
POZDIŠOVCE Roèník XIX.

31. december 2018

ÈÍSLO

2
Noviny obyvateľov obce Pozdišovce

MÁME NOVÚ SAMOSPRÁVU

O 9 poslaneckých kresliel v 
obecnom zastupiteľstve sa uchá-
dzalo 19 kandidátov, z nich 15 s 
podporou rôznych politických strán 
a hnutí a 4 nezávislí. Pre voľby po-
slancov odovzdali voliči 590 plat-
ných hlasovacích lístkov. Úspeš-
ná deviatka, ktorá bude najbližšie 
štyri roky rozhodovať o smerovaní 
našej obce, vyzerá nasledovne: 1. 
Igor Hreščo, 40 r., technicko-hos-
podársky pracovník, Smer-SD 367 
hlasov, 2. Peter Lukáč, 41 r., živ-
nostník, OĽaNO 300 hl., 3. Mgr. 
Radoslav Bakajsa, 42 r., obchod-
ný manažér, NEKA (nezávislý kan-
didát) 291 hl., 4. Ing. Nadežda Jur-
ková, 43 r., projektová manažérka, 
NEKA 281 hl., 5. Peter Kicoš, 43 r., 
živnostník, SMS 276 hl., 6. Ondrej 
Novák, 40 r., riadiaci pracovník, 
Smer-SD 255 hl., 7. Ing. Daniela 
Ondo-Eštoková, 29 r., fakturantka, 
NEKA 244 hl., 8. Ivana Sotáková, 
38 r., živnostníčka, OĽaNO 239 hl. 
a 9. Július Ihnacik, 48 r., údržbár, 
KSS 233 hl. V novom obecnom za-
stupiteľstve sú nováčikmi I. Hreščo, 
P. Kicoš a D. Ondo-Eštoková.

Náhradníkmi na poslancov sú: 
1. Ing. Miroslava Kunková, 33 r., 
ekonómka, Doma dobre (205 hla-
sov), 2. Mgr. Jana Plišková, 36 r., 

vedúca manažérka, SNS (204), 3. 
Cyril Kováč, 68 r., dôchodca, KSS 
(168), 4. Jaroslav Šimko, 49 r., zo-
raďovač, KSS (160), 5. Peter Po-
prik, 53 r., podnikateľ, Európska 
demokratická strana (159), 6. Mgr. 
Adriána Mašková, 50 r., sociálna 
poradkyňa a odborná garantka so-
ciálnych služieb, NEKA (158), 7. 
Ing. Lucia Lechmanová, 30 r., kli-
nická fyzička, SNS (138), 8. Ing. 

Ján Ščerbák, 40 r., manažér, Doma 
dobre (114), 9. Ľuboslav Magura, 
50 r., vodič – predajca, KSS (113) a 
10. Milan Koc, 24 r., poľnohospo-
dár, SNS (89).

O funkciu starostu na najbližšie 
funkčné obdobie sa uchádzali traja 
kandidáti. Voliči rozdelili 596 plat-
ných hlasov nasledovne: 1. Ing. Ján 
Čižmárik, 49 r., NEKA 363 hlasov 
(t.j. 60,91%), 2. Ing. Nadežda Jur-
ková, 43 r., projektová manažérka, 
NEKA 184 (30,87%), 3. Mgr. Adri-
ána Mašková, 50 r., sociálna po-
radkyňa a odborná garantka soci-
álnych služieb, NEKA 49 (8,22%). 
Funkciu starostu bude aj v ďalšom 
štvorročnom období vykonávať Ing. 
Ján Čižmárik.

Novozvolenej samospráve že-
láme v novom funkčnom období 
veľa pracovných úspechov a šťast-
nú ruku pri rozhodovaní. (JPZ)

VZDALI VĎAKU
Podobne ako v predošlých rokoch, 

aj v tomto roku si naša obec pripome-
nula výročie Slovenského národného 
povstania. Pri príležitosti 74. výročia 
tejto významnej udalosti bola v centre 
obce zapálená symbolická vatra, kto-
rú pripravili členovia miestnej základ-
nej organizácie Komunistickej strany 
Slovenska. V Povstaní bojovalo z na-
šej obce sedem občanov. (-hr-)

V sobotu 10. novembra sa už po ôsmykrát od politických a spoločen-
ských zmien na Slovensku uskutočnili demokratické voľby do miestnych 
samospráv. Právo voliť v 2 919 obciach malo 4 494 400 voličov, k vo-
lebným urnám ich prišlo 2 187 735, čo predstavuje 48,67% účasť. V na-
šej obci bolo do zoznamu voličov zapísaných 1 066 osôb, ktorí tvorili je-
den volebný obvod a jeden okrsok. Vydaných bolo 602 obálok s hlaso-
vacími lístkami pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva a voľbu sta-
rostu obce. Odovzdaný bol taký istý počet obálok. To znamená, že účasť 
na voľbách v našej obci bola 56,91% a značne prekročila celosloven-
ský priemer.

PRED NAMI 
JE ROK 2019

Na jeho prahu želám obyvateľom 
našej obce, aby ho prežili v zdraví, 
pokoji a aby sa naplnili očakávania, 
ktoré si predsavzali.

Sú za nami aj novembrové ko-
munálne voľby, z ktorých vzišlo 
nové obecné zastupiteľstvo, ktoré sa 
ďalšie štyri roky bude zaoberať cho-
dom a spravovaním obce. Je nutné 
poznamenať, že rozhodnutia obec-
ného parlamentu sú limitované roz-
počtom obce a z uvedeného bude na 
poslancoch a vedení obce, ktoré pri-
ority zvolia. Moju víziu som Vám na-
črtol už pred voľbami, preto ju ne-
budem pripomínať. Určite už v tom-
to roku začneme realizovať projekt 
Zberného dvora, ktorý rozšíri mož-
nosti odoberania odpadu (separova-
ného, stavebného alebo nadrozmer-
ného) pre občanov. Apelujeme však 
na všetkých, aby vyseparovali z ko-
munálneho odpadu čo najviac ko-
modít, pretože od toho sa bude od-
víjať aj poplatok za vývoz tuhého ko-
munálneho odpadu pre obyvateľa 
v nasledujúcich rokoch. Čím bude 
percento vyseparovaných zložiek 
vyššie, tým cena za uloženie 1 t ko-
munálneho odpadu nebude stúpať, 
resp. bude navyšovaná len mierne.

No nebude to len o odpade. Stav 
chodníkov v niektorých častiach 
obce, miestny amfiteáter či kanalizá-
cia sú témy, ktorými sa bude obec-
né zastupiteľstvo zaoberať čo naj-
skôr. Svoje postrehy a nápady, či už 
v investičnej činnosti, alebo v iných 
oblastiach nám môžete načrtnúť aj 
prostredníctvom poslancov, ktorí 
žijú vo Vašom okolí. Verím, že spo-
ločne využijeme potenciál každého, 
kto bude chcieť pomôcť a poradiť.

S úctou a prianím úspešného 
roka 2019 Ing. Ján Čižmárik,

starosta obce

VYDARENÝ VÍKEND

Popri tradičných folklórnych 
slávnostiach, ktoré obec organizuje 
bezmála už tri desiatky rokov, pri-
padli do júlového kalendára už po 
štvrtýkrát aj Dni obce. Tie sú urče-
né skôr mladšej generácii, ale ako 
sme sa v poslednú júlovú sobotu 
presvedčili, nemusí to byť pravda. 
Samozrejme, s výnimkou nafuko-
vacieho hradu na nádvorí kultúr-
neho domu, kde sa najmladší Po-
zdišovčania s chuťou vyšantili.

S blížiacou sa devätnástou ho-

dinou sa začal pomaly zapĺňať aj 
miestny amfiteáter pri obecnom 
úrade. Poslucháčov na modernú 
hudbu postupne naladila micha-
lovská skupina Ladies a Genitals. 
Okolo dvadsiatej sme mohli po-
zorovať masívny nával návštevní-
kov či milovníkov populárnej hud-
by nielen z obce, ale i zo širokého 
okolia. To sa už blížilo vystúpenie 
populárneho slovenského spevá-
ka Petra Cmorika, víťaza 2. ročníka 
televíznej súťaže "Slovensko hľa-
dá SuperStar 2" z roku 2006. Ten-
to rožňavský rodák so skupinou 
Peter Cmorik Band po tradičnom, 
ale krátkom "rozbrnkaní", počas 
poldruha hodinového vystúpenia 
zahral viaceré vlastné i prevzaté 
skladby a v závere pridal vďačné-
mu publiku (približne 350 poslu-
cháčov) ešte aj "prídavok".

Nedeľňajšie popoludnie patri-
lo, podobne ako po iné roky, folkló-
ru. Už tradične sa ako prví prezen-
tovali domáci folkloristi – DFS Har-
čarik, FSk Harčarki a FSk Harča-
re. Okrem spevu predviedli všetky 
tri telesá aj tanečné umenie a keď-
že Harčare sa v poslednom období 

So značným predstihom plánované podujatia pod holým nebom sú vždy 
istou lotériou. Vyjde, či nevyjde počasie? Kým predošlé 27. folklórne sláv-
nosti vyšli len z polovice, pretože kvôli letnej búrke sa žilinský folklórny 
súbor Stavbár už na pódium nedostal, tohtoročné júlové slávnosti aj z toh-
to pohľadu (napriek horúčave) môžeme hodnotiť ako vydarené.

(Dokončenie na str. 3)



Poslanci obecného zastupiteľstva sa v druhom polroku 2018 zišli na 1 
mimoriadnom a 2 riadnych zasadnutiach.
Dňa 26. júla 2018 obecné zastupiteľstvo na mimoriadnom zasadnutí:
	Schválilo:

1. Na základe § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach 
výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov v znení neskorších prepisov a v súlade s rozhodnutím predse-
du Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do or-
gánov samosprávy obcí, ktoré bolo uverejnené v zbierke zákonov 
Slovenskej republiky pod č. 203/2018 Z. z., určuje pre voľby po-
slancov obecných zastupiteľstiev, ktoré budú vykonané dňa 10. 
novembra 2018, jeden volebný obvod a počet poslancov obecné-
ho zastupiteľstva 9.

2. Úväzok starostu pre volebné obdobie 2018 – 2022 plný, t. j. 1.
Za uznesenie hlasovalo 5 z 5 prítomných poslancov.

Dňa 28. septembra 2018 obecné zastupiteľstvo:
	Zobralo na vedomie:

1. Odpoveď SVP, š.p., na žiadosť obce o odčlenenie časti parcely č. 
535/3 k.ú. Pozdišovce. Vzhľadom na končiace sa volebné obdobie 
a mandát poslancov neprijíma žiadne konkrétne dalšie rozhodnu-
tie ohľadom žiadosti SVP, š.p., o prevod vodných plôch do vlast-
nictva SVP, š.p., na základe zmluvy o prevode majetku obce z dô-
vodu hodného osobitného zreteľa.

2. Informáciu o ukončení rekonštrukcie obecného rozhlasu.
3. Termín konania Jesenného behu – 14. október 2018 o 14.00 hod. 

	Schválilo:
1. VZN č. 1/2018, ktorým sa schvaľuje záväzná časť UPN-O Pozdišov-

ce a prílohu č. 1 k VZN.
2. Správu o hospodárení obce za II. štvrťrok 2018 a úpravu rozpočtu 

v jednotlivých položkách podľa prílohy. 
3. Sumu finančných prostriedkov OZ Valal vo výške 820 € na refun-

dáciu časti nákladov pre kultúrno-spoločenské podujatie Harčar-
ske dňi, konané 8. – 9.9.2018.

4. Výšku príspevku v ŠKD na čiastočnú úhradu nákladov od zákon-
ných zástupcov na 4,00 €/mesiac/žiaka od 1.10.2018.

Dňa 30. novembra 2018 obecné zastupiteľstvo:
	Zobralo na vedomie:

1. Informáciu o výsledku volieb v obci na funkciu starostu obce a na 
funkciu poslancov obecného zastupiteľstva.

2. Poverenie zastupovania starostu Mgr. R. Bakajsom, ktorý je čle-
nom Rady OcZ.

	Konštatovalo, že:
1. Novozvolený starosta obce Ing. Ján Čižmárik zložil zákonom 

predpísaný sľub starostu obce.
2. Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva Mgr. Ra-

doslav Bakajsa, Igor Hreščo, Július Ihnacik, Ing. Na-
dežda Jurková, Peter Kicoš, Ondrej Novák, Ing. Danie-
la Ondo-Eštoková a Ivana Sotáková zložili zákonom predpí-
saný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.

	Zriadilo:
1. Obecnú radu.
2. Komisiu na ochranu verejného záujmu.

	Zvolilo:
1. Návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Radoslav Bakajsa, On-

drej Novák a Ing. Nadežda Jurková, ktorej uložilo:
a) sledovať priebeh rokovania, predkladané návrhy a obsah dis-

kusie,
b) predkladať k prerokúvaným bodom program a k postupu roko-

vania návrhy uznesení tak, aby sa efektívne naplnil program ro-
kovania a jeho ciele.

2. Mandátovú komisiu v zložení: J. Ihnacik, I. Sotáková a I. 
Hreščo, ktorej uložilo:
a) overiť doklady o zložení sľubu novozvoleného starostu a no-

vozvolených poslancov,
b) zistiť či nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s funkciou starostu 

alebo poslanca a to na základe nimi predložených a vlastnoruč-
ne podpísaných čestných vyhlásení, 

c) podať o výsledku svojich zistení správu ustanovujúcemu zasad-
nutiu obecného zastupiteľstva.

3. Volebnú komisiu v zložení: Mgr. R. Bakajsa, O. Novák a 
Ing. N. Jurková, ktorej uložilo dohliadať na priebeh volieb, vy-
konať v prípade tajného hlasovania sčítanie hlasov a podať obec-
nému zastupiteľstvu správu o výsledku volieb. 

4. Komisiu na ochranu verejného záujmu: J. Ihnacik 
(KSS), P. Kicoš (SMS), I. Hreščo (Smer-SD), I. Sotáková 
(OĽaNO) a D. Ondo-Eštoková (NEKA).

5. Členov Obecnej rady v zložení: Mgr. R. Bakajsa, Ing. N. 
Jurková a I. Sotáková.

	Určilo:
1. Poslankyňu Ing. N. Jurkovú zvolávať a viesť zasadnutia obec-

ného zastupiteľstva počas neprítomnosti starostu, prípadne v prí-
padoch podľa zákona o obecnom zriadení.

Ing. Ján ČIŽMÁRIK, starosta obce

ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Kultúrny dom, ktorý slúži svojmu účelu od šesťdesiatych rokov 20. 
stor., dostal v posledných týždňoch "nový šat". Snímka: jaci
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DOTYKY
nych príležitostiach zavítali.

Spomínaná unikátna (aj keď 
malá) encyklopédia len zvýraz-
ňuje významné postavenie Po-
zdišoviec v ich doterajšej his-
tórii. Záujemcovia si ju môžu 
kúpiť na obecnom úrade. Cena 
jednej publikácie je 8 €. (JPZ)

Pod názvom Dotyky s Pozdi-
šovcami – malá encyklopédia 
osobností obce vyšla na prelo-
me rokov 2017/2018 knižôčka, 
ktorá bola prezentovaná kon-
com júla na 28. folklórnych 
slávnostiach. Publikácia v tvr-
dej väzbe na 64 stranách mapu-
je osudy takmer šiestich desia-
tok významných osobností, kto-
ré v obci buď nejaký čas pôsobi-
li alebo sa tu narodili.

Čitateľ v nej nájde mená prí-
slušníkov starých  šľachtických 
rodov, ktorí svojho času zastá-
vali významné funkcie, spiso-
vateľov a osobností duchovného 
života, ktorí v obci istý čas pô-
sobili, časti hrnčiarov šíriacich 
slávu Pozdišoviec doma i vo sve-
te, rodákov, ktorí sa preslávili 
za hranicami regiónu či Sloven-
ska, ale aj desiatky významných 
osobností spoločenského živo-
ta, ktorí do našej obce pri rôz-

Gr. Štefan SIRMAJ / SZIRMAI István gr. (??? – 1711)
- diplomat, vojenský a krajinský hodnostár

SÚŤAŽILI
Výbor ZO JDS pripravil pre svo-

jich členov aj v tomto roku špor-
tový deň. Seniori sa na ňom stretli 
10. júla v areáli základnej školy. Na 
športovom podujatí sa súťažilo v ko-
paní lôpt na bránku, v hode loptou 
na kôš, streľbe zo vzduchovky a v 
hode šípok na terč. Po vyhodnote-
ní súťaže a odovzdaní medailí naj-
úspešnejším účastníkom nasledova-
lo malé občerstvenie a chutný kotlí-
kový guľáš v kultúrnom dome. Po
dujatia sa zúčastnilo 48 členov or-
ganizácie. (M. Hreščo)

MILÉ STRETNUTIE
roch sa seniori potešili aj spo-
mienkovým darčekom, ktoré 
dostali v závere milého stretnu-
tia. (Milan Hreščo)

Miestna samospráva pripra-
vila aj v tomto roku stretnu-
tie seniorov. Uskutočnilo sa 
v dňoch 23. a 24. októbra 
pri príležitosti Mesiaca úcty k 
starším v kultúrnom dome. Na 
podujatie bolo pozvaných 243 
dôchodcov.

V úvode prítomných po-
zdravil starosta obce Ing. Ján 
Čižmárik. V príhovore im po-
ďakoval za ich prácu a úsi-
lie, ktoré vynaložili v pro-
spech spoločnosti a rodín. Zá-
roveň informoval o dianí v na-
šej obci, i o zámeroch v najbliž-
šom období. Všetkým účastní-
kom podujatia zaželal pevné 
zdravie, krásne chvíle a pokoj-
ný život.

Dôchodcov na stretnutí po-
zdravili krásnymi básnička-
mi, piesňami a tančekom žia-
ci miestnej základnej školy pod 
vedením pedagógov. Po ob-
čerstvení a družných rozhovo-
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∙	 Pravoslávni	veriaci	oslávili	v	nede-
ľu	12.	augusta	chrámový	sviatok	v	česť	
Preobraženija	Hospodňa	na	hore	Tá-
bor.	 Za	 nádherného	 počasia	 sa	 zišli	
duchovní	 a	 veriaci	 zo	 susedných	 far-
ností.	 Okrem	 domáceho	 duchovného	
prot.	 Petra	 Bzika	 spoluslúžili	 o.	 igu-
men	 Serafím	 Fedik	 z	Markoviec	 a	 o.	
Patrik	 Hric	 zo	 Šamudoviec,	 ktorých	
sprevádzali	aj	ich	veriaci.	Na	konci	li-
turgie	posvätili	pekne	pripravené	ovo-
cie	a	na	záver	vykonali	obchod	okolo	
chrámu	s	čítaním	sv.	Evanjelií.	 (-re-)
∙ V poslednú novembrovú nedeľu 
(Nedeľa Krista Kráľa) sa v Trebišove 
uskutočnil v poradí 9. ročník Prehliad-
ky detských a mládežníckych spevác-
kych zborov Košickej eparchie. V ta-
mojšom mestskom kultúrnom stredis-
ku sa s hudobným doprovodom pred-
stavil aj 14-členný pozdišovský gréc-
kokatolícky spevácky zbor. (-hr-)
∙	 Vo	štvrtok	13.	decembra	sa	v	Po-
zdišovciach	konala	dekanská	pora-
da	25	kňazov	Michalovského	gréc-
kokatolíckeho	 protopresbyterátu.	
Pri	 tejto	 príležitosti	 bola	 v	miest-
nej	cerkvi	odslúžená	sv.	liturgia,	pri	
ktorej	 účinkoval	 miestny	 spevácky	
zbor.	Účastníkov	porady	privítal	 v	
kultúrnom	 dome	 aj	 starosta	 obce	
Ing.	Ján	Čižmárik.		 (-eš-)
∙ Vianočným koncertom poteši-
li v adventnom čase žiaci základ-
nej školy rodičov, starých rodičov, 
priateľov školy a obyvateľov obce. 
Pod vedením pedagógov pripravili 
nádherné piesne, vinše a tančeky, 
s ktorými vystúpili 17. decembra v 
kultúrnom dome. Na záver dosta-
li prítomní darčeky pod stromček, 
ktoré zhotovili šikovní žiaci. (-čo-)

STRUÈNE

ˇ

Domáci Harčare a Harčarki sa na folklórnych slávnostiach predstavi-
li s novým programom.

PS ÚBOČ
Pod týmto názvom zaregistroval 

Okresný úrad v Michalovciach podľa 
zákona o poľovníctve vznik novej or-
ganizácie v obci – Poľovnícky spolok 
Úboč Pozdišovce. Tento spolok vznikol 
odčlenením od PS Trhovište na základe 
súhlasu zhromaždenia vlastníkov po-
ľovných pozemkov.

Okresný úrad schválil začiatkom 
roka pre túto neziskovú organizáciu 
stanovy poľovníckeho združenia, za-
radenie poľovného revíra do akostných 
tried pre jednotlivé druhy zveri – sr-
nec, bažant, zajac, daniel, a rozhodol 
o zmene hraníc revíra. Jeho nová vý-
mera činí po odčlenení 1 700 hektárov. 
PS Úboč združuje 19 poľovníkov. Pred-
sedom spolku sa stal Ján Čačko, členmi 
výboru sú: Ing. Ľubomír Kovaľ – pod-
predseda, Ing. Stanislav Luterán – hos-
podár/kynológ, Marek Malčický – ta-
jomník/finančný hospodár, Jozef Ma-
gura – strelecký/brig. referent a Mi-
chal Čižmár – kontrolór/dozorná rada.

Novému poľovníckemu spolku želá-
me veľa úspechov v jeho činnosti. "Lovu 
zdar!" (M. Hreščo)

VYDARENÝ VÍKEND
omladili a rozšírili, nacvičili so svo-
jimi kolegyňami Harčarkami pôso-
bivé pásmo, ktorým dali obecen-
stvu najavo, ako sa kedysi chodilo s 
hrncami na trh. Ako prví z hosťujú-
cich skupín sa predstavili Starjani 
zo Starého. Táto mužská spevácka 
skupina oslávila v lete iba "piate" 
narodeniny, ale zemplínske a iné 
pesničky už niekoľko rokov šíri aj 
ďaleko za hranicami regiónu. Svoj 
štandard odprezentovala taktiež 
ženská FSk Čemerňanka z Pusté-
ho Čemerného. Tá pôsobí sa scéne 
už dvanásť rokov a v našej obci sa 
predstavila aj pred deviatimi rok-
mi. Do konca prvej časti programu 
sa domáce i hosťujúce skupiny ob-
javili na pódiu opakovane, čo len 
spestrilo priebeh slávností.

Predelom medzi úvodnou a zá-
verečnou časťou slávností bola 
prezentácia knihy Dotyky s Pozdi-
šovcami s podtitulom malá encyk-
lopédia osobností obce. Prezentá-

(Dokončenie zo str. 1) cie sa zúčastnili Ján Poprik, zosta-
vovateľ publikácie, Ing. Ján Čižmá-
rik, starosta obce, Mgr. Denisa Var-
gová, zborová farárka a Milan Hreš-
čo, obecný kronikár. Novú publiká-
ciu (podrobnejšie o nej píšeme na 
inom mieste) posýpali pozdišov-
skou hlinou.

Po deviatich rokoch zavítal do 
Pozdišoviec aj FS Kapušančan z 
Kapušian, ktorý si v dátume vzni-

ku uvádza rok 1987, ale jeho pred-
chodcom bola staršia folklórna 
skupina. Vo svojich radoch združu-
je deti, mládež a dospelých (taneč-
níci, speváci, hudobníci). Pod vede-
ním Ing. Marka Husovského pracu-
je už 15. rok. Tento skúsený cho-
reograf priviedol do našej obce od 
roku 2009 ďalšiu generáciu mla-
dých folkloristov, ktorí nám opäť 
umožnili načrieť do bohatej stud-
nice šarišského folklóru.

J. P. Zemplínsky

K úspešnému priebehu Dní obce prispel aj popredný slovenský spevák 
Peter Cmorik so svojou skupinou.  Snímky: JPZ

OD MIKULÁŠA
Pozdišovské deti privítali spo-

ločne Mikuláša v nedeľu 9. decem-
bra popoludní v kultúrnom dome. 
Po príhovore starostu obce Ing. J. 
Čižmárika vystúpili s pásmom ko-
lied, piesní, vinšov a básničiek naj-
prv deti z materskej školy a po 
nich žiaci základnej školy. Potom 
nasledovali ľudové piesne a koledy 
v podaní DFS Harčariki, DFS Har-
čarki a DFS Harčare. Záver sláv-
nosti sa niesol v znamení rozdáva-
nia darčekov Mikulášom.

Ešte predtým – vo sviatočný mi-
kulášsky deň – bol Mikuláš na sv. 
liturgii v gréckokatolíckom chráme, 
kde darčekmi potešil najmenších. 
Darčeky rozdával aj deťom Evan-
jelickej cirkvi v piatok na mikuláš-
skom večierku v zborovej zasadač-
ke. (MH)

TVORIVÉ 
DIELNE

Dňa 29. novembra zorganizova-
la ZO JDS v spolupráci so ZOS pre 
svojich členov "Tvorivé dielne". 
Účastníci akcie vyrábali pod ve-
dením pracovníkov ZOS Michalov-
ce rôzne ozdobné predmety k Via-
nociam. Boli to výrobky z vlastných 
materiálov – svietniky, dekorácie 
zo servítok a papiera, prestierania 
a iné predmety. (M.H.)

EKUMENICKÝ KONCERT

V úvode sa k prítomným slo-
vom Božím a zvesťou o narode-
ní Božieho Syna prihovoril Pe-
ter Bzík, farár miestnej pravo-
slávnej cirkevnej obce. Ako prví 
v programe vystúpili Michalov-
skí heligonkári, ktorí prítomných 
potešili nádhernými tradičnými 
koledami a hovoreným slovom. 
S krásnymi cirkevnoslovanský-
mi koledami, vinšami a koleda-
mi sa predstavili pravoslávni ve-
riaci. O príjemný sviatočný večer 
sa v doprovode Ondreja Nováka 
postarali miestni folkloristi – mla-
dí koledníci z DFS Harčariki, žen-
ská spevácka skupina Harčarki a 
mužská spevácka skupina Harča-

re, ktorej členovia sa predstavilio 
aj ako "gubaši". Duchovný zážitok 
si veriaci odniesli taktiež z vystú-
penia zmiešaného grécko- a rím-
skokatolíckeho zboru, ktorých 
sprevádzali mladí hudobníci bratia 
Paľovci. Účastníkov koncertu ná-
sledne potešil piesňami evanjelic-
ký spevokol s hudobným dopro-
vodom organistu Zdenka Smarží-
ka. Na záver koncertu zaspievalo 
67 účinkujúcich spoločne vianoč-
nú pieseň Narodil sa Kristus Pán, 
veseľme sa,...

Všetci účastníci koncertu od-
chádzali z podujatia posilnení vo 
viere a naplnení radosťou z na-
rodeného Mesiáša Ježiša Krista. 
Vďaka za to patrí organizátorom i 
všetkým účinkujúcim.

 Milan Hreščo, kronikár

Na sviatok Narodenia Pána Ježiša sa 25. decembra uskutočnil Via-
nočný ekumenický koncert, ktorý v tomto roku organizoval evanje-
lický cirkevný zbor. V preplnenom Božom chráme privítala zboro-
vá farárka Denisa Vargová účinkujúce skupiny, starostu obce Jána 
Čižmárika, duchovných otcov Mareka Paľa, Petra Bzíka, Iva Ozimani-
ča, Petra Hraboveckého, hostí z okolia a domácich veriacich.
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STRETNUTIE MAMIČIEK

Podujatia sa zúčastnilo asi 45 žien 
a približne 20 detí. Pre staršie deti bol 
pripravený detský klub, ktorý viedla 
pracovníčka detskej misie z Košíc s 
bohatým programom. Tému nám pri-
šla priblížiť sestra farárka Evka Ška-
rupová z Hanušoviec nad Topľou, 
ktorá rozprávala o rôznych bolestiach 
mám a o možnostiach, ako sa s nimi 
vysporiadať. Piesňami nás doprevá-
dzala hudobná skupina Prázdny kríž. 
Aktivitou, teda pohybovým kvízom, 
nás viedla Slávka Macejová-Tipulová 
a tá bola vhodne doladená ku téme. 
Mamičky, ktoré boli práve tehotné, 
alebo porodili len nedávno, si mohli 
prísť so svojimi ratolesťami pre po-
žehnanie. Na stretnutí sme sa potešili 
aj babke „korenárke“, ktorá sa venu-
je liečivým bylinkám a vidí v nich Boží 
dar, čím veľmi rada pomáha iným, 
ktorí potrebujú pomoc pre svoj zdra-
votný stav. Toto stretnutie bolo obo-
hatené aj o predaj milých darčeko-
vých predmetov, (náušnice, mydiel-
ka, náhrdelníky), ktoré si ženy mohli 
zakúpiť. Na konci stretnutia bol ešte 
priestor na vzájomné rozhovory, zdie-
ľania pri bohatom občerstvení.

Verím, že vytváranie priestoru pre 
mladšiu generáciu a jej duchovné aj 
duševné vzdelávanie má svoj zmysel 

a prinesie v budúcnosti svoje ovocie. 
Práve preto chceme aj naďalej orga-
nizovať podobné podujatia, na kto-
rých môžu mnohí načerpať z Božej 
studnice požehnaní. (DV)

„Keď materstvo bolí“, touto témou sa nám tohto roku podarilo pri-
lákať a osloviť mladé mamičky do kultúrneho domu u nás, v Pozdišov-
ciach. Toto podujatie pripravila Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku, 
konkrétne Šarišsko-zemplínsky seniorát, a my sme sa stali jej hostiteľ-
mi. Stretnutie sa uskutočnilo 13. októbra o 15.00 hod.

MS SČK pripravil pre svojich členov kurz prvej pomoci. Podrobnej-
šie v článku Kurz pomoci na str. 5.

Na chutnom guľáši si pochutili malí i veľkí účastníci zborového dňa 
ECAV.   Snímka: ECAV

Duchovné 
SLOVO

Milí čitatelia! Čas plynie ako 
voda a my sme opäť o rok starší. 
Pre niekoho ten uplynulý rok pri-
niesol viac dobré, inému zlé zážit-
ky. Naučili sme sa pozerať na dia-
nie okolo seba cez emočné oku-
liare. Podľa toho, čo mi prinesie 
aký pocit, podľa toho si zadefinu-
jem deň, mesiac, rok svojho živo-
ta. To, čo prežívame, nás ovplyv-
ňuje a mení a vyžaruje to z nás 
do éteru. Hrozí, že sa dostaneme 
pod vonkajšie vplyvy, ktoré nás 
dokážu znepokojiť a odpútavať od 
Hospodina, ktorý nás túži upoko-
jiť v každej chvíli života. Aký ste 
mali rok? Čím bol pre vás príno-
som? Ako ste sa nechali ovplyvniť 
okolím a situáciami vôkol seba? 

Keďže začína nový rok, nové 
obdobie, čas, ktorý je nepopísa-
ný, začnime ho bezstarostne, lep-
šie povedané, odložme svoje sta-
rosti, zložme ich pred Pána Boha.

V Biblii čítame v jednom žalme: 
„V pokoji ľahnem si, aj zaspím, 
lebo Ty, Hospodine, aj keď som 
sám, dáš prebývať mi bezpečne.“ 

O pokoji aj pokojnom spánku 
sníva snáď každý a to najmä v 
čase, kedy sa čas akoby neúpros-
ne skracoval. A mať dobrý spá-
nok je veľká vzácnosť. Potrebuje-
me si oddýchnuť, vypnúť, aby sa 
celé naše telo mohlo zotaviť. Keď 
je človek oddýchnutý, ľahšie čelí 
prekážkam, vie rozdávať a nielen 
čerpať. Ako však spať kľudným 
spánkom, keď máme neraz po-
cit, že sa na nás valia haldy prob-
lémov? Okrem vlastných chorôb 
bojujeme neraz s mnohými ďalší-
mi starosťami, sme ustráchaní a 
ustarostení o financie, o deti a ich 
budúcnosť, zápasíme o trochu po-
zornosti, chceme čas aj pre seba, 
nemáme čas pokoja. Možno si ho-
voríme, že sme veriaci, možno na-
vštevujeme kostol a poznáme fa-
rára, no zabúdame, že z vlastných 
síl a ani z vedomia, že sme kres-
ťania sa z nás nestanú pokojní ľu-
dia. Mať pokoj vo vystresovanom 

svete, v alarmujúcom čase zhonu 
je náročné. Ale žalmista píše, ...v 
pokoji ľahnem si, aj zaspím, lebo 
Ty Hospodine, aj keď som sám, 
dáš prebývať mi bezpečne. 

Mať pokoj a nepodľahnúť davu, 
je oslobodzujúce. To je dôvera. 
Deti ľahšie dôverujú, ako my do-
spelí. Charakterizuje nás to, že 
máme často strach z vykonštru-
ovaných predstáv o tom, čo ešte 
ani nie je. K tomu pridáme nega-
tívne emócie, ktorými sa nechá-
vame ovládať. Postupne podľah-
neme neexistujúcej realite. Byť 
ustráchaný je veľmi nebezpečná 
diagnóza tohto sveta. Ustrácha-
nosť je opak dôvery. A kto dôve-
ruje Bohu, ten v sebe živí pokoj a 
lásku. Ale my práve na tieto cnos-
ti akosi zabúdame. Stres vzniká 
aj z toho, ako zabezpečiť starostli-
vosť o svojich blízkych. Ako sa ve-
novať už zostarnutým rodičom, či 
ich nechať samých alebo tráviť s 
nimi čas, vziať ich k sebe, venovať 
im pozornosť. Sme zaneprázdne-
ní, pracujúci. Nielen v západných 
krajinách, ale ani u nás deti ne-
majú čas na svojich rodičov. Nikto 
na nikoho. Rodičia na deti a po-
tom ani naopak. Nezvládame po-
cit samoty, neznesieme ticho, pre-
to potrebujeme veľmi často do po-
zadia televízor, rádio, slúchadlá, 
aby nás nevyrušovala prázdno-
ta, ktorú nechceme pocítiť. To je 
chlad, chlad lásky k sebe samým 
a tiež aj k druhým. Nie sme ochot-
ní ju dávať, len ju prijímať. 

Nech je však aj tento začiatok 
nového roka pre nás časom, kto-
rý tak veľmi chce ukázať na lás-
ku aj ochotou milovať. Nedajme 
priestor stresu, nech nás nepre-
máha ustarostenosť. Snaha robiť 
veci z vlastných síl nás vyčerpá. 
My potrebujeme zdroj, ktorý sa 
nikdy nevyčerpá. A ním je Boh. 
Je tvoj vzťah s Bohom dostatoč-
ný na to, aby ťa podržal v nepo-
koji? Vieš o tom, že mu na tebe 
veľmi záleží? Vieš, že práve kvô-
li Jeho smrti môžeš byť aj ty za-
chránený? Vieš, že si ťa vypoču-
je? Boh nie je vzdialený, to len my 
potrebujeme nájsť odvahu skúsiť 
ho a veriť mu. Hovor s Ním, odo-
vzdaj mu svoj nepokoj a on ťa na-
plní láskou.

Nech je tvoj čas a začiatok no-
vého roka 2019 prežiarený Bo-
žím pokojom. „V pokoji ľahnem 
si, aj zaspím, lebo Ty Hospodine, 
aj keď som sám, dáš prebývať mi 
bezpečne. „

Prajem vám pokoj do všedných 
aj náročných dní, silu aj múd-
rosť, dôveru a lásku, požehnaný 
nový rok!

Mgr. Denisa Vargová,
zborová farárka

Duchovné 
SLOVO

ZBOROVÝ DEŇ
Pozdišovský evanjelický a. v. cirkevný 

zbor usporiadal po druhýkrát pre svojich 
členov a hostí zborový deň, ktorý sa usku-
točnil v sobotu 15. septembra v areáli far-
ského úradu. Veriaci – dospelí a mládež tak 
mali možnosť spoločne stráviť takmer celý 
deň. Podujatiu predsedala zborová farárka 
Denisa Vargová.

Program začal misijnými službami Boží-
mi v chráme. Duchovným slovom a svedec-
tvami poslúžil senior Reformovanej cirkvi 
Juraj Brecko, farár z Tušíc. K prítomným 
sa prihovoril biblickým textom evanjelis-
tu Jána 8,36 "Keď vás teda Syn vyslo-
bodí, budete skutočne slobodní". K tomu 
smerovala aj téma: "(Ne)slobodný v (ne)
slobode", nad ktorou sa v kázni zamýšľal. 
Bohatým duchovným občerstvením stretnu-
tia bola aj mládežnícka hudobná skupina 
Reformovenej cirkvi, ktorej piesne potešili 
všetkých účastníkov.

Po duchovnom slove bol spoločný obed 
na dvore pod altánkami. K chutnému kotlí-
kovému guľášu nechýbali koláče, dobrotky, 
rôzne občerstvenie, dobrá nálada a hlavne 
milé bratské rozhovory. Porota vyhodnoti-
la aj najchutnejší slivkový lekvár, ktorý na 
ochutnávku doniesli veriaci. Záujem bol aj 
o duchovnú literatúru, ktorú si mohli veriaci 
zakúpiť. Pre deti boli pripravené rôzne hry, 
trampolína, tvorivé dielne a poučné bábko-
vé divadielko.

Ani popoludní nechýbalo Božie slovo. Na 
seminári o viere v Ježiša Krista v našich do-
mácnostiach a rodinách hovoril Marek Sem-
ko, zborový farár z Trebišova.

Vďaka Všemohúcemu Bohu za celý zbo-
rový deň, za milé stretnutie, ktoré zaiste 
posilnilo vo viere všetkých účastníkov.

Milan Hreščo, presbyter CZ ECAV
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"NA HURE PRI KOCHU"

Súčasťou akcie bola aj prezentácia 
remesiel, fotodokumentácie zo sta-
rých Pozdišoviec, predaj publikácií 
a suvenírov s hrnčiarskymi motívmi.

O príjemnú atmosféru podujatia 
sa postarali pozdišovskí folkloris-
ti – Harčare a Harčariki, ako aj kla-
dzanskí ochotníci z divadla KĽUD. 

Podujatie začalo pri vypaľova-
cej peci už v piatok večer, kedy or-
ganizátori naložili k výpalu kerami-
ku a výrobky, ktoré zhotovili šikov-
ní mladí hrnčiarski umelci z okolia. 
Oheň v peci bol zapálený v sobo-
tu dopoludnia a výpal skončil v ten 
istý deň pred polnocou pri teplote 
850 stupňov. Potom sa pec necha-
la vychladnúť.

Tentoraz sa organizátori rozhodli 
pre výpal čiernej zadymovanej ke-
ramiky, ktorá sa v našej obci vyrá-
bala po stáročia pre domácnosti. 
Starodávne vypaľovanie prebiehalo 
za hojnej účasti návštevníkov – do-
mácich, hostí a mládeže. Podobne 
tomu bolo aj v nedeľu, keď popo-
ludní bolo otvorenie vychladnutej 
pece a začalo postupné vyberanie 
vypálených výrobkov. Celé toto dia-
nie sledovali prítomní so záujmom. 
Návštevníci, najmä deti, mali mož-
nosť zapojiť sa do hlinotvorby v tvo-
rivých dielňach za kruhom či mo-
delovaním a maľovaním výrobkov. 

Harčarske dňi podporilo Zemplín-
ske múzeum Michalovce, Obec Po-
zdišovce a Východoslovenské zdru-
ženie Valal. Hlavným organizáto-
rom bol náš rodák Mgr. Jozef Hra-
bovský, etnograf Zemplínskeho mú-
zea, ktorý býva práve v dome svoj-
ho pradeda M. Poľaška-Garbara. 
Patrí mu za to veľké poďakovanie. 
Vďaka patrí taktiež všetkým dobro-
voľníkom, sponzorom, účastníkom 
podujatia, priaznivcom hrnčiarske-
ho remesla a milovníkom ľudových 
tradícií. (Milan Hreščo, kronikár)

ˇ

V tomto duchu sa niesli v našej obci tohtoročné, v poradí už tretie, Har-
čarske dňi. Uskutočnili sa 8. a 9. septembra (sobota a nedeľa) na známom 
mieste na Hure pod Bačovňu pri kochu v záhrade bývalého hrnčiarskeho 
cechmajstra Michala Poľaška-Garbara (1883 – 1956) a v susednej záhra-
de Pavlikánovcov. Bola to nielen spomienka na starých majstrov hliny, ale 
predovšetkým návrat do minulosti, ktorú si už len málokto pamätá.

Dub pri cintoríne. Snímka: MH

Organizátori 3. "Harčarskich dňí" sa tentoraz rozhodli pre vypaľova-
nie zadymovanej keramiky.  Snímka: JH

Pohľad na hrnčiarsku expozíciu v Pamätnej izbe obce v budove 
obecného úradu.  Snímka: JPZ

NA HRNČIARSTVO NEZABÚDAME

aj k rekonštrukcii priestorov i samot-
nej expozície. Okrem fotodokumen-
tácie časom pribudli aj ďalšie expo-
náty – drevené sošky s hrnčiarskou 
tematikou od nášho rodáka rezbára-
-samouka Jána Gajdoščíka, prúte-
né výrobky od Petra Adama, hlav-
ne však to, čo Pozdišovce už dlhé 
stáročia charakterizuje – hrnčiarske 
výrobky. Kým v začiatkoch bolo sú-
časťou expozície len niekoľko desia-
tok kusov výrobkov pozdišovských 
majstrov hliny, postupne pribúdali 
ďalšie kúsky či už drobnými nákup-
mi, alebo nové výrobky vypálené na 

Pamätám si, že našu prácu (sta-
rosta, kronikár a ja) prerušila neča-
kaná návšteva. Starý známy folklo-
rista Michal Drabik cestou na obec-
ný úrad stretol pri evanjelickom kos-
tole náhodných turistov zo stredné-
ho Slovenska a priviedol ich k nám. 
Práce už boli v pokročilom štádiu a 
tak nečakaní hostia toho videli po-
merne dosť. To boli prví návštevníci 
našej novozriadenej Pamätnej izby 
a odvtedy pribudli ďalšie desiatky, 
stovky,... návštevníkov, zaujímajú-
cich sa o bohatú históriu našej obce.

S pribúdajúcimi návštevami došlo 

"Harčarskich dňoch", ktorých orga-
nizátorom je pravnuk hrnčiarskeho 
cechmajstra Michala Poľaška-Gar-
bara Jožko Hrabovský. V posled-
ných týždňoch sa zbierka rozrást-
la približne aj o tri desiatky ďalších 
výrobkov z pozdišovskej hrnčiarskej 
dielne. Stalo sa tak zásluhou manže-
lov Kotorovcov z Michaloviec, ktorí 
ich venovali obci, za čo im patrí na-
ša úprimná vďaka. Poďakovanie im 
patrí aj za to, že tieto výrobky ne-
skončili na smetisku, ako to v nie-
ktorých prípadoch (hlavne pri veľ-
kých upratovaniach) býva.

V súvislosti s hrnčiarskou expo-
zíciou vyvstáva aj otázka zriadenia 
hrnčiarskeho múzea. Pravdou je, že 
mnohí by sme túto myšlienku uvíta-
li, no cesta k jej realizácii je trochu 
zložitejšia. Najlepšou alternatívou sa 
nateraz javia doterajšie priestory na 
obecnom úrade, rozšírené o ďalšiu 
miestnosť, ktorú však treba uvoľniť, 
zrekonštruovať a následne zabezpe-
čiť ďalšie exponáty (hrnčiarsky kruh, 
nástroje a pod.) vrátane výrobkov, 
aby priestory nepôsobili prázdno. Ak 
by sa našli iné priestory, vyžiadali by 
si nákladnejšiu rekonštrukciu a bo-
lo by to treba poriešiť aj personálne.

V každom prípade je snahou ve-
denia obce danú situáciu zlepšovať, 
aby sme už účastníkom najbližších 
obecných podujatí (Dni obce a pod.) 
mohli poskytnúť ešte viac informácií. 

J. P. Zemplínsky

Uplynulo už viac než trinásť rokov od chvíle, keď sme v bývalej so-
bášnej sieni na obecnom úrade v sobotu 16. júla 2005 pri príležitos-
ti 690. výročia písomnej zmienky o obci dokončovali pôvodnú expo-
zíciu Pamätnej izby obce. Poriadne sme "šturmovali", keďže nasledu-
júci deň boli 15. folklórne slávnosti s pripomenutím si tohto výročia.

VZÁCNE
STROMY

Nadácia EKOPOLIS každoročne vy-
hlasuje anketu Strom roka. Doteraz 
sa uskutočnilo 16 ročníkov. Aj v našej 
obci máme vzácne stromy, ktoré by sa 
mohli o tento primát uchádzať.

Najstarším stromom je lipa malo-
listá, ktorá rastie pri OcÚ. Tá si urči-
te najviac "pamätá" na dianie v obci. 
Je stará vyše 300 rokov, obvod kme-
ňa meria 525 cm a vysoká je 15 m. 
Ďalším stromom je dub letný. Stojí na 
svahu debry Bokorovik pri ceste na 
cintorín. V "páse" má obvod 383 cm, 
výšku 17 m a vek asi 150 rokov. Zau-
jímavá je aj borovica pri kaplnke na 
cintoríne. Má obvod kmeňa 245 cm, 
výšku 14 m a vek vyše 130 rokov. V zá-
hrade Mihalčinovcov rastie mohutná 
hruška s obvodom kmeňa 313 cm. Vy-
soká je 17 m a má určite viac než 150 
rokov. Koruna je v lete plná ovocia.

Pri evanjelickom kostole viac než 
140 rokov rastú pagaštany konské. Z 
posledných troch, ktoré zostali, má je-
den obvod kmeňa 272 cm a výšku 14 
m. Z ďalších možno ešte spomenúť 
vzácny cudzokrajný 14 m vysoký, asi 
140 rokov starý strom gingko biloba, 
s obvodom kmeňa 322 cm. (M.H.)

KURZ POMOCI
„Naučiť sa poskytovať prvú pomoc 

a v prípade núdze vedieť zachrániť ľud-
ský život môže každý z nás. Bez roz-
dielu veku, vzdelania, či pohlavia.“

Dňa 11. decembra MS SČK Pozdi-
šovce v spolupráci s ÚzS SČK Michalov-
ce uskutočnili v kultúrnom dome v Po-
zdišovciach kurz prvej pomoci pre verej-
nosť. Inštruktorkou kurzu prvej pomo-
ci bola Mgr. Marcela Vincová. Účastní-
kom kurzu vysvetlila, čo majú robiť pri 
stavoch bezprostredne ohrozujúcich ži-
vot a ako poskytnúť prvú pomoc pri rôz-
nych poraneniach. Svoj odborný výklad 
spestrila praktickou ukážkou figuríny 
človeka, kde si účastníci skúsili ako po-
skytnúť prvú pomoc a použitie automa-
tického externého defibrilátora. (AO)
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NA FRONTOCH VEĽKEJ VOJNY

Pozdišovskí chlapi patrili v 
tom čase do Užhorodského vo-
jenského obvodu a zväčša slúžili 
vo vojenských jednotkách, ktoré 
mali sídlo v tomto podkarpatsko-
ruskom meste, niektorí však ru-
kovali aj do Košíc, prípadne vo-
jenských posádok v iných obvo-
doch. Okrem zázemia najčas-
tejšie bojovali v Haliči a na juž-
nom fronte. Žiaľ, mnohí z nich sa 
domov už nevrátili. Padli, alebo 
zomreli na následky zranení, či 
rôznych chorôb.

Kým pred štyrmi rokmi sme na 
stránkach týchto novín priniesli 
stručný zoznam niekoľkých le-
gionárov z Pozdišoviec, tento-
raz vďaka nadšencom vojnovej 
histórie a miestnym nadšencom, 
ktorí už dlhšie usilovne zbierajú 
spoločnosťou roky zanedbáva-
né informácie o našich predkoch 
bojujúcich na frontoch I. sveto-
vej vojny, vám môžeme pred-
ložiť oveľa väčší zoznam. Tu sú 
ich mená a zatiaľ známe osudy 
spred vyše 100 rokov:

Ján ČIŽMÁRIK 
(1889-???)

Narodil sa roku 1889 v Pozdi-
šovciach. Slúžil v Pešom pluku č. 
66 arcivojvodu Petra Ferdinanda 
so sídlom v Užhorode. Zomrel v 
nemocnici v ruskom zajatí.

Johan GUJDA 
(1888-???)

Narodil sa roku 1888 v Pozdi-
šovciach. Slúžil v Pešom pluku č. 
66 arcivojvodu Petra Ferdinanda 
so sídlom v Užhorode. Padol v 
bojoch na fronte v Rumunsku.

Ján HREŠČO-KUCHARČIN 
(1873-nezvestný od roku 1914)

Narodil sa v Pozdišovciach. 
Oženil sa a po svadbe žil v de-
dinke Boldogkoújfalu v dnešnom 
Maďarsku. Z frontu sa už nevrátil 
a bol vyhlásený za nezvestného.

Jozef HREŠČO-KUCHARČIN 
(1888-1962)

Narodil sa v Pozdišovciach. 
Bojoval v Haliči, kde bol rane-
ný a v roku 1915 prepustený do-
mov. Bol ocenený striebornou 
medailou der Tapferkeip II. stup-
ňa. Po vzniku Československej 
republiky (1918) bol zaradený do 
Česko-slovenskej armády v hod-
nosti kaprála (desiatnika).

Andrej IHNACZIK/Ihnacik 
(1891-???)

Narodil sa roku 1891 v Pozdi-

Z HISTÓRIE SÚPISOV
V roku 2019 uplynie 150 rokov od prvého moderného sčíta-

nia obyvateľstva vo vtedajšom Uhorsku, ktorému predchádzalo 
množstvo vykonaných súpisov. Jedným z nich bol celokrajinský 
regnikolárny súpis z roku 1828, od vykonania ktorého nedáv-
no uplynulo 190 rokov.

Podobne ako v dovtedajších urbároch a súpisoch, aj v tomto prí-
pade išlo len o súpis daňovníkov, v ktorom sú uvedené iba hlavy 
rodín, rozsah polí, lúk a viníc, počet domov a stavy ťažného a úžit-
kového dobytka. Keďže súpisy boli vykonávané podľa obcí, v prí-
pade našej obce sa dozvedáme, že v tom čase tu v 157 domoch 
žilo 1 182 obyvateľov – 638 rímsko- a gréckokatolíkov, 485 
evanjelikov a kalvínov a 59 židov.

V tomto súpise sú uvedené aj priezviská 126 "hláv" zdanených 
hospodárstiev. Boli to členovia rodín (uvádzame ich ako boli za-
písaní) Adamtsik, Csencsarik, Ivantsin, Kalvin, Jurko, Dra-
bik, Galya, Magura, Hrescso, Danko, Ihnaczik, Jaczko, Krá-
ly, Simko, Lesznanski, Miszik, Tkácz, Paulikan, Mihalczin, 
Rohály, Krisztovczik, Czismar, Varmegya, Szoták, Remák, 
Parikrupa, Polyasko, Markovics a ďalší.

Za samotným súpisom nasledovali stránky s uvedením richtára 
a prísažných, ktorí poskytovali niektoré údaje. Richtárom Pozdi-
šoviec bol v uvedenom roku Juraj Adamčík. (-HaP-)

V priebehu "osmičkového roka" 2018 sme si pripomenuli viacero 
významných výročí. Jedným z nich bolo aj sté výročie ukončenia 
I. svetovej vojny, ktorá viac než dve desaťročia niesla názov Veľká 
vojna. Trvala od 28. júla 1914 do 11. novembra 1918 a výrazne po-
značila osudy mnohých Pozdišovčanov, či ich rodín.

šovciach. Slúžil v Honvédskom 
pešom pluku č. 9 so sídlom v Ko-
šiciach. Padol v zázemí.

Michal JUZEK (???-???)
Podrobnejšie informácie o 

ňom doteraz nemáme. Vie-
me len to, že v roku 1924 mu 
na základe žiadosti pozdišovská 
obecná samospráva odsúhlasila 
v obci trvalý pobyt za jeho voj-
nové zásluhy.

Juraj KOHÚT 
(??? - ???)

Vieme len to, že býval v miest-
nej časti Hura a bojoval v tzv. 
Veľkej vojne. Žiadne iné infor-
mácie o ňom nemáme.

Ján KRÁĽ-SOUTIS 
(1887-1915)

Podľa informácie vnuka La-
dislava Bruňa narukoval do ci-
sársko-kráľovskej armády ako 
27-ročný ešte koncom júla 1914 
(buď prvá alebo druhá mobilizá-
cia). S manželkou čakali dieťa. 
Žiaľ, dcéru Annu, ktorá sa naro-
dila ešte v tom istom roku, už ni-
kdy nevidel.

Ján KROJ-KOLÁR 
(1895-1981)

Narodil sa 4. decembra 1895 
v Pozdišovciach. Ako príslušník 
rakúsko-uhorskej armády bo-
joval v 1. svetovej vojne. V ro-
ku 1915 bol ranený. Po návrate 
z vojny pracoval vo vlastnej diel-
ni ako kolesár. Pred prechodom 
frontu počas 2. svetovej vojny v 
novembri 1944 bol spolu so syn-
mi a ďalšími mužmi z obce náj-
dený v bunkri nemeckou hliad-
kou a odvlečený. Počas bojov pri 
Ondave sa mu podarilo ujsť.

Andreas MAGURA 
(1882-???)

Narodil sa roku 1882 v Pozdi-
šovciach. Slúžil v Pešom pluku č. 
66 arcivojvodu Petra Ferdinanda 
so sídlom v Užhorode. Padol v 
bojoch na fronte v Haliči.

Andrej MAGURA 
(1875-1954)

Narodil sa v Pozdišovciach. 
Do armády bol povolaný prav-
depodobne pri tretej mobilizácii.

Ondrej MAGURA 
(1883-???)

Narodil sa roku 1883 v Pozdi-
šovciach. Slúžil v Pešom pluku č. 
66 arcivojvodu Petra Ferdinanda 
so sídlom v Užhorode. Padol v 
bojoch na fronte v Haliči.

Johann MARINCSÁK/Mariščák 
(1895-???)

Narodil sa v Pozdišovciach. 
Slúžil v Pešom pluku č. 66 arci-
vojvodu Petra Ferdinanda so síd-
lom v Užhorode. Padol v bojoch 
na fronte v Haliči.

Michal PARIKRUPA-ŠIPAR st. 
(1883 - 1944)

Narodil sa v Pozdišovciach. 
Známy hlavne ako hrnčiar, kto-
rý sa z vojny vrátil so zranením, 
preto mu pri práci v hrnčiarskej 
dielni pomáhal ešte neplnoletý 
syn Michal (najznámejší pozdi-
šovský hrnčiar). Napriek tomu sa 
angažoval pri obnovení hrnčiar-
skeho cechu v roku 1924.

Ján PALAŠKO/Poľaško 
(1893-???)

Narodil sa roku 1893 v Pozdi-
šovciach. Slúžil v Honvédskom 
pešom pluku č. 9 so sídlom v Ko-
šiciach. Zomrel vo vojenskej ne-
mocnici.

Jozef POLÁK 
(1882-???)

Narodil sa roku 1882 v Pozdi-
šovciach. Slúžil v Pešom pluku č. 
66 arcivojvodu Petra Ferdinanda 
so sídlom v Užhorode. Padol na 
fronte v Slovinsku.

Andrej ROHELY/Rohaľ 
(1895-???)

Narodil sa roku 1895 v Pozdi-
šovciach. Slúžil v Honvédskom 
pešom pluku č. 9 so sídlom v Ko-
šiciach. Padol na fronte v Haliči.

Michal TKÁČ 
(???-1914)

Strohú informáciu o tom, že 
bojoval v I. svetovej vojne, svoj-
ho času poskytla jeho sestra (Ro-

haľová).
Ján ŽIAK 

(1899-1970)
Narodil sa v Sabinove. Ako 

18-ročný narukoval do armády a 
zúčastnil sa bojov na Piave. Od 
roku 1927 bol kantor-učiteľom v 
Pozdišovciach. Okrem cirkevnej 
školy učil aj na dvojročnej hos-
podárskej škole (vo Weinberge-
rovom kaštieli). Istý čas bol aj 
riaditeľom zlúčenej štátnej a cir-
kevnej školy. Zapájal sa aj do 
spoločenského života. Počas II. 
svetovej vojny rodina evakuova-
la do Sabinova, ale po oslobo-
dení sa opäť vrátila do "svojich" 
Pozdišoviec, kde žila až do jeho 
odchodu do dôchodku.

Georg ZSINCSÁK/Žinčák 
(1893-???)

Narodil sa roku 1893 v Pozdi-
šovciach. Slúžil v Pešom plu-
ku č. 66 arcivojvodu Petra Fer-
dinanda so sídlom v Užhorode. 
Padol v bojoch na fronte v Ha-
liči.

Treba dodať, že Slovensko bo-
lo v tom čase súčasťou Rakúsko-
-Uhorska. Do cisársko-kráľov-
skej armády bolo zmobilizova-
ných asi 400 000 – 450 000 Slo-
vákov (z celkového počtu 7 800 
000 vojakov c.-k. armády), z to-
ho približne 69 700 zahynulo (z 
celkového počtu 1 496 200 pad-
lých vojakov c.-k. armády) a asi 
61 660 bolo zmrzačených). Ve-
ľa Slovákov vstúpilo počas vojny 
do légií vo Francúzsku, Rusku a 
Taliansku), na formovaní ktorých 
sa podieľal M. R. Štefánik.

Ak ste mali v rodine veterána 
z "Veľkej" vojny a máte o ňom 
nejaké poznatky privítame, ak sa 
s nami o ne podelíte. (JPZ)



Ing. Ján MIŽÍK (1918 – 1984)
futbalista, športový funkcionár

Narodil sa 14. januára 1918 v Po-
zdišovciach. V mladosti hrával futbal 
za miestny Slavoj. Nastupoval v brán-
ke takmer do štyridsiatky. Neskôr pra-
coval pri mužstve ako funkcionár Čer-
venej hviezdy Benzina. V roku 1965 
spolu s Mikulášom Benetinom, Andre-
jom Vereščákom a ďalšími nadšenca-
mi stál pri zrode najstaršieho futbalo-
vého turnaja na Zemplíne o Putovnú 
vázu pozdišovskej keramiky, ktorý 
prerástol hranice regiónu. Zomrel 9. 
júna 1984 vo veku 66 rokov v rodnej 
obci, kde je aj pochovaný. (-ik-)
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VIETE, ŽE...
... pred 410 rokmi (1608) sa narodil 
a pred 360 rokmi (1658) zomrel kra-
jinský hodnostár, bývalý podžupan 
Zemplínskej stolice a zakladateľ po-
zdišovskej vetvy Sirmajovcov Peter 
Sirmaj?
... pred 230 rokmi (1788) sa v Sla-
vošovciach narodil Samuel Ľudovít 
Šafárik (brat Pavla Jozefa Šafárika), 
ktorý pôsobil v Pozdišovciach ako 
správca na Sirmajovom majetku?
... pred 180 rokmi (1838) bola vizi-
tácia pozdišovského CZ ECAV, kto-
rú vykonal konsenior Šarišsko-zem-
plínskeho seniorátu Andrej Čorba?
... pred 175 rokmi (1843) navští-
vil našu obec významný slovenský 
národovec, básnik, novinár, prekla-
dateľ a ev. kňaz Timotej Ignác Bo-
huslav Nosák – Nezabudov, ktorý tu 
pobudol niekoľko dní? 
... pred 100 rokmi (1918) skončila 
Veľká vojna (neskôr premenovaná 
na I. svet. vojnu), ktorá si vyžiadala 
obete aj z radov Pozdišovčanov?
... pred 90 rokmi (1928) sa v Bra-
tislave narodila popredná etnograf-
ka a výtvarná fotografka PhDr. Ester 
Plicková, CSc., autorka monografie 
Pozdišovské hrnčiarstvo (1959)?
... pred 90 rokmi (1928) sa v rodi-
ne pozdišovského ev. kantor-učite-
ľa Jána Žiaka narodil syn Tibor Ján, 
ktorý ako evanjelický kňaz 21 rokov 
vykonával funkciu seniora Tatran-

ského seniorátu?
... pred 80 rokmi (1938) bola z 
Užhorodu do Pozdišoviec premiest-
nená 12. automobilová rota, ktorá 
bola súčasťou 4. automobilového 
práporu ČSA?
... pred 80 rokmi (1938) prišiel do 
našej obce neskorší známy sloven-
ský básnik Ján Kostra, ktorý tu pô-
sobil pol roka ako podporučík  Čes-
koslovenskej armády?
... pred 75 rokmi (1943) boli v pozdi-
šovskom gréckokatolíckom chráme 
prvé sv. misie?
... pred 65 rokmi (1953) bol posta-
vený terajší most cez riečku Duša, 
ktorý nahradil predošlý vojnou zni-
čený most?
... pred 65 rokmi (1953) zomrel slo-
venský dramatik Július Barč-Ivan, 
ktorý v našej obci pôsobil ako evan-
jelický kňaz v rokoch 1935-1942?
... pred 60 rokmi (1958) pokračovali 
práce na stavbe závodu Benzina?
... pred 30 rokmi (1988) bola sply-
nofikovaná obec?
... pred 25 rokmi (1993) bola po zru-
šení štátnych hmotných rezerv ná-
sledne zrušená v obci vojenská po-
sádka?
... pred 10 rokmi (2008) zomrel po-
zdišovský rodák ev. kňaz-senior Ti-
bor Ján Žiak?
... pred 5 rokmi (2013) zomrel pozdi-
šovský rodák Ing. Otto Vőrős, ktorý 
pracoval na útvare hlavného architek-
ta mesta Bratislavy a neskôr v Kana-
de? (red)

V II. polroku 2018
Uzreli svetlo sveta

Ema FECEŇKOVÁ, Tomáš HORNÝ, Oliver KALOČAI, Martin KOVÁČ, 
Filip LECHMAN, Eliška SIVÁKOVÁ.

Uzavreli manželstvo
Florian RIEDL a Lenka MAGUROVÁ, Lukáš DOJČÁK a Mgr. Jana DUDO-
VÁ, Tomáš TULPA a Lucia KRÁĽOVÁ, Vladimír GIRMONN a Mgr. Miro-
slava ŠIMKOVÁ.

Oslávili životné výročia
50 rokov – Ľuboš ČURMA, Viliam HOĽAN, Marek IHNACIK, Marta 
LINKOVÁ, Mária LUKÁČOVÁ, Vladimír MAGURA, Ľuboslav MAGURA, 
Blažena MAGUROVÁ, Jana MENDOVÁ, Mária MIHALČINOVÁ, Brigita 
MOSKALOVÁ.
60 rokov – Daša BANOMOVÁ, Emília ČENČARIKOVÁ, Michal 
ČIŽMÁR, Janka FAZEKASOVÁ, Eva GAĽOVÁ, Vladimír HRUBÝ, Anna 
KRÁĽOVÁ, František LINK, Anna LUTERANOVÁ, Karel OPA, Pavol 
POĽAŠKO.
70 rokov – Kvetoslava DADUČOVÁ, Michal MIHALEČKO, Vladimír 
MIŠKANIČ, Mária PARIKRUPOVÁ.
75 rokov – Anna FURČÁKOVÁ, Jolana KRÁĽOVÁ, Anna MAGUROVÁ.
80 rokov – Verona ČIŽMÁRIKOVÁ, Mikuláš JURKO, Anna KRÁĽOVÁ, 
Mária PAČILOVÁ, Michal VARMEĎA.
81 rokov – Michal ANDREJKO, Anna MRÁZOVÁ, Mária POPRIKOVÁ.
82 rokov – Zuzana DELIMANOVÁ, Magdaléna GAĽOVÁ, Anna LAC-
KOVÁ, Mária MARIŠČÁKOVÁ.
83 rokov – Mária DINIČOVÁ.
84 rokov – Mária ŠTEFANKOVÁ, Július KRÁĽ.
85 rokov – Anna BALOGOVÁ.
86 rokov – Anna VOLOŠOVÁ, Albert DELIMAN, Anna ČIŽMÁROVÁ.
87 rokov – Michal HUDÁK.
88 rokov – Zuzana NEMETOVÁ.

Opustili naše rady
3.8. – Ján TOKÁR (nar. 1948), 14.8. – Miroslav MENDA (1971), 11.10. 
– Jolana HUDÁKOVÁ, rod. Moskaľová (1939), 1.12. – Vladislav PAV-
LIKÁN (1945), 4.12. – Ľubomír LAZÁR (1966), 4.12. – Ján MENDA 
(1945), 20.12. – Anna KROJOVÁ, rod. Sotáková (1932).

K 31. decembru 2018 bolo k trvalému pobytu v obci prihlásených 
1 303 obyvateľov, z toho 643 mužov a 660 žien.

GALÉRIA OSOBNOSTÍ

ˇ

JESENNÝ BEH
Športový klub SEIKEN a Obec 

Pozdišovce pripravili 14. ok
tóbra v poradí tretí Jesenný 
beh okolo Pozdišoviec. Celková 
dĺžka trate bola približne 4 500 
m. Absolvovalo ju dovedna pät-
násť pretekárov, ktorí súťažili v 
troch kategóriách. (-r-)

Na 3. ročníku Jesenného behu obcou Pozdišovce si úspešne počína-
li mladí bežci – zľava: M. Malčický, A. Gejguš a R. Čačko. Snímka: MiL

PRVÝKRÁT IĽKO
V nedeľu 2. decembra sa Rpu-

be uskutočnil v poradí 16. roč-
ník Pozdišovského šachového 

turnaja. Súťažilo 7 šachistov, z 
ktorých si najlepšie počínal Vla-
dimír Iľko a prvýkrát sa zapí-
sal do listiny víťazov tohto pod-
ujatia. Druhý skončil Jozef Mol-
nár a tretí Štefan Sabo. Na ďal-
ších miestach skončili Miroslav 
Tirpák, Jozef Link, Dušan Drábik 
a Pavol Ihnácik. Prví traja dosta-
li vecné odmeny. Organizátormi 
podujatia boli Jozef Molnár a Ja-
roslav Čenčarik. Sponzorsky pod-
ujatie podporili Obec Pozdišovce, 
R-pub a Marek Molnár.  (red.)

ZLATO A BRONZ
V piatok 7. septembra sa 

uskutočnil 5. ročník Okresnej 
športovej olympiády seniorov. 
Tentoraz to bolo v Zemplínskej 
Širokej, kde naša základná orga-
nizácia Jednoty dôchodcov Slo-
venska vyslala štyroch súťažia-
cich. Stovka súťažiacich si zmera-
la sily v piatich disciplínach a v 
dvoch si naši zástupcovia vybojo-
vali pódiové umiestnenia. V hode 
granátom na cieľ prvenstvo vybo-
joval Ján Anguš a v streľbe zo 
vzduchovky skončil Michal Mal-
čický na bronzovej priečke. Spo-
ločne sa tešíme z úspechov našich 
seniorov, ktorí reprezentujú našu 
obec. D. Lukáčová, ZO JDS



ŠPORT	V	SKRATKE ŠPORT	V	SKRATKE
VI. liga ObFZ Michalovce – muži

1. kolo (5.8.2018)
Pozdišovce – Trhovište 1:4 (0:3)
Góly: Goroľ – K. Bogár 2, L. Tkáč, M. Bo-
gár. ŽK: Chovan (d). Pred 50 divákmi roz-
hodoval Ruščanský.
2. kolo (12.8.2018)
Pozdišovce – Zempl. Široká 6:0 (1:0)
Góly: Goroľ 5, Tancož. ŽK: Staroškovič, 
Fedor 2x. ČK: Fedor (obaja hostia). Pred 
40 divákmi rozhodoval Joz. Pivarník.
3. kolo (19.8.2018)
Vojany – Pozdišovce 3:2 (0:1)
Góly: N. Ádi 2, Szidor – Bánom, Tancož. 
ŽK: Pallai, A. Ádi – Kotľár, Goroľ. ČK: A. 
Ádi. Pred 100 divákmi rozhodoval Ferko.
4. kolo (26.8.2018)
Pozdišovce – Záhor 1:5 (1:1)
Góly: Hirko – Chýrik 4, Kováč. ŽK: Mac-
ko – Remecký. Pred 50 divákmi rozhodo-
val Tušek.
5. kolo (2.9.2018)
Žbince – Pozdišovce 5:3 (3:2)
Góly: M. Adamčík 2, Bodnár, Piskor, 
Porvaz – Tancož, Macko, Ložinčák. ŽK: 
J. Adamčík, M. Adamčík (d). Pred 100 di-
vákmi rozhodoval Mazár.
6. kolo (9.9.2018)
Pozdišovce – Hatalov 1:2 (0:1)
Góly: Hirko – P. Kanči st., Pulko. ŽK: Kor-
nuc – Bokotei. Pred 20 divákmi rozhodo-
val Palinský.
7. kolo (16.9.2018)
Palín – Pozdišovce 5:1 (2:1)
Góly: Malazh 3, Šamudovský 2 (1 z 11 m) 
– Tancož. ŽK: Goroľ, Andrišov (h). Pred 
60 divákmi rozhodoval Joz. Pivarník.
8. kolo (23.9.2018):
Pozdišovce – Budkovce 0:8 (0:2)
Góly: Hutaj 3, Bubeňko 2, Surmaj, Tokár, 
Pustý. ŽK: Tancož – O. Kižík. Pred 100 di-
vákmi rozhodoval Kaffan.
9. kolo (30.9.2018)
Vyšné Remety – Pozdišovce 2:1 (1:1)
Góly: M. Záhorčák, Praščák (11 m) – Go-
roľ. ŽK: Peťo, Byra, J. Záhorčák – Dzvo-
ník, S. Andrišov. Pred 50 divákmi rozho-
doval Ferko.
10. kolo (7.10.2018):
Pozdišovce – Dúbravka 6:0 (3:0)
Góly: Tancož 2, Goroľ, Tokár, Brecko, Hir-
ko. Pred 50 divákmi rozhodoval Ruščan-
ský.
11. kolo (14.10.2018)
Krásnovce – Pozdišovce 1:2 (0:1)
Góly: M. Plutko – Goroľ, Tancož. ŽK: Seň-
ko, Kašaj, L. Plutko, Dzvoník – Macko. 
Pred 120 divákmi rozhodoval Miľo.
12. kolo (21.10.2018)
Pozdišovce – Poruba p/V 1:2 (1:1)
Góly: Goroľ – Pastirik, Dolinič. ŽK: Dolinič 
(h). Pred 30 divákmi rozhodoval Rapač.
13. kolo (28.10.2018)
Zalužice – Pozdišovce 3:1 (1:0)
Góly: Apiar 3 – Brecko. ŽK: Spišak (d). 
Pred 50 divákmi rozhodoval Pivarník.

Tabuľka jesennej časti 2018/2019
 1. Budkovce 13 13 0 0 78 : 8 39
 2. V. Remety 13 10 0 3 51 : 15 30
 3. Trhovište 13 7 3 4 32 : 16 24
 4. Palín 13 7 2 4 40 : 30 23
 5. Hatalov 13 7 1 5 34 : 25 22
 6. Zalužice 13 7 1 5 19 : 22 22
 7. Žbince 13 6 2 5 25 : 31 20
 8. Poruba p/V 13 5 4 4 15 : 21 19
 9. Krásnovce 13 5 2 6 23 : 31 17

 10. Záhor 13 4 1 8 18 : 39 13
 11. Dúbravka 13 3 3 7 12 : 36 12
 12. Pozdišovce 13 3 0 10 26 : 40 9
 13. Vojany 13 1 3 9 20 : 46 6
 14. Z. Široká 13 1 2 10 9 : 42 5

V. liga ObFZ Západ – dorastenci U-19
1. kolo (18.8.2018)
Vojany – Pozdišovce 7:0 (3:0)
Góly: Jakub 3, Lukáč, L. Bodor, Battyáni, 
Poremba. ŽK: Jurko (h). Pred 20 divákmi 
rozhodoval Cejkovský.
2. kolo (25.8.2018)
Pozdišovce – Ložín 0:7 (0:3)
Góly: Pažitka 2, S. Parihuz 2, R. Tatár 2, 
Pulko. ŽK: Pliška. Pred 45 divákmi rozho-
doval Miľo.
3. kolo (1.9.2018):
Dúbravka – Pozdišovce 2:0 (1:0)
Góly: Kurtak, Budiš. Pred 30 divákmi roz-
hodoval D. Čeklovský.
4. kolo (8.9.2018):
Pozdišovce mali voľno
5. kolo (15.9.2018):
Pusté Čemerné – Pozdišovce 3:7 (1:2)
Góly: Schmidt, Belica, Holej – Jurko 3, 
Romančák 3, Varga. Pred 20 divákmi roz-
hodoval Mazár.
6. kolo (22.9.2018)
Čičarovce – Pozdišovce 10:0 (6:0)
Góly: Moravčík 3, K. Váradi 3, Kiss 3, 
vlastný (Moskaľ). Pred 20 divákmi rozho-
doval Tudja.
7. kolo (29.9.2018)
Pozdišovce – Kriš. Liesková 1:1 (0:0)
Góly: Romančák – Bodor. ŽK: K. Rác, Bo-
dor (h). Pred 20 divákmi rozhodoval Gu-
žiňák.

Tabuľka jesennej časti 2018/2019
 1. Kriš. Liesková 6 5 1 0 36 : 5 16
 2. Vojany 6 5 0 1 40 : 13 15
 3. Ložín 6 4 0 2 38 : 17 12
 4. Dúbravka 6 3 0 3 19 : 16 9
 5. Čičarovce 6 2 0 4 18 : 29 6
 6. Pozdišovce 6 1 1 4 8 : 30 4
 7. P. Čemerné 6 0 0 6 6 : 55 0

II. MsL Michalovce (futsal)
1. kolo (11.11.2018):
Pozdišovce – Legia L.A. 2:4 (0:2)
Góly: Petro, Farkaš – Dzurjovčin 2, K. Sa-
bovčík, Chachaľák. ŽK: Hirko (d).
2. kolo (18.11.2018):
Pozdišovce mali voľno.
3. kolo (15.12.2018):
Expres Smart Serv. – Pozdišovce 5:7 (0:6)
Góly: Smerekovský 2, Chovan, Varga, 
Doda – Tancož 2, Hirko 2, Goroľ, Far-
kaš, Lazar.
4. kolo (22.12.2018):
TJ Molodina – Pozdišovce 4:10 (1:5)
Góly: Dolinič 2, Hasaralejko, Sidor – Hir-
ko 3, Macko 3, Tancož 2, Goroľ, Dzvoník.
5. kolo (23.12.2018)
AFK Topoľany B – Pozdišovce 3:6 (2:3)
Góly: Michaliv, Krajňák, Hirko (vl.) – Tan-
což 2, Goroľ 2, Hirko, Lazar. ŽK: Mondok 
– Lazar, Farkaš.
6. kolo (26.12.2018):
OTS – Pozdišovce 4:6 (2:3)
Góly: Lelovič, Horváth, Vozár, Ivančo – 
Tancož 3, Farkaš 2, Macko. ŽK: Lazar (h).
7. kolo (29.12.2018):
Krátky proces – Pozdišovce 4:2 (2:2)
Góly: Uhľar 2, Kondor, Rovňák – Tancož, 
Hirko.

Tabuľka po 7. kole:
 1. Legia L.A. 6 6 0 0 30 : 9 18
 2. Kr. proces 6 4 1 1 20 : 13 13
 3. Pozdišovce 6 4 0 2 33 : 24 12
 4. OTS 7 3 1 3 22 : 24 10
 5. Topoľany B 6 3 0 3 26 : 29 9
 6. Parchovany 6 2 1 3 28 : 25 7
 7. Molodina 7 2 0 5 23 : 24 6
 8. Pro-Mobil 6 2 0 4 15 : 21 6
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Futbalisti OcŠK, ktorí vybojovali postup do vyššej súťaže, pripravi-
li v druhej polovici júla svojim priaznivcom ďalší radostný zážitok, keď 
vyhrali domáci turnaj o putovnú Pozdišovskú vázu. Trofej tak zostala 
opäť doma po dlhých 21 rokoch.  Snímka: JPZ

Pozdišovské criepky – Noviny obyvate¾ov obce Pozdišovceˇ

FUTBALOVÉ
MENOVKY

DOSPELÍ: Lukáš ZÁN – Samu-
el ANDRIŠOV, Jaroslav BÁNOM, Lu-
káš BÉREŠ, Lukáš BRECKO, Pat-
rik DZVONÍK, Viliam FARKAŠ, Mi-
lan GOROĽ, Matúš HIRKO, Ľubomír 
CHOVAN, Dávid JEREŇÁK, Vladimír 
JURKO, Marek KALIAŠ, Jakub KOR-
NUC, Maroš KOTĽÁR, Stanislav KO-
VÁČ, Sebastián KUBICA, Jaroslav LO-
ŽINČÁK, Dávid MACKO, Marek PAV-
LOV, Tomáš PAVLOV, René PETRO, 
Miroslav TANCOŽ, Ľubomír TOKÁR. 
Vedúci mužstva: Július IHNACIK. 
Zdravotník: Igor HREŠČO.

DORASTENCI: Dalibor KOVÁČ 
– Jaroslav BÁNOM, Dávid FABI-
ÁN, Pavol IHNACIK, Jakub JURKO, 
Ivan KOMPUŠ, Róbert KOVÁČ, Du-
šan MOSKAĽ, Ondrej NOVÁK, Alex 
PLIŠKA, Martin ROMANČÁK, Benja-
mín SOTÁK, Lukáš ŠOLTÝNSKY, Ma-
rek VARGA. Vedúci mužstva: Igor 
HREŠČO.

POHÁR ObFZ
1. kolo (28.8.2016): POZDIŠOV-

CE mali voľno. 2. kolo (12.9.2018): 
JASTRABIE p. M. – POZDIŠOVCE 
1:4 (1:2), Slosarčík – Goroľ 2, Tan-
což, Pavlov. Pred 20 divákmi rozho-
doval P. Rapač. 3. kolo (26.9.2018): 
OBORÍN – POZDIŠOVCE 1:6 (0:1), 
Szarvas – Jereňák 2, Brecko 2, Tokár, 
vlastný (Laškody). Pred 20 divákmi 
rozhodoval Pivarník. Štvrťfinále – 
1. zápas(10.10.2018): POZDIŠOV-
CE – BUDKOVCE 1:10 (1:5), V. Jur-
ko – Devečka 3, Hutaj 3, Kurtak 2, 
Pavlina, Tokár. Pred 10 divákmi roz-
hodoval Mazár. Štvrťfinále - odve-
ta (24.10.2018): BUDKOVCE – PO-
ZDIŠOVCE 7:1 (4:0), Pustý 2, Hutaj 
2, vlastný (Kaliaš), Devečka, Mucha, 
Bubeňko – Kaliaš. Pred 30 divákmi 
rozhodoval Zambory. Do semifinále 
postúpili Budkovce. (rk)

VÁZA ZOSTALA DOMA

Výsledky jednotlivých zápasov:
37. ročník 

Memoriálu Mikuláša Benetina
POZDIŠOVCE – LASTOMÍR 

0:4 (0:1)
Góly: Adamčík, Lazar, Bajužík, Ba-
ča. Rozhodoval Ihnacik.

MORAVANY – LASTOMÍR 
0:2 (0:1)

Góly: Lazar, Kuchár. Rozhodoval Ko-
menda.
POZDIŠOVCE – MORAVANY 

0:0, na p. k. 3:1
Rozhodoval Babjak.

Konečné poradie:
1. OFK LASTOMÍR

2. OcŠK POZDIŠOVCE
3. TJ Družstevník MORAVANY.

54. ročník 
o putovnú Pozdišovskú vázu

Vyraďovacie zápasy:
TUŠICE TNV – PALÍN 0:2 (0:0)
Góly: Vaľovčík, Balashynets. Rozho-
dovali Stretavský – Tudja, Pavlo.
POZDIŠOVCE – MOČARANY 

5:3 (3:2)
Góly: Tancož 3, Goroľ 2 – M. Drá-
bik, Čornej, Počatko. Rozhodovali 
Tudja – Stretavský, D. Ihnacik.

O 3. miesto:
TUŠICE TNV – MOČARANY 

3:1 (2:0)
Góly: Mištaľ, Novák, Išky – Kiovský. 
Rozhodovali Pavlo – Anguš, Tudja.

Finále:
POZDIŠOVCE – PALÍN 2:0 (0:0)
Góly: Tancož, Goroľ. Rozhodovali 
An guš – M. Ihnacik, Pavlo.

Konečné poradie:
1. OcŠK POZDIŠOVCE

2. ŠK Agro PALÍN
3. OŠK TUŠICE TNV

 4. TJ Sokol MOČARANY. (ik)

V predposlednú júlovú nedeľu sa na miestnom ihrisku uskutočnili tradičné 
futbalové turnaje. Kým zápolenie dorastencov tretíkrát po sebe vyhral Lasto-
mír, víťazom 54. ročníka turnaja dospelých sa po dlhých 21 rokoch 
stal domáci tím a tak minimálne na jeden rok zostala putovná váza doma. 
Bolo to v poradí už siedme prvenstvo domáceho mužstva, prvé pod súčas-
ným názvom OcŠK.


