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Noviny obyvateľov obce Pozdišovce

Hlavnými hosťami progra-
mu boli ľudová hudba Sta-
na Baláža z Raslavíc a hudob-
ník-multiinštrumentalista Michal 
Smetanka zo Spišskej Novej Vsi, 
ktorí sa publiku predstavili nádher-
nými ľudovými piesňami a muzi-
kou. Nový album a spevácku sku-
pinu Harčarki predstavila prítom-
ným moderátorka programu Anna 
Dudašová. Zomletou pozdišovskou 
hrnčiarskou hlinou nové CD symbo-
licky „pokrstili“ Andrea Čižmári-
ková a Michal Smetanka.

Harčarki svoje CD s 25 piesňami 
nahrali v jeseni 2017 v NEW FOLK 
STUDIU Raslavice za réžie a drama-
turgie Mgr. Stanislava Baláža PhD. 
a jeho kapely. Piesne z Pozdišoviec 
a zemplínskeho regiónu vybral On-
drej Novák, vedúci folklórnej sku-
piny.

Táto ženská spevácka skupi-
na vznikla v roku 2011 na pod-
net Zuzany Novákovej. Za krátky 
čas majú speváčky za sebou množ-
stvo vystúpení hlavne na folklór-
nych vystúpeniach doma a v šir-
šom okolí. Účinkovali už na fol-

klórnych festivaloch vo Východnej, 
na Myjave a Jánošíkových dňoch v 
Terchovej. V zahraničí sa predsta-
vili divákom v programe Sloven-
ský betlehem na Ukrajine, na MFF 
v Číne, na Dňoch slovenskej kultúry 
v Chorvátsku či folklórnom festiva-
le v českom Šumperku, kde získa-
li aj ocenenie pre najúspešnejší za-
hraničný súbor. Skupina má o. i. vo 
svojom repertoári aj „paraňe pira, 

pridani, čepčeňe ňevesti“ a pásmo 
o hrnčiarstve.

Sedemčlenná folklórna skupina 
účin kuje v zložení: Zuzana Nová-
ková, Ing. Jana Luteránová, Ing. 
Lucia Lechmanová, Dominika 
Moskaľová, Klaudia Čižmáriko-
vá, Simona Moskaľová a akor-
deonista Ondrej Novák.

V rokoch 2015 - 2017 poskyt-
la obec našim folklórnym skupi-
nám (okrem Harčarok a Harčarom 
a Harčarikom) na činnosť finančné 
protriedky v celkovej sume 7 180 
eur.

Našim folkloristkám srdečne bla-
hoželáme, tešíme sa ich cédéčku, 
ďakujeme za šírenie ľudových tradí-
cií, reprezentáciu našej obce a želá-
me im ďalšie úspechy.

Milan Hreščo, kronikár VOĽBY BUDÚ 
V NOVEMBRI
Po štyroch rokoch sa v závere roka 

na Slovensku opäť uskutočnia ko-
munálne voľby, v ktorých si zvolí-
me zástupcov do miestnych samo-
správ na ďalšie štvorročné obdobie. 
Voľby vyhlásil predseda Národnej rady 
Slovenskej republiky Andrej Danko a 
deň ich konania určil na sobotu 10. 
novembra.

Vo vyhlásení taktiež určil lehotu na 
určenie volebných obvodov pre voľ-
by poslancov obecných zastupiteľstiev 
a počtu poslancov obecných zastupi-
teľstiev v nich do 17. augusta, leho-
tu na utvorenie volebných okrskov a 
určenie volebných miestností do 11. 
septembra, lehotu na utvorenie miest-
nych volebných komisií taktiež do 11. 
septembra a lehotu na ich prvé zasa-
danie do 18.septembra.

Právo voliť do orgánov samosprá-
vy obce má plnoletý obyvateľ obce, 
ktorý má v nej trvalý pobyt. Obča-
nia môžu vo voľbách aj kandidovať. 
Za obecných či miestnych poslancov 
môžu byť zvolení obyvatelia obce s tr-
valým pobytom v nej a musia mať as-
poň 18 rokov. Od kandidátov na sta-
rostov (aj primátorov) sa vyžaduje mi-
nimálny vek 25 rokov.

Voľba je jednokolová. Za poslancov 
zastupiteľstva budú zvolení kandidáti, 
ktorí získajú vo volebnom obvode v 
poradí najviac platných hlasov. Za sta-
rostu bude zvolený kandidát s najvyš-
ším počtom platných hlasov. Pri rov-
nosti hlasov sa podľa zákona vykonajú 
nové voľby. -r-

BLAHOŽELÁME!
Pozdišovce sú jednou z mála obcí 

v širokom okolí, kde chlapci, resp. 
mladí muži naháňali futbalovú lop-
tu ešte za čias rakúsko-uhorskej mo-
narchie. Futbal sa v našej obci s krat-
šími či dlhšími prestávkami hrával aj 
za I. ČSR. Pozdišovčania sa tomuto 
športu venovali aj po 2. svet. vojne, 
kedy hrávali v súťažiach Prešovské-
ho či Vsl kraja. Po úspechoch prišli 
aj menej úspešné roky. O návrat do 
VI. ligy (predtým I. triedy ObFZ) sa 
miestny OcŠK pokúšal 13 rokov. Po-
darilo sa to v nedávno skončenej se-
zóne 2017/2018. BLAHOŽELÁME!

Podrobnejšie sa o futbale dočítate 
na str. 7 a 8. (-red-)

NAJSYMPATICKEJŠIA
Spravodajský portál Michalov-

ce24.sk zorganizoval začiatkom roka 
čitateľskú anketu o najsympatickejšiu 
dedinu v Michalovskom okrese. 

Absolútnym víťazom sa stala 
naša obec pred Rakovcom nad Onda-
vou a Nacinou Vsou. Z celkového poč-
tu 75 dedinských sídel v okrese sa 
do TOP 10 dostali tieto: 1. Pozdišov-
ce 399 hlasov (8,6% z odovzdaných 
hlasov), 2. Rakovec n/O 372 (8,0%), 
3. Nacina Ves 296 (6,4%), 4. Budkovce 
(210), 5. Hažín (168), 6. Bánovce n/O 
(153), 7. Vinné (149), 8. Oreské (135), 
9. Malčice (115), 10. Horovce (108).

Následne portál zverejnil na svo-
jom webe viaceré materiály o našej 
obci. (red.)

Ženská folklórna skupina Harčarki z Pozdišovec vydala svoj prvý CD 
album. Podrobnejšie v článku "Na śtred Pozdišovec". Snímka: JPZ

NA ŚTRED POZDIŠOVEC
Pod týmto názvom vydala svoj prvý CD album Ženská spevác-

ka folklórna skupina Harčarki z Pozdišovec. Slávnostné uvedenie do 
života sa uskutočnilo v sobotu 21. apríla v kultúrnom dome za hoj-
nej účasti domácich milovníkov folklóru, mládeže a hostí z okolia. 
Medzi hosťami boli aj poslanci Národnej rady Slovenskej republiky 
Emil Ďurovčík a Miroslav Sopko, starosta obce, duchovní miestnych 
cirkví, starostovia obcí z okolia a sponzori.

XXVIII.
folklórne slávnosti

nedeľa 29. júl 2018
od 15:00 hod. na amfiteátri

Účinkujúci
Folklórny súbor Kapušančan – Kapušany

Folklórna spevácka skupina Starjani – Staré

DFs Čemerňanka – Pusté Čemerné

DFs Harčare, Harčarki, Harčarik – Pozdišovce

Ladies & Genitals (MI) od 19:00 hod.

Peter Cmorik
od 20:30 hod.

Deň obce
amfiteáter 28. júl 2018 (sobota) POZDIŠOVCE



Poslanci obecného zastupiteľstva sa v prvom polroku 2018 zišli na štyroch 
riadnych zasadnutiach.

Dňa 19. januára 2018 obecné zastupiteľstvo:
	Zobralo na vedomie:

1. Informáciu o stave spracovania Územného plánu obce Pozdišovce.
2. Informáciu o poskytnutí dotácie z Ministerstva vnútra Slovenskej re-

publiky pre vybudovanie kamerového systému v obci.
	Schválilo:

1. Zapracovať pripomienky do čistopisu Územného plánu obce pod-
ľa vypracovanej prílohy.

2. Žiadosť CZ ECAV Pozdišovce o finančnú výpomoc v sume 500 €.
Za uznesenie hlasovalo 7 zo 7 prítomných poslancov.

Dňa 23. februára 2018 obecné zastupiteľstvo:
	Zobralo na vedomie:

1. Kalendár kultúrnych podujatí obce v roku 2018. 
2. Návrh rozpočtu obce pre roky 2019 – 2020. 
3. Stanovisko kontrolóra obce k rozpočtu na rok 2018.

	Schválilo:
1. Správu o hospodárení obce za IV. štvrťrok 2017.
2. Rozpočet obce pre rok 2018 v členení minimálne na úrovni hlavnej 

kategórie ekonomickej rozpočtovej klasifikácie. 
3. Neuplatňovanie programov v rozpočte obce v súlade s § 4 ods. 5 

zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samo-
správy v znení neskorších predpisov. 

4. Úpravu odmeňovania poslancov podľa „Zásad odmeňovania po-
slancov Obecného zastupiteľstva v Pozdišovciach a členov komisií“  
- §2 odst. 1 pís. a a pís. b, za účasť na zasadnutí obecného zastu-
piteľstva a za účasť na zasadnutí obecnej rady na 40 €/zasadnutie 
od 1.1.2018. 

Za uznesenie hlasovalo 8 z 8 prítomných poslancov.

Dňa 20. apríla 2018 obecné zastupiteľstvo:
	Zobralo na vedomie:

1. Informáciu o schválení žiadosti o NFP na projekt Zberný dvor a sto-
jiská. 

2. Nacenenie IS sieti v časti Arenda pre 13 rodinných domov. 
	Schválilo:

1. Rekonštrukciu obecného rozhlasu. 
2. Cenovú ponuku SBS Schield na zabezpečenie poriadkovej služby na 

podujatí Deň obce 28. júla 2018. 
3. Žiadosť o finančný príspevok ŽFSk Harčarki na čiastočnú úhradu ná-

kladov spojených s vydaním vlastného CD nosiča vo výške úhrady 
FA za vystúpenie Ľudovej hudby S. Baláža dňa 21. 4. 2018 v Po-
zdišovciach. 

4. Rekonštrukciu kultúrneho domu, t. j. zateplenie obvodového pláš-
ťa a výmenu strechy podľa cenovej ponuky firmy STAV-MD, s. r. o., 
Trebišov v sume 93 489,60 € na základe výsledkov elektronického 
kontraktačného systému.

5. Úpravu Zásad odmeňovania poslancov v par. 2 dopĺňa sa bod 3 v 
náväznosti na novelu zákona 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení: 
poslancovi možno poskytnúť odmenu najviac vo výške jedného me-
sačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupi-
ny za kalendárny rok.

Za uznesenie hlasovalo 5 z 5 poslancov.

Dňa 15. júna 2018 obecné zastupiteľstvo:
	Zobralo na vedomie:

1. Správu hlavného kontrolóra a stanovisko k záverečnému účtu 2017.
2. Správy auditora za rok 2017.

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

ho fondu vo výške 22 218,13 €.
3. Odpis nedaňovej pohľadávky 4 340,66 €.
4. Žiadosť OcŠK Pozdišovce o navýšenie rozpočtu o 1 500 €, z dôvo-

du zvýšených výdavkov súvisiacich s postupom do najvyššej okres-
nej súťaže v novom súťažnom ročníku.

5. Pre volebné obdobie 2018 – 2022 deväť (9 poslancov) a úväzok sta-
rostu vo výške 1.

	Poverilo:
1. Právneho zástupcu obce, aby jednal v mene obce s SVP OZ Koši-

ce o prevode parcely č. 535/1 k. ú. Pozdišovce za podmienky, že z 
uvedenej parcely sa odčlení pozemok, ktorý neslúži vodnému toku, 
resp. po ktorom nepretekajú povrchové vody.

Za uznesenie hlasovalo 7 zo 7 poslancov.
Ing. Ján ČIŽMÁRIK, starosta obce

ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

V druhú júnovú nedeľu oslávili miestni gréckokatolíci chrámový 
sviatok Najsvätejšieho srdca Spasiteľa. Hlavným celebrantom a kaza-
teľom bol michalovský protopresbyter o. František Puci, spoluslúžil 
miestny presbyter o. Marek Paľo.  Snímka: JPZ
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Z ROČNÝCH HODNOTENÍ

Detské ihrisko pri materskej škole poskytuje deťom rôzne možnosti 
relaxu.  Snímka: JPZ

ˇ

Miestny spolok Slovenského Čer-
veného kríža bilancoval svoju minu-
loročnú činnosť 6. februára v kul-
túrnom dome. Rokovanie viedla Mgr. 
Anna Toporová a správu o činnos-
ti spolku predniesla predsedníčka 
Anna Opová. Na schôdzi boli prí-
tomné aj Mgr. Mária Pavluvčíko-

vá (predsedníčka ÚzS SČK) a Mgr. 
Marcela Vincová. Pri príležitosti 
okrúhlych životných jubileí prevza-
li vecné darčeky dlhoroční členovia 
miestneho spolku V. Topor, A. Mrá-
zová, H. Mihalečková, M. Ihnáciko-
vá a A. Hreščová. Prítomní schválili 
aj plán hlavných úloh a rozpočet na 
rok 2018. MS SČK združuje 106 čle-
nov z obce.

Členovia základnej organizácie 
Jednoty dôchodcov Slovenska hod-
notili svoju prácu 8. februára. Vý-
ročnej členskej schôdzi predseda-
la predsedníčka Dáša Lukáčová. 
Správu o činnosti predniesol Michal 
Ščerbák a správu o hospodárení Mi-
chal Drabik. V diskusii sa prihovoril 
aj starosta obce Ing. Ján Čižmárik 
a v zastúpení Okresnej organizácie 
JDS Michalovce Marta Ivanková. Na 
rokovaní bol schválený nový rozpo-
čet, plán hlavných úloh organizácie 
a prijaté uznesenie. ZO JDS Pozdišov-
ce má 111 členov a jej činnosť riadi 
9-členný výbor.

Milan Hreščo, kronikár obce

Na začiatku roka ako prví hodnotili svoju minuloročnú činnosť členo-
via Obecného športového klubu (OcŠK) Pozdišovce. Zhodnotili dosiahnuté 
výsledky mužov a dorastu. Úspešné bolo najmä mužstvo dospelých, ktoré 
účinkovalo v VII. lige ObFZ - skupina Západ. Členovia prijali opatrenia pre 
ďalšie obdobie v oblasti finančného zabezpečenia, materiálneho vybave-
nia a venovali sa aj hráčskemu kádru. Klub má 48 registrovaných členov a 
jeho predsedom je Július Ihnacik ml.

PRE ŠKÔLKÁROV
V školskom roku 2017/2018 

navštevovalo materskú školu v na-
šej obci 25 detí, ktoré boli rozdele-
né do dvoch tried. V I. triede (nižšia 
rozvojová úroveň) bolo zaradených 
14 detí a v II. triede (vyššia rozvojo-
vá úroveň) 11 detí. O deti sa stara-
lo 6 zamestnancov, z toho 3 uči-
teľky. Škôlkári mali vytvorené vhod-
né podmienky na všestranný rozvoj, 
keďže areál školy, ktorý je umiestne-
ný v tichom prostredí (detské ihris-
ko – drevený altánok, pieskovisko, 
pružinové hojdačky, kolotoč, hrad 
so šmýkačkou, veža so šmýkačkou a 
oplotenie), prešiel nedávno rozsiah-
lou rekonštrukciou. (-nk-)
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KRAJANIA V CZ ECAV
Na Kvetnú nedeľu (25. marca) popoludní zavítali do evanjelic-

kého cirkevného zboru mladí evanjelici z cirkevného zboru v Slo-
venskom Komlóši (Maďarsko). Sedemnásť mládežníkov pod ve-
dením zborového farára Attilu Szpisáka vystúpilo v evanjelickom 
kostole s tieňohrou „Utrpenie Ježiša Krista“, ktorá prítomných ve-
riacich duchovne posilnila. Potešujúce bolo, že toto predstavenie 
odohrali v slovenskom jazyku.

Ako je známe, veľa Slovákov sa na „dolnú zem“ odsťahovalo 
už začiatkom 18. stor. Osadu Slovenský Komlóš založili sloven-
skí osadníci v roku 1746 na Turkami vyplienenej pustatine. Vtedy 
tu prišlo zo Slovenska 45 rodín, ktoré si vybudovali obydlia. Do 
dnešných dní si ich potomkovia zachovali slovenskú reč, školu, 
náboženstvo, folklór i tradície.

Dnes už mestečko Tóthkomlóš s 5,8 tis. obyvateľov sa nachádza 
v Békešskej župe a patrí medzi najdôležitejšie centrá slovenskej 
menšiny v Maďarsku.  (M. H.)

∙	 Miestny	odbor	Matice	slovenskej	
a	ženská	folklórna	skupina	Harčar-
ki	pripravili	už	po	piaty	krát	„Ko-
šarový	majáles“.	Uskutočnil	sa	v	so-
botu	 12.	 mája	 v	 kultúrnom	 dome	
za	 účasti	 približne	 deväťdesiatich	
milovníkov	hudby	a	tanca	z	obce	i	
blízkeho	okolia.
∙ Prí príležitosti Dňa matiek prejavi-
li úctu svojim mamičkám aj žiaci zák-
ladnej školy a deti materskej školy. 
V stredu 16. mája popoludní pozdra-
vili v kultúrnom dome svoje mamky 
a babky nádherným programom žiaci 
ZŠ pod vedením pedagógov. Podob-
ne im úprimnými slovami, piesňa-
mi a básničkami poďakovali za ne-
smiernu lásku a starostlivosť aj deti 
MŠ s učiteľkami. Za milované ma-
mičky, staré a krstné mamy ďakova-
li Pánu Bohu deti v nedeľu 13. mája 
v evanjelickom kostole.
∙	 V	 gréckokatolíckom	 chráme	 sa	
v	nedeľu	20.	mája	za	účasti	veria-
cich	a	hostí	uskutočnila	 sviatosť	1.	
sv.	prijímania.	Eucharistického	Kris-
ta	prijali	po	prvýkrát	štyria	chlap-
ci,	ktorí	sa	na	tento	deň	tešili.	Pri-
pravoval	 ich	 miestny	 presbyter	 o.	
Marek	Paľo.
∙ Na sviatok Svätej Trojice v nede-
ľu 27. mája sa v evanjelickom kosto-
le uskutočnila konfirmačná slávnosť. 
Po dvojročnej príprave si na nej dve 
dievčatá-konfirmandky potvrdili svo-
ju krstnú zmluvu, vyznali vieru a boli 
prijaté medzi dospelých členov cir-
kevného zboru. V kajúcnosti prvýkrát 
prijali sviatosť Večere Pánovej na 
odpustenie hriechov. Milej slávnosti 
za účasti veriacich predsedala zbo-
rová farárka Denisa Vargová.
∙	 Tohtoročné	 oslavy	 sviatku	 Dňa	
detí	 sa	 uskutočnili	 v	 nedeľu	 10.	
júna	 popoludní	 na	 miestnom	 fut-
balovom	 ihrisku.	 Do	 rôznych	 akti-
vít	sa	zapojilo	60	detí	vo	veku	od	
3	do	11	rokov.	Na	„oslávencov“	ča-
kali	sladké	odmeny,	vecné	ceny	a	
nechýbala	ani	 atrakcia	 v	 podobe	
nafukovačky	Walt	Disney.	Poduja-
tie	pripravilo	vedenie	obce	v	spo-
lupráci	so	sponzormi	spol.	ZAMIO	a	
I.	Sotákovou.	 (M. Hreščo)

STRUÈNE

ZLOŽILI 
SĽUB
V druhú nedeľu po Sv. Trojici boli v 

evanjelickom kostole uvedení do služ-
by novozvolení presbyteri, kurátori a iní 
funkcionári cirkevného zboru. Po zlože-
ní sľubu boli na nové 6-ročné obdobie 
do Pánovej služby a služby zboru inšta-
lovaní 30 presbyteri, 3 kurátori a ďalší 
funkcionári CZ Pozdišovce, Šamudovce a 
Bracovce. Zborovou dozorkyňou sa sta-
la sestra Milica Ondo-Eštoková. Sláv nost-
né uvedenie v rámci služieb Božích usku-
točnil konsenior Šarišsko-zemplínske ho 
seniorátu Ľuboš Kubačka zo Soli. Nech 
Pán Boh požehnáva vašu službu. (-hr-)

NOC KOSTOLOV
MgA. Janka Siromu PhD. zo Srbska. V je-
ho organovom koncerte odzneli známe 
piesne a skladby veľkých majstrov.

Záverečnú časť podujatia tvorila noč-
ná prehliadka veže kostola pri zapále-
ných sviečkach. Návštevníci mali mož-
nosť dostať sa po 31 točivých schodoch 
najprv na podestu, kde je umiestnený pô-

Tohtoročná Noc kostolov sa uskutoč-
nila v krajinách strednej Európy a na Slo-
vensku pod biblickým mottom „Zostáva-
li cez noc v blízkosti Božieho domu“ (1 
Krn. 9, 37). Podujatie bolo opäť príleži-
tosťou pozvať čo najširšiu verejnosť dob-
rej vôle do kostolov a sakrálnych stavieb 
a vo večernej atmosfére im ponúknuť 
možnosť stretnúť sa s kresťanstvom pros-
tredníctvom modlitby, slova, hudby, spe-
vu a zážitkov.

V našej obci Noc kostolov 2018 or-
ganizovala už po druhýkrát Evanjelická 
cirkev a. v. 23. júna v starobylom chrá-
me. Hodnotné podujatie pripravila zbo-
rová farárka Denisa Vargová, presbyte-
ri a členovia CZ ECAV v Pozdišovciach. 
Tohtoročné podujatie sa nieslo v ekume-
nickom duchu a zúčastnili sa ho veria-
ci všetkých konfesií a návštevníci z ob-
ce i okolia.

V úvode sa k prítomným Božím slo-
vom prihovorila D. Vargová. V programe 
sa najprv predstavil domáci spevokol a 
po ňom slovenský detský zbor Orches-
trik s hudobným doprovodom zo Srbska. 
Nádherné duchovné piesne odzneli aj v 
podaní komorného zboru Zvony z CZ 
Selenče zo Srbska. Druhá časť progra-
mu patrila vystúpeniu umelca-organistu 

vodný hodinový stroj s príslušenstvom z 
roku 1781 a kríž s guľou z roku 1945, 
ktoré do obnovy boli na streche lode 
kostola. Ďalších 30 rebríkových mečíkov 
viedlo záujemcov až k trom vzácnym 
zvonom a k novým vežovým hodinám.

Veríme, že účastníci 2. ročníka Noci 
kostolov sa na tomto podujatí dozvede-
li a zažili niečo nové, čo ich posilnilo vo 
viere v nášho Pána.

Milan Hreščo, kronikár

ˇ

Desiatky záujemcov navštívili v rámci Noci kostolov pozdišovský evan-
jelický kostol.  Snímka: JPZ

ZO SAHARY
Mnohí vodiči z našej obce (a 

nielen oni) mohli v apríli viackrát 
spozorovať na karosériách áut 
jemný prach. Ide o saharský pie-
sok, ktorý sa dostal na Slovensko. 
Do atmosféry ho priniesli silné 
vzdušné prúdy a dažďové kvapky 
ho následne zniesli k zemi. Nie je 
to nezvyčajný jav, k preneseniu sa-
harského prachu do našej oblasti 
prichádza nezriedka. Prispieva k 
tomu vhodná poveternostná situ-
ácia, v ktorej sa skombinujú pies-
ková búrka na Sahare a silné ju-
hozápadné prúdenie, ktoré piesok 
z púšte donesie až do našich kon-
čín. Len napr. v apríli sme tento 
jav mohli spozorovať až trikrát, 
ale opakoval sa aj v máji. (red.)

ZA JEDNOTU KRESŤANOV
Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov sa už tra-

dične koná v druhej polovici januára. Mottom tohto-
ročných modlitieb bol biblický citát „Tvoja pravica, 
Hospodin, silou preslávená“ /Ex 15,6/. Pripravili 
ho kresťanské cirkvi v Karibiku.

Oblasť Karibiku sa rozprestiera od Bahám až po 
Surinam a Guayanu, a od ostrovného štátu Barba-
dos po Belize na západe. Identita tejto oblasti sa 
zakladá na spoločnej histórii kolonializmu, vyko-
risťovania a odporu voči cudzej nadvláde. Aj súčas-
ný Karibik je hlboko poznačený chudobou, diskri-
mináciou, novými formami otroctva, obchodovania 
s ľuďmi, vykorisťovaním a drogami. Začiatky prvot-
nej kresťanskej cirkvi tu siahajú do ranného obdobia 
kolonializmu. Neskôr, v rámci misijného hnutia, tu 
vznikli aj ostatné kresťanské denominácie, ktoré sú 
už dávnejšie združené v Karibskej konferencii cirkví.

V našej obci vyvrcholil Týždeň modlitieb ekume-
nickou bohoslužbou v nedeľu 28. januára popo-
ludní v gréckokatolíckom chráme. Stretnutia sa zú-
častnili gréckokatolíci, rímskokatolíci, pravoslávni a 

evanjelici so svojimi kňazmi i veriacimi z Laškoviec 
a Močarian. Bohoslužbe predsedal gréckokatolícky 
farár o. Marek Paľo.

Veriaci jednotlivých cirkví predniesli modlitby, 
chvály, biblické čítania a žalmy. K prítomným sa 
prihovoril a Božím slovom prehovoril pravoslávny 
farár o. Peter Bzik. Súčasťou bohoslužby bola Bib-
lia ako prameň viery a lásky a tri kovové reťaze ako 
symbol zotročenia, rasizmu a moci hriechu, ktorý 
nás oddeľuje od Pána Boha a jedných od druhých. 
Po prečítaní prosieb reťaze z rúk postupne padli na 
zem. Potom reťaze zotročenia a hriechu nahradila 
ľudská reťaz vytvorená z rúk prítomných. Všetkých 
tak v jednotu spojila Kristova láska.

V závere bohoslužby odznela spoločne Pánova 
modlitba a pieseň „Živite ľudije...“. Ekumenickú 
bohoslužbu sprevádzali hudbou a spevmi členovia 
gréckokatolíckeho speváckeho chrámového zboru. 
Nech nás všetkých Týždeň modlitieb za jednotu spá-
ja v láske a posilňuje vo viere v jedného Boha.

Milan Hreščo
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ZO SPOMIENOK RODÁKA M. POĽAŠKA

„Narodil som sa v roku 1938. Útle 
detstvo som prežil v kruhu najbližšej 
rodiny: mama, otec, babka, dedo, dve 
tety, ja a sestra sme žili v jednej chyži. 
Do školy som začal chodiť ešte za slo-
venského štátu, ale vyučovanie preru-
šila vojna, ktorá poznačila nielen je-
seň roka 1944, ale prakticky celý náš 
život. Máme životné šťastie, že hrôzy 
ďalšej vojny sme už nezažili.

Porovnávajúc úroveň dnešného ži-
vota s našou mladosťou, dalo by sa 
povedať, že sme rástli v skoro nepred-
staviteľnej biede – nemali sme mobil-
né telefóny, počítače, nebolo bežné 
rádio, o televízii sa ešte len hovorilo. 
Celé leto sme chodili bosí, v trenír-
kach, topánky boli len na zimu a do 
kostola, prípadne do školy, veď tesne 
po vojne nebola ani elektrina. V ob-
chodoch bol tovar do roku 1953 na 
prídel (na lístky) – hlavne cukor, soľ, 
droždie, káva Melta, brovza (sóda bi-
karbóna) a nejaký sezónny tovar.

Základné potraviny sa dopestova-
li na poli a dnes by sme ich hodnoti-
li ako biopotraviny: zemiaky, kukuri-
ca, fazuľa, kapusta, hrach, dyne, sliv-
kový lekvár, sušinky. Základnou po-
travou boli múka a mlieko od doma 
chovanej kravy. Z týchto produktov 
vedeli naše babičky a mamičky vy-
čarovať chutné a zdravé jedlo. Na ra-
ňajky bol s chlebom „tej“ (čaj) alebo 
kavej (čierna alebo biela káva), podľa 
toho, ako dojili kravy. Obedy a veče-
re sa varili podľa toho, či bola robota 
na poli alebo pri dome. Najčastejšie 
to boli polievky, mačanka, zameška, 
lokše, hičkoše, šuľaky a ďalšie dobro-
ty. Z domáceho pečiva to boli kolač-
ky, makovníky a poplanky s lekvárom 
a tvarohom (sirom). Mäso bolo len v 
nedeľu a na sviatky.

A naše zabaviská (hračky) boli jed-
noduché. Najobľúbenejšia bola asi 
lopta. Nielen pre chlapcov, ale i pre 
dievčatá. Pohybové hry, ako napr. na-
háňačky, kečky, dźmurky, v jari gom-
bičky či goľka, švihadlo, nám plne 
nahrádzali televízor či počítač. Naša 
mladosť to bol sústavný pohyb, a to 
nespomínam prácu na poli či okolo 
domu – rúbanie dreva, nosenie vody 
alebo práca okolo statku. Náš pohyb 
sa sústreďoval len na „valal“ a cho-
tár. Pretože Pozdišovce sú dosť ďale-
ko od železnice a automobilová do-
prava nebola tak rozšírená, cestova-
nie na väčšie vzdialenosti sa obme-
dzovalo viacmenej len na návštevy 
príbuzných v susedných dedinách. 
Do Michaloviec sa chodilo peši ale-
bo na vozoch, neskôr bola zriadená 
miestna autobusová doprava.

Moja túžba z detstva po pozna-
ní sveta, podporovaná čítaním cesto-
pisných kníh, sa mi v ďalšom živote 
naplnila vo vrchovatej miere. S man-
želkou sme precestovali takmer všet-

ky štáty Európy, navštívili ich hlavné 
mestá i ostrovy – Britské ostrovy (An-
glicko, Írsko), Malta, Sicília, Island, 
Cyprus, Kréta a taktiež štáty na severe 
Afriky: Egypt, Líbya a Maroko, okrem 
toho Izrael, Turecko a Čínu. Nestihli 
sme americký kontinent, Austráliu a 
Antarktídu.

Dovolím si tvrdiť, že absencia roz-
hlasu a televízie v našej mladosti nás 
nijako negatívne nepoznačila v na-
šom kultúrnom vývoji. Dokonca by 
som povedal, že nás to viedlo k aktív-
nejšiemu spoločenskému životu. Viac 
sa spievalo. Každý vedel mnoho pies-
ní (śpivanok), ktoré sme spievali nie-
len na svadbách a zábavách, ale pri 
každej príležitosti. Mnohí si spome-
nú, že keď nás viezol ráno autobus do 
Michaloviec, šofér naštartoval až keď 
sme začali spievať. Mládenci a diev-
čatá chodili večer po „valaľe“ a spie-
vali,... a nik sa nepohoršoval!

Ja som mal životné šťastie, že naši 
mali „harmoňiju“ - heligónku, na kto-
rej ma otec naučil zopár pesničiek. 
Na ďalšie som prišiel sám, naučil som 
sa hrať na husle, na krídlovku a zis-
til som princíp hry na cimbal. Ten-
to hudobný dar som využil v dospe-
losti. Ako cimbalista Folklórneho sú-
boru Turiec v Martine mal som mož-
nosť šíriť náš folklór nielen doma v re-
publike, ale aj v blízkych či vzdiale-
nejších krajinách – Taliansko, Turec-
ko, Líbya).

Pýcha Pozdišoviec – hrnčiarska 
tradícia po vojne prešla podstatnou 
zmenou. Výroba hrncov sa z jednot-
livých domčekov sústredila do kaštie-
ľa, kde sa mohla uplatniť deľba prá-
ce, mechanizácia a moderné techno-
lógie. Výrobky pozdišovských hrn-
čiarov sa stali známe v ďalekom sve-
te. Celkový rozvoj ľudskej spoločnos-
ti, najmä rozvoj sklárskeho priemyslu 
a umelých hmôt, bol priam smrteľný 
pre hrnčiarsky sortiment ako sú hrn-
ce, misky či „koršovy“ na vodu. Vše-

Na stránkach našich novín sme vám už viackrát predstavili rodákov, kto-
rých životné osudy sa po určitom čase odvíjali mimo rodnej obce. Nedávno 
sme dostali list od nášho rodáka a čerstvého osemdesiatnika Michala Poľaška 
(vnuka niekdajšieho popredného pozdišovského hrnčiara a cechmajstra Mi-
chala Poľaška Garbara), ktorého ste mnohí mali možnosť stretnúť počas „Har-
čarských dní“ 2016 a 2017. Z listu sme vybrali nasledovnú podstatnú časť:

mocný trh o tieto výrobky nemá záu-
jem. Verme, že hrnčiarska výroba si 
nájde miesto vo svete, aj keď nie v pô-
vodnom rozsahu a výrobky budú skôr 
umelecké než praktické.

Bolestnou zmenou prešla poľno-
hospodárska výroba. Pozdišovce, ako 
aj celý náš región, boli typickou poľ-
nohospodárskou oblasťou so zastara-
lým spôsobom gazdovania – malé par-
cely a primitívna mechanizácia sotva 
stačili zabezpečiť sebestačnosť. Povin-
né dodávky štátu (kontingent), zavede-
né ešte počas vojny, veľmi kompliko-
vali život najmä menším gazdom, ale 
dlhoročná skúsenosť, že sa dá žiť len 
s pôdou, určovala životnú filozofiu 
na dedine. Príležitostí na zárobok boli 
veľmi obmedzené. V Michalovciach 
okrem pivovaru, mliekarne či tehel-
ne nebola takmer nijaká fabrika. Pre-
to združstevňovanie poľnohospodár-
skej výroby bolo také ťažké.

Industrializácia Slovenska spôso-
bila zmenu sociálneho zloženia oby-
vateľstva. Uprednostňoval sa presun 
najmä dedinského dorastu do prie-
myslu na úkor poľnohospodárstva a 
domácich remesiel. Mňa „vietor“ za-
vial do Martina, kde v bývalých Tur-
čianskych strojárňach som prešiel 
rôznymi funkciami v oblasti výroby 
strojárskej metalurgie. Od roku 1974 
som pracoval na Generálnom riadi-
teľstve Závodov ťažkého strojárstva 
až do jeho zrušenia.

Pretože moji blízki žili naďalej v 
Pozdišovciach a mal som s nimi úzky 
kontakt, život v mojej rodnej obci 
mi nebol celkom neznámy. Ba vďa-
ka Pozdišovským čriepkam, ktoré mi 
z obecného úradu pravidelne zasiela-
jú (srdečná vďaka za to), som o živote 
v nej dobre informovaný.

Vraví sa, že život je zmena. Tých-
to zmien bolo v našom živote mno-
ho – prešli sme od fašizmu k budo-
vaniu socializmu, aj tento sa nám ne-
páčil. Teraz máme čudnú formu de-
mokracie. A zmeny budú pokračovať 
aj naďalej. Želám vám, moji milí ro-
dáci, aby tieto zmeny boli k lepšiemu, 
aby váš život v starodávnych Pozdi-
šovciach bol šťastný, spokojný, aby 
ste boli hrdí na svoju obec. Na záver 

Michal Poľaško (Garbar) na Harčarskich dňoch 2017 v rodnej obci.
Snímka: J. P. Zemplínsky

HODINY, KTORÉ 
NEMEŠKAJÚ

Z historických prameňov je zná-
me, že pôvodne renesančná veža 
pozdišovského evanjelického kos-
tola, ktorú dal postaviť podžupan 
Zemplínskej stolice Peter Sirmaj s 
manželkou Zuzanou Annou v roku 
1657 majstrovi Martinovi Kraus-
zovi z Bardejova, bola zničená po-
žiarom a v roku 1780 bola jej pre-
stavba ukončená v barokovom štý-
le. Vtedy boli do veže dané dva zvo-
ny a hodiny s troma ciferníkmi.

Ich mechanizmus (stroj) ťahali dve 
kamenné závažia upevnené na la-
nách. Hodiny slúžili s prestávkami 
až do polovice dvadsiateho storočia, 
kedy boli pre vážnu poruchu odsta-
vené. Neskôr, po neúspešnej oprave 
stroja, boli v roku 1965 demontované 
z fasády aj ciferníky hodín. Pôvodný 
stroj, závažia a kladivo z roku 1780 
sú uložené vo farskom depozite.

Pri minuloročnej obnove veže 
sa evanjelický cirkevný zbor roz-
hodol pre zakúpenie nových hodín 
so štyrmi ciferníkmi. Toto rozhod-
nutie sa stalo v októbri skutočnos-
ťou. Do kostolnej veže vysokej 34,4 
m boli inštalované hodiny, ktoré ju 
nielen zdobia, ale aj oslavujú Božiu 
slávu. Špeciálne vežové hodiny, kto-
rých ciferníky majú priemer 195 cm, 
majú viacero zvláštnosti. Presne „ve-
dia“, aký je deň, mesiac a rok. Vďa-
ka signálu, ktorý prijímajú z Frank-
furtu nad Mohanom, sa aj po výpad-
ku elektrického prúdu, prechodu na 
letný čas a späť na stredoeurópsky, 
samy nastavia a nikdy nemeškajú. 
Originálnu ručnú prácu hodín tvoria 
ciferníky, ručičky, prevodovky a po-
hon. Presný čas ukazujú ručičky a 
celé hodiny údermi odbíja zvon – 
gong samostatne umiestnený na zvo-
novej stolici. V čase nočného kľudu 
však gong „mlčí“.

Určite nejeden veriaci, ktorý po-
zdvihne svoj zrak na vežu chrámu, 
pozrie nielen na kríž, ale aj na ho-
diny a možno mu prídu na um slová 
jednej piesne: „Čas plynie, letia ho-
diny, ktože ich zastaví...“ 

Pozdišovské vežové hodiny zho-
tovili a namontovali majstri zo zvo-
nárskej dielne Albína Iváka z Lip-
tovských Sliačov.

M. Hreščo, presbyter CZ ECAV

sa chcem rozlúčiť starým vinšom: Aby 
nás dobrotivý Hospodin aj naďalej pri 
dobrom zdraví a zdravom rozume za-
chovať ráčil!“

Rodákovi-jubilantovi M. Poľaško-
vi ďakujeme za sprostredkovanie spo-
mienok a do ďalších rokov mu želá-
me pevné zdravie a ešte veľa optimiz-
mu. (-r-) 
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V ZNAMENÍ VÝZNAMNÝCH VÝROČÍ

tantská škola, ktorú začiatkom druhej 
polovice 17. stor. navštívil Jan Amos 
Komenský.

Významným dňom pre miestne 
školstvo bol 15. máj 1743, kedy našu 
obec navštívil vtedajší evanjelic-
ký superintendent (biskup) Juraj 
Ambrosius, aby vykonal kanonickú 
vizitáciu v tunajšom cirkevnom zbo-
re. Na konvente, držanom v dome 
Sirmajovcov, bolo na podnet samot-
ného biskupa rozhodnuté o zriadení 
„vyššej“ školy v Pozdišovciach pre 
deti zemplínskych šľachticov, ktorá by 
nahradila „slobodomyseľnú“ kalvín-
sku školu v Blatnom Potoku, odkiaľ 
si študenti prinášali „vlažnosť vo vie-
re“. Priamo na mieste bola urobená aj 
zbierka. Miestny zemepán Melichar 
Sirmaj daroval na výstavbu školy po-
zemok a prispel finančným obnosom 
80 florenov. Ďalší prítomní prispeli 

Vznik hrnčiarskeho cechu
Významným medzníkom vo vý-

voji pozdišovského hrnčiarstva bol 
začiatok roka 1743, kedy miestny 
zemepán, spomínaný Melichar Sir-
maj (1692 – 1765), vyhovel žiadosti 
miestnych hrnčiarov a 8. januára v 
uvedenom roku založil hrnčiarsky 
cech, ktorý v listine z 20. marca toho 
istého roka potvrdil. Vznik cechu mal 
pre hrnčiarov veľký význam, preto-
že týmto sa nielen zrovnoprávnili s 
mestskými remeselníkmi, ale získali 
aj iné výhody, o. i. aj ochranu zo strany 
zemepána. Pravda, cechové predpisy 
„Puncta a Poradek Remesla Har-
čzarskeho, to gest Pozdissowskych 
Harčzaruw" v 18 zostavených bodoch 
stanovovali hrnčiarom predovšetkým 
ich povinnosti. Za zmienku stojí napr. 
posledný bod, ktorý hrnčiarom stano-
voval povinnosť dávať svojich synov 
do školy, aby vedeli čítať a písať, lebo 
v opačnom prípade nebudú na hrn-
čiarske remeslo prijatí.

Z dobových dokumentov sa dozve-
dáme aj mená vtedajších majstrov hli-
ny, ktorí do cechu vstúpili. Boli to: Ján 
Krištovčík a jeho synovia Juraj, Andrej 
a Michal, Štefan Kráľ a jeho synovia 
Martin, Michal a Juraj, Ján Mačkulík 
so synom Jánom, Ján Marjov, Štefan 
Čenčarik, Michal Čenčarik, Michal Re-
mák, Martin Parikrupa, Andrej Adam-
čík, Michal Poľak, Juraj Čižmár, Michal 
Čižmár, Michal Mižák, Juraj Šimkanin, 
Ivan Pastyrak, Štefan Pastirák, Jacko 
Rohaľ, Palko Čehlar, Ján Magura, Gre-
gor Škarušár, Ján Vasilčin, Ladislav 
Smylkov, Michal Jurko, Ján Holub, Ma-
túš Petrov, Ján Andrejov, Ján Michalov, 
Michal Jackanin, Martin Vaľko, Šimko 
Magura a Juraj Pastirák.

Postupne niektoré mená v zozna-
me ubúdali, iné pribúdali, no tento 
hrnčiarsky cech napriek rôznym 
obmedzeniam rakúskej a neskôr aj 
maďarskej vlády (rušenie cechov, pre-
ferovanie manufaktúr a pod.) prežil 
až do prvej svetovej vojny, resp. do 
rozpadu monarchie. Svedčia o tom 
mnohé zápisy v cechovej knižke i sku-
točnosť, že ešte v roku 1913 Ján Jurko 
zhotovil pre potreby hrnčiarov novú 
cechovú zvolávaciu tabličku, ktorá sa 
do Pozdišoviec po viac než polstoročí 
vrátila pred niekoľkými rokmi.

Škola pre deti šľachticov
Ako sme už viackrát spomínali, aj 

školstvo v našej obci má bohaté tra-
dície. Obec bola v stredoveku centrom 
panstva s hradom, ku ktorému pat-
rilo niekoľko okolitých dedín. V 14. 
stor. sa tu spomína katolícka fara s 
farárom Petrom (1332 – 1337) a o 
niečo neskôr aj farská (katolícka) ško-
la, ktorá zanikla v období šíriacej sa 
reformácie koncom 16. stor. V rokoch 
1646/47 sa v obci spomína protes-

nasledovne: Ladislav Dravecký, An-
drej Sirmaj, Adam Sirmaj a Alexander 
Sirmaj po 50 fl., Samuel Aisdorfer 40 fl., 
Žigmund Kovačnaj a Ladislav Boron-
kaj po 20 fl. Spolu teda zbierka vyniesla 
400 fl. Trvalo dva roky, kým sa táto 
myšlienka úplne zrealizovala. 

S vyučovaním sa začalo v r. 1745/6. 
Vyučovacou rečou bola latinčina. Na 
čele školy stál „rector academicus“, 
ktorý mal ročný plat 80,2 siah dreva, 8 
meríc miešaného obilia, 4 merice pše-
nice a 20 priestorových metrov dre-
va. Okrem školských povinností mal 
rektor za povinnosť kázať v kostole. 
Prvým rektorom, do roku 1748, bol 
Dávid Fabrici, ktorý sa už v roku 1746 
stal miestnym zborovým farárom. 
Ďalšími rektormi, až do roku 1813, 
boli Matej Muňaj, Ján Greškovič, Mar-
tin Lamoš, Andrej Victor, Martin Kaci-
án, Štefan Demeter, Samuel Némethy, 
Martin Grecár a Ezechiel Cibuľák. 
Títo zároveň pôsobili aj ako kapláni 
v miestnom CZ ECAV. Najznámejším 
z desiatky rektorov bol spomínaný 
náboženský spisovateľ D. Fabrici, otec 
Andreja Fabriciho, náboženského spi-
sovateľa a seniora 13 spišských miest. 

Pozdišovce sa takto stali centrom 
vzdelávania v slovenskej časti Zem-
plína, avšak ani po zániku „vyššej“ 
školy ich význam neklesol. Práve 
naopak, počas pôsobenia kaplána, 
popredného slovenského dramatika 
Jonáša Záborského a kantor-učiteľa, 
významného národného dejateľa Ka-
rola Samuela Benjamína Seredaja 
v evanjelickom cirkevnom zbore v 
tridsiatych rokoch 19. stor., ktorí tu 
vybudovali bohatú knižničnú zbierku, 
sa stala kultúrnym centrom tohto re-
giónu a najvýchodnejšou „vartou slo-
venstva“ v hornom Uhorsku.

Zmarené nádeje
Nádej na oživenie najslávnej-

ších kapitol pozdišovského školstva 
svitla krátko po rakúsko-uhorskom 
vyrovnaní (1867). Časť slovenskej 
uvedomelej inteligencie, združená v 

ˇ

Naša obec, ktorá mala kedysi v zemplínskom regióne významné postavenie 
v hrnčiarstve i školstve, si v tomto roku pripomína zaujímavé výročia. Viažu sa 
najmä na koniec prvej polovice 18. stor., konkrétne k roku 1743. Dokonca sú 
spojené aj s jedným menom – Melichar Sirmaj (Melchior, Menyhért Szirmay) 
– synom známeho pozdišovského šľachtica, krajinského a vojenského hodnos-
tára Andreja Sirmaja. Je známe, že Sirmajovci podporovali nielen hrnčiarstvo, 
ale vo veľkej miere aj školstvo.

1948: HOREL VISLOK
Z viacerých dokumentov, hlavne však z miestnych kro-

ník vieme, že začiatkom marca uplynulo sedemdesiat ro-
kov od chvíle, keď miestnu časť Vislok zachvátil obrovský 
požiar. Za obeť mu padli domy, stodoly, chlievy, domáce 
zvieratá, vozy, náradie a žiaľ, i ľudia. Túto tragickú udalosť 
opísala vtedajšia učiteľka Vilma Mikysková nasledovne:

„Dňa 4. marca vo štvrtok nad ránom o 4. hodi-
ne vypukol z neznámych príčin požiar na ulici zva-
nej Vislok v dome Jána Čečehovského. Vtedy fúkal 
veľmi silný vietor, ktorý oheň zo slamenej strechy 
jeho domu prehodil oproti cez ulicu na strechu do-
mu domu Juraja Bruňu a potom na ďalšie a ďalšie, 
až sa zastavil pred murovaným domom Michala Jur-
ku, ktorý bol pokrytý plechom. Vetrom podporovaný 
oheň sa v priebehu niekoľkých minút rozšíril a za-
siahol domy, ale aj stodoly, stohy, chlievy, sýpky a 
kuríny. Horelo všetko, čo bolo vo dvore. Z ohňa bo-
lo počuť aj výbuchy munície z nedávnej vojny. Ľudia 
v panike behali a ratovali, čo sa dalo.“

Napriek tomu zhorelo takmer do tla osemnásť domov 
s hospodárskymi budovami, 10 kusov dobytka, ošípa-
né, množstvo hydiny, potraviny, nábytok, odevy, vo-
zy, postroje, krmivo, dve mláťačky a iná poľnohospo-

dárska technika a náradie. Viac ako 80 ľudí zostalo bez 
strechy nad hlavou. Mnohým zostalo len to, čo mali na 
sebe. Desať obyvateľov utrpelo pri hasení rôzne popá-
leniny a boli odvezení do michalovskej nemocnice. Pri po-
žiari uhorel 15-ročný Juraj Bruňo ml., keď zachraňoval v 
chlieve kravy a 84-ročná Anna Kráľová. Chlapec bol po-
chovaný ešte v ten istý deň popoludní, starenka na druhý 
deň dopoludnia. O šesť dní na následky popálenín zomrel 
v košickej nemocnici 77-ročný Ján Kochan.

Ako prví podali postihnutým pomocnú ruku príbuzní a 
ďalší obyvatelia obce, ktorí im poskytli prístrešie. Ešte v 
ten istý deň poskytol pohorelcom vtedajší okresný národný 
výbor sumu 70 tis. korún, ktoré boli rozdané rodinám na 
najnutnejšie veci. Ďalšia pomoc prichádzala postupne vo 
forme darov a zbierok od okresných inštitúcií, Červeného 
kríža, spolkov, bánk, obcí či škôl. Finančnú podporu 200 
tis. korún poskytol minister poľnohospodárstva ČSR Július 
Ďuriš, Povereníctvo poľnohospodárstva pri Zbore povere-
níkov Slovenskej národnej rady 180 tis. korún a Jednotný 
zväz roľníkov 100 tis. korún.

Tieto dary a inú pomoc prijali postihnutí Pozdišovčania 
s vďačnosťou. Trvalo však ešte dlho, kým si svoje príbytky 
postavili a zveľadili. Milan Hreščo, kronikár

18. bod cechových predpisov.

Národno-demokratickom spolku, sa v 
máji 1868 obrátila na uhorský snem s 
petíciou vo veci riešenia národnostnej 
otázky v Uhorsku. V nej okrem iného 
žiadala aj zriadenie preparandií a 
právnických akadémii v Banskej Bys-
trici a Nitre, vyšších reálnych gymná-
zií v Prešove, Levoči, Veľkej Revúcej, 
Čabe, Banskej Bystrici a Trnave, ako 
aj nižších reálnych gymnázií v Žiline, 
Turčianskom Svätom Martine, Prie-
vidzi, Liptovskom Svätom Mikuláši, 
Trenčíne, Bardiove (dnes Bardejov), 
Modre, Štiavnici, Pozdišovciach a ďal-
ších desiatich mestách.

Silnejúci národnostný útlak nako-
niec znemožnil tieto požiadavky slo-
venských predstaviteľov splniť. Nič 
to však nemení na skutočnosti, že Po-
zdišovce sa v 18. a 19. stor. načas stali 
centrom vzdelania a kultúry v najvý-
chodnejšom regióne Slovenska.

Sirmajovci v Michalovciach
Tento rod získal majetky v Po-

zdišovciach v roku 1640 a o osem 
rokov neskôr už mal v obci pekný 
novopostavený kaštieľ. Zakladateľom 
pozdišovskej vetvy Sirmajovcov bol 
Peter (1608 – 1658), ktorý tento 
kaštieľ testamentárne určil za rodové 
sídlo. Z Petrových synov bol najpodni-
kavejším v úvode spomínaný Andrej 
(1656 – 1723). Ten svoj vplyv rozší-
ril aj na neďaleké Michalovce. V roku 
1696 totiž zobral do zálohu majetky 
Stárajovcov v tomto mestečku, kde sa 
stal väčšinovým vlastníkom. Sirma-
jovci mali v držbe tieto majetky pri-
bližne pol storočia. V roku 1742 na-
riadila Mária Terézia Andrejovým de-
dičom, aby zálohované majetky vrátili 
Stárajovcom. Imrich Stáraj sa zaviazal 
vyplatiť záloh v sume 68 tis. zlatých 
do piatich rokov, pričom polovicu z 
tejto sumy vyplatil v roku 1743. Aby 
mohol takúto vysokú sumu zaplatiť, 
musel dať do zálohu ešte časť ďalších 
majetkov v mestečku (Andrejovi Sir-
majovi ml.), v susedných Stráňanoch 
a okolitých obciach. Sirmajovcom 
zostala v Michalovciach ešte kúria, v 
ktorej býval Andrejov syn Adam.

J. P. Zemplínsky
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Ján CUKER (1828 – 1890)
- evanjelický kňaz, básnik

Narodil sa 11. júna 1828 v Sabinove. Študoval na prešovskom gymná-
ziu v rokoch 1849 – 1851 evanjelickú teológiu. V roku 1851 bol ordinovaný 
za pozdišovského diakona. V Pozdišovciach pôsobil pri Jánovi Lindtne-
rovi tri roky - do roku 1854. Od roku 1854 bol farárom v Chmeľovci (okr. 
Giraltovce). Na prešovskej evanjelickej fare bola nájdená jeho rukopisná 
zbierka Zvuky srdce mého, obsahujúca verše písané v biblickej češtine a 
východoslovenskom nárečí, hlavne šarištine (Kraček na pažici, Narodna 
piśeň Veňec, Varovačka krasna, epické: Oběť láski, Śľub, Žeň, Na Viľiju 
Jakubovu, 3 ľúbostné básne bez názvu a jeden fragment). Zbierka pozo-
stáva z 84 svetských a duchovných a lyrických a epických básní. Zomrel 
9. mája 1890 v Chmeľovci, kde je aj pochovaný. (pz)

VIETE, ŽE...
... pred 680 rokmi (1338) sa spomína 
osada Betlen, ktorá patrila k pozdišov-
skému panstvu?
... pred 615 rokmi (1403) uhorský kráľ 
Žigmund Luxemburský daroval časť 
obce štyrom zemanom – L. Čebimu, M. 
Kelečénimu, T. Németfálvimu a B. Lis-
kajovi?
… pred 410 rokmi (1608) sa narodil 
Peter Sirmaj, podžupan Zemplínskej 
stolice a zakladateľ pozdišovskej vetvy 
Sirmajovcov?
... pred 370 rokmi (1648) pomoh-
la Zemplínska stolica postaviť svojmu 

podžupanovi Petrovi Sirmajovi kaštieľ v 
Pozdišovciach?
... pred 325 rokmi (1693) kúpila gróf-
ka Anna Zuzana Sirmajová-Kecerová 
svojmu vnukovi Melicharovi vynikajúce-
ho hrnčiara Rigulu?
... pred 295 rokmi (1723) zomrel kra-
jinský a vojenský hodnostár, majiteľ Po-
zdišoviec a ďalších obcí Andrej Sirmaj?
... pred 275 rokmi (1743) bol na žia-
dosť hrnčiarov zemepánom Melicha-
rom Sirmajom v Pozdišovciach založe-
ný hrnčiarsky cech?
... pred 275 rokmi (1743) zriadili v Po-
zdišovciach „vyššiu“ školu pre deti zem-
plínskych šľachticov, na čele ktorej stál 
rektor?
... pred 235 rokmi (1783) bol v miest-
nom evanjelickom kostole postavený 
barokový oltár?
… pred 200 rokmi (1818) sa v Sabino-
ve narodil popredný štúrovec – spiso-
vateľ, novinár a prekladateľ Bohuš No-
sák-Nezabudov, ktorý našu obec na-
vštívil v roku 1843 a pobudol tu niekoľ-
ko dní?
... pred 135 rokmi (1883) sa narodil 
cechmajster Michal Poľaško-Garbar?
... pred 120 rokmi (1898) pracovalo v 
našej obci 41 hrnčiarov?
… pred 100 rokmi (1918) sa narodil 
bývalý futbalista a futbalový funkcionár 
Ing. Ján Mižík, spoluzakladateľ najstar-
šieho turnaja na Zemplíne o putovnú 
Pozdišovskú vázu?
... pred 95 rokmi (1923) začal v miest-
nom evanjelickom zbore účinkovanie 
farár Július Krčméry, neskorší biskup 
Východného dištriktu ECAV na Sloven-
sku?
... pred 70 rokmi (1948) postihol miest-
nu časť Vislok veľký požiar, ktorý spô-
sobil veľké materiálne škody a obete na 
životoch?
… pred 50 rokmi (1968) zomrel evanje-
lický kňaz a biskup Július Krčméry, kto-
rý v našej obci pôsobil ako zborový fa-
rár v rokoch 1923 – 1932/3 a zároveň 
bol aj členom miestnej samosprávy?
... pred 40 rokmi (1978) zomrela v Pra-
he prof. Júlia Horová-Kováčiková, au-
torka svetoznámeho dekoru „pozdišov-
ská karička“?
... pred 35 rokmi (1983) zomrel po-
predný pozdišovský hrnčiar a organi-
začný pracovník Pavol Andrejko?
... pred 15 rokmi (2003) zomrel v To-
ronte prvý biskup slovenských gréc-
kokatolíkov v Kanade vladyka Michal 
Rusnak (Rusnačok), ktorý istý čas vy-
rastal v Pozdišovciach?
... pred 10 rokmi (2008) zomrel po-
predný pozdišovský hrnčiar Andrej An-
tal, ľudový umelec. (JPZ)

V I. polroku 2018
Uzreli svetlo sveta

Samuel POĽAŠKO, Jasmína PODRANÁ, Michal ŽOFČÁK, Sofia Mária 
ŠIMAĽOVÁ, Erik GAĎO.

Uzavreli manželstvo
Patrik MAJERNÍK a Lenka ONDOVÁ, Zdeno SKOČNÝ a Katarína KAN-
DRÁČOVÁ.

Oslávili životné výročia
50 rokov – Peter HANULIAK, Viliam KOČIŠ, Iveta MAGUROVÁ, Adria-

na MAŠKOVÁ, Iveta POPRÍKOVÁ, Ľubica ŠČERBÁKOVÁ, 
Miloš ŠESTÁK, Mária VARMEĎOVÁ.

60 rokov – Jaroslav ČENČARIK, Marianna DRABIKOVÁ, Július FAZE-
KAS, Peter HORNÝ, Milan KOČIŠ, Emília KORIBANIČOVÁ, 
Mária KUNČOVÁ, Jiří LUKEŠ, Mária LUKEŠOVÁ, Vlas-
ta MAGUROVÁ, Anna MAGUROVÁ, Jozef NÉMET, Anna 
OPOVÁ, Zdenka PARIKRUPOVÁ, Mária VROBLOVÁ.

70 rokov – Emil ČAČKO, Miroslav JOZEF, Ladislav PASTIRIK, Juraj 
PAVLIŠIN, Ján TOKÁR.

75 rokov – Anna JURKOVÁ, Zuzana JURKOVÁ, Mária NAVRÁTILO-
VÁ, Štefan SOTÁK, Anna ŠČERBÁKOVÁ.

80 rokov – Ján PAVLÍK.
81 rokov – Anna STANKOVÁ, Mária VARMEĎOVÁ.
82 rokov – Zuzana KEREKEŠOVÁ.
83 rokov – Jolana BULÍKOVÁ, Juraj LEŠO, Anna SOTÁKOVÁ.
84 rokov – Michal DRABIK, Helena NOVOTNÁ, Marta ŠIMKOVÁ.
85 rokov – Mária ČIŽMÁROVÁ, Barbora PANCÁKOVÁ.
86 rokov – Anna KROJOVÁ.
87 rokov – Zuzana HOMONYOVÁ.
88 rokov – Anna CHRASZCZOVÁ.
91 rokov – Zuzana KENDZIOROVA.
92 rokov – Mária LUKÁČOVÁ.
93 rokov – Juraj BAKAJSA.

Opustili naše rady
Mária KRÁĽOVÁ, rod. Pristášová (nar. 1929), Helena ŠAMUDOVSKÁ, 
rod. Fulajtarová (1932), Marta ČUŠKOVÁ, rod. Ondráčková (1943).

K 30. júnu 2018 bolo k trvalému pobytu v obci prihlásených 
1 303 obyvateľov, z toho 644 mužov a 659 žien.

GALÉRIA OSOBNOSTÍ

V pozdišovskom chotári. Snímka: JPZ

Z rokovania miestnej organizácie JDS. Snímka: M. Hreščo

Terézia Pavlíková Danková

HRNČIAR
Zem žiarou slnka sfarbená,

do ílu krása vmiesená
sa pevnou rukou hrnčiara
v divokom tanci kruhovom

sťa zázrak oku otvára.
On zručne, s láskou,

pokorou, bez predlohy,
obdarený Bohom
talent má a vlohy

tu krásu z hliny vyčariť.
Vázy, džbány, mliečniky,

kvetináče, haľvice,
sťa pyšné pávy zapĺňajú police.

Súzvuk rúk a fantázie
prebudí v nás obdiv

k dielam hrnčiarovým
a dušu rozžiari radosť
z jeho tvorivej poézie.

Hrnčiar Juraj Kočiš. Snímka: JPZ
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ŠPORT	V	SKRATKE
VII. liga ObFZ Západ – muži

12. kolo (8.4.2018)
Pozdišovce – Pusté Čemerné 7:0 (4:0)
Góly: Tancož 3, R. Čenčarik 2, Kaliaš, Go-
roľ. ŽK: Hirko (d). Pred 50 divákmi rozho-
doval Tudja.
13. kolo (15.4.2018)
Pozdišovce mali voľno
14. kolo (22.4.2018)
Pozdišovce – Veľké Slemence 6:1 (2:0)
Góly: Tancož 3, Kaliaš 2, Goroľ – Mihók (11 
m). Pred 50 divákmi rozhodoval Tušek.
15. kolo (29.4.2018)
Bánovce n/O – Pozdišovce 0:5 (0:2)
Góly: Tancož 3, Čenčarik, Goroľ. Pred 60 di-
vákmi rozhodoval Kaffan. 

FUTBALOVÉ MENOVKY
V aktuálnej futbalovej sezóne 2017/2018 mal OcŠK v súťažiach ObFZ Micha-

lovce dvojité zastúpenie. Na súpiskách boli a zväčša do bojov zasiahli nasledu-
júci hráči (v zátvorke za menom hráča A-mužstva uvádzame počet štartov, stre-
lené góly a inkasované žlté karty).

MUŽI: Vladislav RAPÁČ (9-0-0), Daniel IHNACIK (1-0-0), Lukáš ZÁN (9-0-0) 
– Richard ANDRIŠOV (0-0-0), Samuel ANDRIŠOV (13-0-1), Jaroslav BÁNOM 
(15-1-0), Lukáš BÉREŠ (13-0-0), Rastislav ČENČARIK (16-8-1), Viliam FAR-
KAŠ (11-2-0), Štefan FAŤOL (6-0-0), Milan GOROĽ (15-15-1), Matúš HIRKO 
(19-5-1), Ľubomír CHOVAN (19-1-2), Marek KALIAŠ (18-21-0), Jakub KOR-
NUC (14-1-1), Maroš KOTĽÁR (16-1-2), Stanislav KOVÁČ (2-0-0), Pavol KRIŠ-
TOVČÍK (1-0-0), Dávid MACKO (15-3-0), Dalibor PAVLIŠIN (1-0-0), Jaroslav 
ROMANČAK (19-2-2), Juraj SABOL (6-2-0), Miroslav TANCOŽ (18-27-1).

Realizačný tím: Juraj SABOL (tréner), Július IHNACIK (vedúci mužstva), 
Vladimír JURKO (vedúci mužstva a masér), Igor HREŠČO (zdravotník).

DORASTENCI: Samuel ANDRIŠOV, Jaroslav BÁNOM, Vladimír DOBROVOL-
SKÝ, Martin Matej Jakub ENGEL, Dávid FABIÁN, Pavol IHNACIK, Dávid JERE-
ŇÁK, Jakub JURKO, Michal KOHÚT, Ivan KOMPUŠ, Kristián KOMPUŠ, Dalibor 
KOVÁČ, Róbert KOVÁČ, Pavol KRIŠTOVČÍK, Maroš MAKUŇA, Dušan MOSKAĽ,  
Ondrej NOVÁK, Alex PLIŠKA, Gergo RAPCSÁK, Martin ROMANČÁK, Benjamín 
SOTÁK, Lukáš ŠOLTINSKÝ, Tibor TOKÁR.

Realizačný tím: Juraj SABOL (tréner), Vladimír JURKO (vedúci družstva).
  -pz-

TROCHU ŠTATISTIKY
V druhej polovici júna skončil ďalší roč-

ník oblastných futbalových súťaži ObFZ 
Michalovce. Muži OcŠK Pozdišovce účin-
kovali v VII. lige – skupina Západ. V ne-
dávno skončenej súťaži štartovalo jedenásť 
mužstiev, ktoré mali podľa vyžrebovania 
pôvodne odohrať dovedna 110 stretnutí, 
z nich nakoniec tri skončili kontumáciou.

V týchto zápasoch (vrátane kontumo-
vaných) dosiahli 66 víťazstiev domáce 
mužstvá, 16 duelov skončilo remízou a 
28-krát sa tešili z víťazstva hostia. Aj v prí-
pade gólov je bilancia priaznivejšia v pro-
spech domácich, ktorí strelili 405 a inkaso-
vali 180 gólov. Ani jedno z mužstiev ne-
bolo doma stopercentné. Najbližšie k tomu 
mali Ložín a Pozdišovce, ktoré stratili po 2 
body za remízy. Všetky ostatné mužstvá 
od tretieho do jedenásteho miesta prehra-
li doma najmenej jeden zápas. Najproduk-
tívnejší útok na domácom trávniku mal 
Ložín, ktorý dal 50 gólov, druhý bol po-
zdišovský OcŠK so 48 gólmi. Ten však ne-
dostal v poslednom kole šancu vylepšiť si 
streleckú štatistiku, keďže zápas s Horov-
cami bol vopred skontumovaný kvôli osýp-
kam v tábore hostí. Najslabšie doma tria-
fali Bracovce, ktoré skórovali len 18-krát, 
ale vonku dali paradoxne 17 gólov. Naj-
pozornejšiu obranu na domácom trávni-
ku mali Pozdišovčania, keď inkasovali iba 
5 gólov.

Najväčším postrachom na ihriskách sú-
perov boli Pozdišovce, ktorých hráči skóro-
vali 45-krát, len po 10 gólov dali na súpe-
rových ihriskách Horovce a rezerva Petro-
viec. Najpozornejšiu obranu u súperov mal 
Ložín, keď inkasoval len 11 -krát, najde-
ravejšiu obranu mali Malčice, ktoré von-
ku dostali 68 gólov. Najúspešnejším a jedi-
ným mužstvom bez prehry u súperov boli 
Pozdišovce, ktoré stratili po dvoch remí-
zach len 4 body a dosiahli vysoko aktívne 
skóre 45:17. Jediným mužstvom, ktoré sa 
netešilo z víťazstva na cudzom ihrisku boli 
Veľké Slemence.

V spomínaných 110 zápasoch sme za-
znamenali dovedna 585 gólov (vrátane 
kontumačných), čo predstavuje priemer 
5,318 gólu na zápas. Najproduktívnejšie 
boli Pozdišovce s 93 gólmi, čo sa prejavilo 
aj v tabuľke strelcov celej súťaže: 1. Tancož 
27 g., 3. Kaliaš 21 g. a 8. Goroľ 15 g. K bo-
hatej gólovej nádielke najviac prispeli Mal-
čice, keď inkasovali 112-krát. Reprezen-
tanti obce, ktorá v minulosti stabilne hrá-
vala krajskú súťaž, sa najčastejšie podieľali 
na bohatých gólových nádielkach (min. 10 
gólov v zápase): Ložín – Malčice 9:1, V. Sl-
mence – Malčice 10:2, Malčice – Pozdišov-
ce 0:10, Rakovec – Malčice 12:0, Rakovec 
– Petrovce 10:0, Petrovce – Malčice 10:3, 
Malčice – Bracovce 10:2, Horovce – Mal-
čice 4:6, Petrovce – Horovce 7:3, Ložín – 
Strážske B/Zbudza 9:1, Rakovec – V. Sle-
mence 8:2 a Malčice – Bánovce 9:5. (red.)

ZASLÚŽENÝ POSTUP
Podobne ako v bežnom živote prežívame vzostupy a pády, tak je to aj v 

športe. Vo futbale zvlášť. Dlhých trinásť rokov čakali priaznivci pozdišov-
ského futbalu na návrat svojho mužstva do najvyššej oblastnej súťaže – do 
spoločnosti mužstiev, kde dlhé desaťročia ich klub „tvrdil muziku“ a histo-
ricky patrí k jej najúspešnejším účastníkom.

Pravdupovediac, po tucte me-
nej úspešných ročníkov, než bol 
ten posledný, nebolo veľa tých, kto-
rí verili v postup. Počas predošlých 
12 ročníkov sa mužstvo v II. triede, 
či neskôr VII. lige výraznejšie ne-
presadilo. Najlepšie umiestnenia v 
podobe 4. miesta dosiahlo v sezó-
nach 2010/2011 a 2011/2012. Tri-
krát skončilo na desiatom mieste a 
v ročníku 2008/2009 dokonca na 
jedenástom, čo je doteraz najhor-
šie umiestnenie A-mužstva v histó-
rii pozdišovského futbalu.

Za prvenstvom v súťaži vykroči-
li hráči OcŠK rázne a nič nepone-
chali na náhodu. Už v úvodnom 
kole suverénne zvíťazili v P. Čemer-
nom a po jednej voľnej nedeli (ne-
hrali kvôli nepárnemu počtu účast-
níkov) aj vo V. Slemenciach. Doma 
sa predstavili až vo 4. kole a tradič-
nému súperovi z Bánoviec n/O na-
delili „sedmičku“. Tretie, a zároveň 
desaťgólové, víťazstvo v Malčiciach 
znamenalo najvyššiu výhru muž-
stva v nedávno skončenom ročníku. 
Od 6. do 10. kola narazili na domá-
com trávniku na najväčších súpe-
rov v boji o postup. Prvé dva body 
stratili v 8. kole po domácej remíze 
s rezervou Strážskeho, keď náskok 
súpera zlikvidovali až v závere zá-
pasu. V jesennej časti vonku dokon-
ca vyhrali všetkých 6 stretnutí. Na 
chrbát im celý čas dýchala strážan-
ská rezerva, a tak sa očakával súboj 
o prvenstvo medzi týmito mužstva-
mi. Tá však nakoniec jarnú časť ne-
zvládla.

Odvetnú časť odštartovalo muž-
stvo opäť vo veľkom štýle, ale čaka-
li ho zápasy na ihriskách najväčších 
súperov. V 17. kole stratilo v Rakov-
ci prvé dva jarné body, ale remízu 
po dvojgólovom manku zachráni-
lo ešte v úvode druhej štvrtiny zá-
pasu. V ďalšom dôležitom stretnu-
tí v Zbudzi (Strážske B) prehrávalo 
už na začiatku, ale v ďalšom prie-
behu malo hru i výsledok pod kon-
trolou a o prvenstve v súťaži bolo 
prakticky rozhodnuté. Predposled-

ný zápas v Ložíne už mal len potvr-
diť ambície domáceho celku, ktorý 
od začiatku jari išiel suverénne mi-
nimálne za druhým miestom v ko-
nečnej tabuľke. Súboj najlepších sa 
dlho vyvíjal v prospech Pozdišo-
viec, ale domáci v závere stihli ešte 
vyrovnať. Pred posledným zápasom 
sezóny na domácom trávniku s Ho-
rovcami mali hráči OcŠK šancu na-
strieľať dovedna „stovku“ gólov, 
ale kontumácia výsledku ObFZ-om 
ešte pred stretnutím (kvôli osýpkam 
v tábore hostí) obrala našich kano-
nierov o túto šancu. Odohralo sa to-
tiž už len priateľské stretnutie s vý-
sledkom 5:0.

O zaslúžený postup sa pričini-
li svojim spôsobom všetci hráči i 
realizačný tím na čele s hrajúcim 
trénerom Jurajom Sabolom. Treba 
však vyzdvihnúť produktivitu muž-
stva, kde naviac vyniklo trio Tan-
což – Kaliaš – Goroľ, ktoré v stre-

leckej tabuľke celej súťaže obsadilo 
prvé, tretie a ôsme miesto. Osobit-
ne vynikol kanonier Tancož, ktorý 
na jar nastúpil osemkrát a zazname-
nal 16 gólov, pričom v prvých šty-
roch jarných stretnutiach dosiahol 
zakaždým hetrik! Spoľahlivo zahra-
la aj obrana s brankármi Vladisla-
vom Rapáčom, Lukášom Zánom a 
Danielom Ihnacikom, ktorá nikdy 
neinkasovala viac gólov než súper.

Počas všetkých trinástich sezón 
v druhej najvyššej oblastnej súťaži 
sprevádzali Pozdišovčanov v kaž-
dom ročníku iba Bánovce n/O. Ďal-
šie kluby s nami hrali v tejto súťaži 
nasledovne: Beša 7 ročníkov, Bra-
covce 10, Budkovce 3, Čičarovce 
(B-mužstvo) 3, Horovce 6, Iňačov-
ce 1, Kapušianske Kľačany 7, Krás-
novce 4, Krišovská Liesková 2, Les-
né 3, Ložín 4, Malčice (A a B-muž-
stvo) 5, Močarany 6, Moravany 7, 
Oborín 2, Petrovce n/L (B-mužstvo) 
1, Ptrukša 4, Pusté Čemerné 10, Ra-
kovec n/O 10, Ruská 2, Slavkovce 
2, Strážske (B-mužstvo) 2, Topoľany 
2, Družstevník Trhovište 10, Roma 
Trhovište 2, Veľké Kapušany (B a 
C-mužstvo) 6, Veľké Slemence 10, 
Vojany 8, Zbudza 4 a Žbince 6.

(J. P. Zemplínsky)

Časť kádra OcŠK a realizačný tím, ktorý vybojoval postup do naj-
vyššej oblastnej súťaže mužov – VI. ligy. Horný rad zľava: M. Soták – 
člen výboru, J. Sabol – hrajúci tréner, L. Zán, R. Macko, V. Jurko, D. Mac-
ko, J. Kornuc, S. Andrišov a J. Ihnacik – prezident klubu. Dolný rad zľava: 
J. Bánom, I. Hreščo – asistent trénera, M. Goroľ, M. Hirko, D. Jereňák, M. 
Kotľar, J. Romančák – kapitán mužstva a Ľ. Chovan. V popredí P. Furčák 
– hospodár.  Snímka: Ing. J. Čižmárik

(Dokončenie na str. 8)



ŠPORT	V	SKRATKE ŠPORT	V	SKRATKE
16. kolo (6.5.2018)
Pozdišovce – Malčice 7:0 (3:0)
Góly: Tancož 3, Kaliaš 2, Goroľ, Farkaš. 
Pred 100 divákmi rozhodoval Čekan.
17. kolo (13.5.2018)
Rakovec n/O – Pozdišovce 2:2 (2:2)
Góly: Jarka (11 m), Fako – Sabol, Tancož. 
ŽK: J. Goroľ – Romančák. Pred 100 divákmi 
rozhodoval Mazár.
18. kolo (20.5.2018)
Pozdišovce – Petrovce n/L B 3:0 (1:0)
Góly: Kaliaš, Tancož, R. Čenčarik. ŽK: 
Nechtila, Krajňák (h). Pred 65 divákmi roz-
hodoval Tomči.
19. kolo (27.5.2018)
Strážske B/Zbudza – Pozdišovce 4:5 (2:4)
Góly: Mandžák, Dzurjovčin, vlastný (J. Kor-
nuc), M. Dudaš – Hirko 2, Sabol, Tancož, 
Macko. ŽK: J. Kornuc, Chovan, Kotľár – Zam-
bory. Pred 50 divákmi rozhodoval Kaffan.
20. kolo (3.6.2018):
Pozdišovce – Bracovce 6:0 (3:0)
Góly: Goroľ 2, Kaliaš 2, Tancož, Macko. ŽK: 
Tancož – O. Kižík. Pred 100 divákmi rozho-
doval Tudja.
10. kolo (10.6.2018)
Ložín – Pozdišovce 1:1 (1:0)
Góly: Soltész – Goroľ. Pred 50 divákmi roz-
hodoval Tudja.
11. kolo (17.6.2018):
Pozdišovce – Horovce 3:0 kont.

Konečná tabuľka 2017/2018
 1. Pozdišovce 20 17 3 0 93 : 22 54
 2. Ložín 20 15 2 3 66 : 17 47
 3. Rakovec n/O 20 11 2 7 74 : 38 35
 4. Strážske B 20 10 4 6 53 : 40 34
 5. V. Slemence 20 9 3 8 59 : 51 30
 6. Bracovce 20 6 5 9 35 : 48 23
 7. Petrovce n/L B 20 7 1 12 50 : 84 22
 8. P. Čemerné 20  5 5 10 43 : 59 20
 9. Horovce 20 6 1 13 40 : 75 19
 10. Bánovce n/O 20 5 3 12 37 : 59 18
 11. Malčice 20 3 3 14 55 : 112 12

Tabuľka jarnej časti 2017/2018
 1. Ložín 10 9 1 0 37 : 5 28
 2. Pozdišovce 10 8 2 0 45 : 8 26
 3. Rakovec n/O 10 6 1 3 46 : 17 19
 4. V. Slemence 10 5 2 3 33 : 25 17
 5. Bracovce 10 4 3 3 17 : 25 15
 6. Petrovce n/L B 10 4 1 5 19 : 20 13
 7. Malčice 10 3 2 5 39 : 45 11
 8. Horovce 10 3 1 6 25 : 35 10
 9. Strážske B 10 2 2 6 20 : 33 8
 10. P. Čemerné 10 1 3 6 13 : 36 6
 11. Bánovce n/O 10 1 0 9 17 : 38 3

Tabuľka zápasov DOMA 2017/2018
 1. Ložín 10 9 1 0 50 : 6 28
 2. Pozdišovce 10 9 1 0 48 : 5 28
 3. V. Slemence 10 9 0 1 45 : 11 27
 4. Rakovec n/O 10 6 2 2 54 : 16 20
 5. Strážske B 10 6 2 2 35 : 14 20
 6. Petrovce n/L B 10 6 1 3 40 : 27 19
 7. Horovce 10 5 1 4 30 : 24 16
 8. P. Čemerné 10 4 2 4 28 : 21 14
 9. Bánovce n/O 10 4 2 4 22 : 17 14
 10. Bracovce 10 4 2 4 18 : 15 14
 11. Malčice 10 2 2 6 35 : 44 8

Tabuľka zápasov VONKU 2017/2018
 1. Pozdišovce 10 8 2 0 45 : 17 26
 2. Ložín 10 6 1 3 29 : 11 19
 3. Strážske B 10 4 2 4 18 : 26 14
 4. Rakovec n/O 10 5 0 5 20 : 22 15
 5. Bracovce 10 2 3 5 17 : 33 9
 6. P. Čemerné 10 1 3 6 15 : 38 6
 7. Bánovce n/O 10 1 1 8 18 : 42 4
 8. Malčice 10 1 1 8 20 : 68 4
 9. Horovce 10 1 0 9 10 : 51 3
 10. Petrovce n/L B 10 1 0 9 10 : 57 3
 11. V. Slemence 10 0 2 8 14 : 40 2

IV. liga ObFZ Západ – dorastenci U-19
14. kolo (22.3.2018/30.4.2018):
Krásnovce – Pozdišovce 5:2 (0:1)
Šimko 3, Lešňák 2 – vlastný (Balický), Je-
reňák. Pred 20 divákmi rozhodoval Kaffan. 
15. kolo (29.3.2018):
Veľké Revištia – Pozdišovce 8:0 (4:0)
Karatnik 3, M. Gunar 2, Hric, Sliško, J. 
Gunar. ŽK: S. Andrišov, Bánom (d). Pred 15 
divákmi rozhodoval Dziad.
16. kolo (8.4.2018/16.5.2018):
Pozdišovce – Lastomír 2:9 (1:4)
K. Kompuš, Kohút – Bajužík 3, Kočík 2 (1 z 
11 m), Sabovčík 2 (1 z 11 m), Kuchár 2. Pred 
10 divákmi rozhodoval Kaffan.
17. kolo (14.4.2018):
Žbince – Pozdišovce, zápas zrušený, 
domáci odstúpili zo súťaže.
18. kolo (21.4.2018):
Pozdišovce – Pavlovce N/U 0:8 (0:3)
Beňak 3, Cica 3, P. Čičák, Kešeľ. Pred 20 di-
vákmi rozhodoval Jakubec.
19. kolo (28.4.2018):
Vinné – Pozdišovce 7:1 (5:0)
Čochač 2, Sarvaj, Hoľan, Makeľ, Baran (11 
m), Bajužík – Jereňák. Pred 20 divákmi roz-
hodoval Dziad.
20. kolo (5.5.2018):
Pozdišovce – Palín 0:8 (0:3)
Vaľovčík 4, Varjassy 2, Naščák, Kendereš. 
ŽK: S. Andrišov 2, Jereňák 2, O. Novák, Ko-
hút. ČK: S. Andrišov, Jereňák. Pred 30 di-
vákmi rozhodoval L. Kurták.
21. kolo (23.9.2017):
Bánovce n/O – Pozdišovce 14:0 (9:1)
J. Kanči 4, P. Tokár 3, Eliaš 2, D. Tokár 2, 
Milenky 2, D. Kanči. ŽK: Fabián (d). Pred 10 
divákmi rozhodoval P. Rapáč.
22. kolo (19.5.2018):
Pozdišovce – Moravany 0:5 (0:3)
Naščák, Bakajsa, Sklenár, Chyra, Fedorišin. 
Pred 20 divákmi rozhodoval Piovar.
23. kolo (26.5.2018):
Pozdišovce mali voľno.
24. kolo (2.6.2018):
Pozdišovce – FKD Trhovište 0:11 (0:4)
N. Bogár 3, V. Horvat 2, Milenky, O. Bogár, 
E. Bogár, Kocaj, J. Bogár, vlastný (Jereňák). 
ŽK: Jurko – D. Bogár. Pred 20 divákmi roz-
hodoval Tudja.
25. kolo (2.6.2018):
Petrovce n/L – Pozdišovce 8:0 (1:0)
Horváth 3, Doda 3, Čornec, vlastný (Kohút). 
ŽK: Horváth, Demeter – S. Andrišov. Pred 
70 divákmi rozhodoval Miľo.
26. kolo (9.6.2018):
Pozdišovce – Vyšné Remety 0:20 (0:9)
Karaman 4, Ladika 4, Hajduk 4, Trúchly 3, 
Hoc 2, Záhorčák 2, Kovaľ. Pred 70 divákmi 
rozhodoval Miľo.

Konečná tabuľka 2017/2018
 1. FKD Trhovište 22 16 3 3 99 : 42 51
 2. V. Remety 22 15 1 6  133 : 44 46
 3. Palín 22 14 2 6 100 : 45 44
 4. Lastomír 22 13 1 8 117 : 39 40
 5. Pavlovce n/U 22 13 0 9 118 : 64 39
 6. V. Revištia 22 12 0 10 76 : 57 36
 7. Moravany 22 11 1 10 52 : 48 34
 8. Petrovce n/L 22 11 0 11 55 : 66 33
 9. Krásnovce 22 9 0 13 70 : 108 27
 10. Bánovce n/O  22 6 1 15 69 : 86 19
 11. Vinné 22 5 1 16 46 : 117 16
 12. Pozdišovce 22 2 0 20 25 : 244 6
 13. Žbince odstúpili zo súťaže

24. ročník II. MsL Michalovce (futsal)
7. kolo (7.1.2018):
Parchovany – Pozdišovce 5:6 (0:3)
Góly: T. Hvozdík 3, Topoľovský 2 – Čenčarik 
3, Hirko 2, Sabol. ŽK: Tutko (d). Rozhodova-
li: Kron a Koščo.

Konečná tabuľka 2017/2018
 1. Legendy 7 6 1 0 40 : 21 19
 2. Galakticos 7 6 0 1 52 : 26 18
 3. Straky 7 4 1 2 33 : 24 13
 4. Pozdišovce 7 4 0 3 33 : 33 12
 5. Parchovany 7 3 0 4 41 : 37 9
 6. Pro Mobil MI 7 2 0 5 26 : 45 6
 7. Topoľany 7 1 0 6 25 : 39 3
 8. OTS 7 1 0 6 17 : 42 3
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Zo zápasu 19. kola VII. ligy ObFZ ŠK Strážske B/Zbudza – OcŠK Pozdi-
šovce (4:5). O loptu s domácim hráčom bojuje Chovan (10), asistuje mu 
kapitán mužstva Romančak (4).  Snímka: JPZ

Pozdišovské criepky – Noviny obyvate¾ov obce Pozdišovceˇ PRÍPRAVNÝ
FUTBAL

Nedeľa 11.3.2018:
HATALOV – POZDIŠOVCE 5:1 (3:0).
Nedeľa 17.6.2018:
POZDIŠOVCE – HOROVCE 5:0. (red.)

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

sa uskutočnia 22. júla 2018 na miestnom ihrisku:

37. ročník 
Memoriálu Mikuláša Benetina

(začiatok o 9:00 hod.)

Účastníci: OFK Lastomír U-19 (IV. liga), TJ Družstevník 
Moravany U-19 (IV. liga) a OcŠK Pozdišovce U-19 (V. liga).

54. ročník 
putovnej Pozdišovskej vázy

(začiatok o 13:30 hod.)

Účastníci: TJ Sokol Močarany (V. liga), ŠK Agro Palín (VI. 
liga), OŠK Tušice TNV (VII. liga) a OcŠK Pozdišovce (VI. liga).

SÚPERI V NOVEJ SEZÓNE
V novom súťažnom ročníku 

2018/2019 budú muži Obecné-
ho športového klubu Pozdišov-
ce štartovať v najvyššej oblast-
nej súťaži – VI. futbalovej lige. 
Ich súpermi budú tieto mužstvá 
(uvádzame  v abecednom poradí): 
Obecný športový klub Budkovce, 
Telovýchovná jednota Vyšné Re-
mety, Obecný športový klub Zalu-
žice, Telovýchovná jednota Futba-
lový klub Družstevník Trhovište, 
Športový klub Agro Palín, Športo-
vý klub Urbár Poruba pod Vihor-
latom, Obecný futbalový klub Vo-
jany, Futbalový klub Žbince, Te-

lovýchovná jednota Pokrok Krás-
novce, Obecný futbalový klub Ha-
talov, Obecný športový klub Druž-
stevník Zemplínska Široká, Obec-
ný futbalový klub Dúbravka a Te-
lovýchovná jednota Družstevník 
Záhor.

Dorastenci OcŠK budú po dvoj-
ročnom pôsobení v IV. lige ObFZ 
účinkovať v V. lige U-19 ObFZ, 
skupina Západ. V 7-člennej sú-
ťaži ich čakajú tieto družstvá: TJ 
Družstevník Čičarovce, OFK Dúb-
ravka, TJ Družstevník Ložín, OŠK 
Krišovská Liesková, TJ Pusté Če-
merné a OFK Vojany. -rk-

REKORDNÁ ÚČASŤ
Už po 22. krát sa v nedeľu 24. júna na futbalovom ihrisku uskutoč-

nil Jánsky turnaj v malom futbale. Tento ročník sa do štatistík okrem iné-
ho zapíše aj peknou účasťou. Prihlásilo sa doň až deväť družstiev: Že-
leziare, FC Roma, Le Blau, United Nastid, Salónik u Janky, Crvena 
Zvezda, FC Juniors, Dolný koniec a Pro Mobil.

V početnej konkurencii sa najviac darilo Crvenej Zvezde, Dolnému 
koncu a družstvu Le Blau. Nechýbala ani tradičná sprievodná akcia pod-
ujatia – súťaž vo varení guľášu. Najchutnejší „guľášik“ uvaril Pavol 
Mašľonka, nedali sa však zahanbiť ani ďalšie tri družstvá – Futbalisti, 
Le Blau a Komunisti.

(Dokončenie zo str. 7)


