali:	 Pivarník	
a	Hrinda.
3.	kolo	(3.12.2017)
Pozdišovce – Legendy 3:4 (1:1)
Góly:	 Macko	 2,	 Sabol.	 Rozhodovali:	 Hrin-
da	a	Kron.
4.	kolo	(9.12.2017)
Topoľany B – Pozdišovce 2:3 (0:3)
Góly:	 Macko,	 Hirko,	 Fulajtár.	 Rozhodovali:	
Hrinda	a	Kron.
5.	kolo	(23.12.2017)
Pozdišovce – ProMobil MI 10:4 (5:1)
Góly:	 Hirko	 4,	 Fulajtár	 2,	 Čenčarik,	 Goroľ,	
Tancož,	Kotlár.	Rozhodovali:	Škodi	a	Kron.
6.	kolo	(30.12.2017)
Galacticos – Pozdišovce 9:6 (4:1)
Góly:	Hirko	3,	Sabol	 3.	Rozhodovali	Škodi	
a	Hrinda.
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Pohľad na účastníkov 2. ročníka Jesenného behu Pozdišovcami.
Snímka:	Jaci

Pozdišovské criepky – Noviny obyvate¾ov obce Pozdišovceˇ

STRELCI
PO JESENI

13 – Kaliaš, 12 – Tancož, 7 – Go-
roľ, 4 – R. Čenčarik, 3 – Hirko, 2 – 
J. Romančák, 1 – J. Kornuc, Bánom, 
Macko, Farkaš, Chovan, Kotľar, vlast-
ný (Mičo). -red.-

JÁNSKY
TURNAJ

V nedeľu 2. júla sa na miestnom 
futbalovom ihrisku uskutočnil v po-
radí 21. ročník Jánskeho tur-
naja v malom futbale. Zúčastnili 
sa ho štyri družstvá. Najviac sa dari-
lo družstvu RM Auto, ktoré zvíťazi-
lo so ziskom 7 bodov, druhí skonči-
li Šumpíci (6), tretí Dolný koniec (4) 
a štvrté miesto patrí AC Roma. (r)

POHÁR ObFZ MICHALOVCE
1. kolo (31.8.2017)

MFK SOBRANCE B 5 2
OcŠK POZDIŠOVCE 1 1
J. Murgač 2, D. Murgač, A. Balog, To-

kár – Sabol (11 m). Béreš (OcŠK) nepre-
menil pokutový kop. ŽK: P. Balog (d). Pred 
50 divákmi rozhodoval Cejkovský. (r)

FUTBALOVÉ MENOVKY

Muži: Vladislav RAPÁČ, Daniel IH-
NACIK – Richard ANDRIŠOV, Samu-
el ANDRIŠOV, Jaroslav BÁNOM, Lu-
káš BÉREŠ, Rastislav ČENČARIK, Vi-
liam FARKAŠ, Štefan FAŤOL, Mi-
lan GOROĽ, Matúš HIRKO, Ľubo-
mír CHOVAN, Marek KALIAŠ, Jakub 
KORNUC, Maroš KOTĽÁR, Stanislav 
KOVÁČ, Pavol KRIŠTOVČÍK, Dávid 
MACKO, Jaroslav ROMANČÁK, Ju-
raj SABOL, Miroslav TANCOŽ. Rea-
lizačný tím: Juraj SABOL (tréner), Jú-
lius IHNACIK (vedúci mužstva), Vla-
dimír JURKO (masér), Igor HREŠČO 
(zdravotník).

Dorast: Samuel ANDRIŠOV, Jaro-
slav BÁNOM, Lukáš ČIŽMÁRIK, Vla-
dimír DOBROVOLSKÝ, Martin Ma-
tej Jakub ENGEL, Dávid FABIÁN, Pa-
vol IHNACIK, Michal KOHÚT, Ivan 
KOMPUŠ, Kristián KOMPUŠ, Dali-
bor KOVÁČ, Róbert KOVÁČ, Pavol 
KRIŠTOVČÍK, Maroš MAKUŇA, On-
drej NOVÁK, Gergő RAPCSÁK, Mar-
tin ROMANČÁK, Benjamín SOTÁK, 
Lukáš ŠOLTINSKÝ, Tibor TOKÁR. -pz-

L ASTOMÍR OBHÁJIL
Tretia júlová nedeľa (16.7.) mala 

už po 53-krát prívlastok futbalo-
vá. Na miestnom futbalovom ihris-
ku po 36-krát bojovali o víťazstvo 
na Memoriáli Mikuláša Benetina 
futbalové nádeje z Lastomíra (ob-
hajca prvenstva z predošlého roční-
ka), Krásnoviec a domáci OcŠK (všet-
ci účastníci IV. ligy dorastencov ObFZ 
Michalovce).

Hralo sa systémom každý s kaž-
dým s týmito výsledkami: Pozdišov-
ce – Lastomír 0:1, Krásnovce – Po-
zdišovce 1:4, Lastomír – Krásnov-
ce 5:0.

Konečné poradie
 1. OFK Lastomír 2 2 0 0 6 : 0 6
 2. OcŠK Pozdišovce 2 1 0 1 4 : 6 3
 3. TJ Krásnovce 2 0 0 2 1 : 9 0

53-krát v doterajšej histórii bo-
jovali o Putovnú pozdišovskú vázu 
mužstvá ŠK Agro Palín (V. liga VsFZ), 
OŠK Vinné (V. liga VsFZ), OŠK Bud-
kovce (VI. liga ObFZ) a domáci OcŠK 
(VII. liga ObFZ).

Výsledky vyraďovacích zápasov
Pozdišovce – Palín 1:2

Budkovce – Vinné 0:0 (na p.k. 7:6)
O 3. miesto

Vinné – Pozdišovce 3:0
Finále

Palín – Budkovce 0:1
Konečné poradie

1. OŠK Budkovce
2. ŠK Agro Palín
3. OŠK Vinné
4. OcŠK Pozdišovce

V aktuálnej futbalovej sezóne 2017/2018 mal OcŠK v súťažiach ObFZ 
dvojité zastúpenie. Na súpiskách boli a zväčša do bojov zasiahli nasledu-
júci hráči.


