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Prvých 365 dní očami primátora
Takmer 365 dní prešlo, odkedy som sa stal primátorom mesta Sečovce. Bolo to 365 dní
plných noviniek, zmien, tvorivej invencie, elánu, nových riešení... Bolo to ale aj 365
d ní hľadania, starostí, problémov, sporov, pochybností a nejasností. Na prelome rokov sa k Vám preto, milí občania, prihováram, aby som Vám predložil odpočet svojich
„prvých 365 dní.“

Čo sa nám podarilo

Veľkou radosťou ma celý rok napĺňali stavebné projekty, pri ktorých
bolo mesto úspešné a ktoré priniesli
do mesta peniaze bez veľkej záťaže na
mestský rozpočet. Po dlhých rokoch
sa občania Albinova môžu tešiť z novej kanalizácie, popri ktorej sa podarilo
vyasfaltovať aj cestu cez túto okrajovú časť mesta. V týchto dňoch sa dokončuje rekonštrukcia a modernizácia
Základnej školy na Obchodnej ulici.
Podarilo sa vynoviť vozovku v centre
mesta od kostolov až po železničnú
trať. Začali sme opravovať chodníky –
napriek kontroverzným reakciám stále
považujem za správne, že sme začali
na Hviezdoslavovej ulici, kde absencia
poriadneho chodníka spôsobovala škody na majetku občanov. Ako som už
verejne prehlásil, niekde začať treba…
Za prínos považujem aj výstavbu nového supermarketu Tesco, ktorý dáva
občanom ďalšiu alternatívu nakúpiť si
za čo najlepšie ceny. V tomto kontexte pripomeniem aj rekonštrukciu príjazdovej cesty do tejto lokality. Začali
sme aj s prevenciou povodní – projektom cez vodohospodársky podnik sme
vyčistili časť toku Trnávky, kde navyše
našlo prácu 12 ľudí. Naštartovali sme
aj ďalšie projekty, ktoré môžu priniesť
mestu rozvoj…
Vo finančnej oblasti sme začali splácať staré dlhy z minulosti, kde mesto
roky platilo len úroky, ale istinu nie. Za
jediný rok sme na dvoch úveroch splatili po 30-tisíc €. Viem si predstaviť, že
60-tisíc € sa dalo použiť na rozvoj, ale
my sme si vybrali splácanie, aby sme
postupne stabilizovali ekonomiku mesta. Z minulosti nám tu zostal aj záväzok
237-tisíc € za výstavbu kanalizácie, na
ktorý sme museli zobrať úver. Ďakujem
poslancom, že sa s nutnosťou zaplatiť
tento starý dlh stotožnili, lebo v opačnom prípade by nám hrozil súdny spor
s vážnymi finančnými dôsledkami.

Radosť mám aj z naštartovania
kultúrneho a športového života. Tešia
ma aktivity dobrovoľníkov – či už je
to OZ Sečovčan alebo nové združenie
Hopp, ktoré v meste pribudlo a jeho
aktivity už spoznal každý z Vás. Kvôli verejnej kontrole vzniklo aj nové
OZ Sečovce inak. Po dlhoročnej prestávke sa na scénu vrátila sečovská
hádzaná, výrazne sa zlepšili futbalisti,
dotáciami sme v rámci finančných možností pomohli každému športovému
odvetviu, ktoré o to požiadalo.
V sociálnej oblasti sme zintenzívnili
spoluprácu s nemeckou nadáciou Keller
Laden, cez ktorú Sečovciam pomáhajú
benediktíni z Maria Laach. Vďaka ich finančnému daru v meste vyrastie nové
sociálne zariadenie pre ľudí v núdzi –
Komunitné centrum. Na poli verejného
poriadku sme cez projekt z úradu práce
zriadili rómske poriadkové hliadky, ktoré dávajú prácu ďalší ľuďom a zároveň
dohliadajú na poriadok v meste.

asi 100- tisíc €. To ale neznamená, že
sa o to nebudeme snažiť ďalej. Rozporuplné sú zatiaľ výsledky ohľadne
rekonštrukcie verejného osvetlenia, kde hľadáme model, aby bolo
modernejšie, ale bez väčšej záťaže
na mestský rozpočet. Ani za rok sa
nám celkom nepodarilo stabilizovať
personálne obsadenie Mestského
úradu. Pripúšťam, že v meste stále
chýbajú detské ihriská, viac opravených chodníkov, neopravila sa ani
cesta do Albinova...Verím ale, že tieto a ďalšie naše plány sa podarí ešte
zrealizovať…

Nech pocit šťastia, radosti
sa v dušiach Vašich rozhostí,
keď Štedrý deň k Vám zavíta.
Nech láska v srdciach ukrytá
sa mocným prúdom vyroní,
keď zvonček sladko zazvoní.
Krásne Vianoce Vám chceme priať,
aby človek človeka mal rád,
aby jeden druhému viac šťastia prial,
aby rok 2012 za to stál.
Radostné a pokojné prežitie Vianoc
všetkým Sečovčanom
praje primátor a Mestský úrad.

Čo plánujeme

S potešením môžem skonštatovať,
že už v jari sa začnú projekty výstavby
Domova seniorov, revitalizácie centra
mesta či regenerácia rómskych sídiel.
Z projektu cez SPP sa začne stavať
nové detské ihrisko na Okružnej ulici, cez projekt Úradu vlády pribudne
uzamykateľné polyfunkčné ihrisko na
sídlisku SNP. Čakáme na výsledok podaného projektu skvalitnenia separácie
odpadu. Čakáme na výzvy na nákup
čistiacej techniky pre Technické služby,
zapojiť sa chceme do cezhraničných
projektov, aby sme mohli opraviť kultúrny dom či kúpalisko. Pribudnú nové
Mrzí ma, že sa nám zatiaľ nepo- priechody pre chodcov atď...
Mílí Sečovčania. Je len na vás, aby
darilo zriadiť Mestskú políciu. Dôvod
je prozaický – v tomto roku sme na ste zhodnotili, či je môj odpočet 365 dní
dostatočný. Keď hľadím cez prizmu času
to nenašli dostatok
späť, nepochybujem, že sa dalo urobiť
zdrojov. Zriadeviac. Veď vždy sa dá. Napĺňa ma to ponie a prevádzchybnosťami, ale aj túžbou dosiahnuť
kovanie tohto
viac. A najmä obrovskou pokorou, že
poriadkového
zmeniť pohyb zabehaného kolesa, toútvaru totiž
čiaceho obrovské súkolie žistojí
vého mechanizmu mesta,
ročnie je možné zo dňa na
ne
deň. Cítim obrovskú
zodpovednosť aj preto,
že dnes už viem, že
chyby nerobí len ten,
kto nerobí nič…
Prajem Vám
požehnané a pokojné Vianoce.

Čo sa nám nepodarilo

▲▲

Váš primátor
Jozef Gamrát
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Duchovné slovo: Výhodná dôvera
H

V Sečovciach odhalili
pamätnú tabuľu E. Rothovi

zastať a zmietaný pochybnosťami sa pýtať:
„Čo mám robiť?“ Odpoveď je veľmi jednodu- Pamätnú tabuľu odhalili slávnemu sečovskému rodákovi Emery Rothochá a zároveň veľmi ťažká. Našou úlohou je vi pri príležitosti 140. výročia jeho narodenia. Iniciátorom uctenia jeho
odpovedať na Božiu lásku a v Boha zložiť pamiatky bolo OZ Sečovčan. Dielo vytvoril sochár Ján Leško.
všetku svoju dôveru. Jedna učiteľka náboženstva sa spýtala svojich žiakov: „Podľa
S listom od
čoho sa dá spoznať, že milujeme Boha?“ E. Rotha II., vnuka
Nikto nevedel odpovedať. Konečne sa pri- slávneho architekta,
hlásil jeden chlapec a povedal: „Poznáme prítomných oboznáto podľa toho, či máme na neho čas.“ Je mil Peter Sklenčár
to krásna odpoveď. Mierou lásky je ocho- z trebišovského Rota k obeti. Pre človeka, ktorého milujeme, tary klubu. „Nedomáme veľa času a radi pre neho prinášame kážem popísať svoju
i osobné obete. Čím väčšia je láska a dôvera, radosť a hrdosť, ale aj
tým väčšia je ochota k obeti. Podľa týchto prekvapenie, keď som
právd môžeme zreteľne zmerať, ako je to sa dozvedel, že rodné
vlastne s našou láskou a dôverou. Podľa mesto môjho starého
výsledku sa buď prebudíme k väčšej láske otca uznalo jeho úspea dôvere - čo vedie do života, alebo ľaho- chy, ktoré dosiahol
stajne pôjdeme ďalej svojou cestou v ústre- na druhom konci sve- ▲▲Pamätnú tabuľu odhalili primátor mesty svojmu odsúdeniu. Dôverovať ľuďom sa ta,“ uvádza sa v liste. ta Jozef Gamrát (prvý zľava) a Tibor Maz OZ Sečovčan (v strede). Na snímke
niekedy nevyplatí. Milovať Boha a dôvero- „S mojim bratom a ce- čuga
aj sochár Ján Leško.
vať mu je však tá najlepšia investícia, ktorá lou rodinou sme boli
sa vždy vyplatí.
hlboko dojatí a tešili
▲▲ o. Štefan
sme sa každej správe o prípra- Amerického inštitútu architekve pamätnej tabule. V mene tov. Zomrel 20. augusta 1948
Základná škola na Ko- svojom, môjho brata a celej v New Yorku.
Mesto ju umiestnilo na bumenského ulici pozýva rodiny vám ďakujem.“
Emery Roth sa narodil dove kultúrneho domu. Slávbudúcich prváčikov a ich
Základná škola na Ob- rodičov na Dni otvorených v roku 1871 v židovskej rodine. nostného aktu odhalenia tabuNa Základnej škole svätej Rodiny sa slávnostný chodnej ulici pozýva všetkých dverí, spojené so slávnost- Ako trinásťročný odcestoval le sa ujali primátor mesta Jozef
zápis do 1. ročníka uskutoč- budúcich prváčikov, ich rodi- ným zápisom do 1. ročníka. do New Yorku. Patril medzi Gamrát a predseda združenia
ní v nedeľu 15. januára od čov a príbuzných na slávnost- Usklutoční sa 21. a 22. ja- najvýznamnejších architektov Tibor Mačuga. V programe
13.00 do 16.00 hod., v so- ný zápis, ktorý sa uskutoční nuára 2012 v čase od 14:00 svojej doby. Medzi skvosty vystúpila speváčka Alexandra
patrí Hotel Belleclaire na Prítoková zo Základnej umebotu 21. januára od 13.00 21. a 22. januára v čase od do 17:00 hod.
▲▲ (zs)
Brodway, ktorý kritici po- leckej školy a mestská dychová
do 16.00 hod. a v nedeľu 13.00 do 17.00 hod. Na cestu
22. januára od 13.00 do za pomocou kamarátovi Let- Rodič k zápisu potrebuje rodný list menovali nezvyčajný šperk. požiarnická hudba.
▲▲ text a foto (mj)
V roku 1948 získal ocenenie
kovi sa vydajú každú hodinu. a občiansky preukaz.
16.00 hod.
ovorí sa, že dôverovať sa neoplatí. Sami
sme už boli mnohokrát obeťami dôvery, ktorú sme dali blížnemu. Sklamanie bolí,
preto sa človek pre istotu radšej obraňuje
nedôverou. Preto sa pre mnohých životnou
filozofiou stáva veta: „Radšej nedôverovať,
ako sa sklamať.“ Je však príliš nemúdre dovoliť, aby táto smutná filozofia dotkla našej
viery. Dôverovať Bohu sa totiž oplatí. Túto
dôveru nikdy nestihne sklamanie.
Kto neverí a nedúfa v ukrižovaného Pána,
je stratený. Potvrdzujú to Ježišove slová,
ktoré povedal neveriacim Židom: „Odchádzam a budete ma hľadať, ale zomriete vo
svojich hriechoch.“ Musíme si uvedomiť, že
Bohom ponúkaná milosť pre našu spásu je
viazaná na určitý čas, najdlhšie na čas pozemského života. Kto premešká vlastnou
vinou tento čas pre spásu, potom už bude
márne hľadať Pána a zahynie pre svoje hriechy. Musíme si uvedomiť, že v dejinách spásy existuje hrozné slovo: „Je neskoro!“
Kto nie je ľahostajný k otázke večného
života, ten dobre chápe nutnosť osobného
úsilia pre dosiahnutie spásy. Ale často môže

Zápisy prváčikov

Vianočné trhy obohatilo primátorské zabíjačkové menu
Vianočné trhy sa konali v druhú decembrovú sobotu na parkovisku v centre mesta. Ich súčasťou bola
ochutnávka zabíjačkových špecialít. Konala sa na náklady primátora mesta Jozefa Gamráta.
„Našim cieľom bolo pred
najkrajšími Sviatkami roka
navodiť dobrú atmosféru.
Ľudia sa mohli nadýchať
vône blížiacich sa Vianoc,
posedieť s priateľmi, ochut-

nať čo-to zo zabíjačky, zahriať sa vareným vínom,
porozprávať sa, zasmiať,
popočúvať folklór, možno
si aj zaspievať, “ uviedol
primátor. Podľa neho práve

tieto obyčajné veci mnohým
z nás v dnešnej dobe často
chýbajú alebo si ich nevieme vychutnať: „Je skvelé, že
ľudia prišli napriek sychravému počasiu.“
Špeciality
pripravili
zamestnanci Technických
služieb. Na rozdiel od zabíjačky, ktorú mesto organizovalo začiatkom roka,
tentoraz kuchári špeciality dychová hudba a malí spe- mi rokmi - z lásky k folklóru
pripravili deň vopred. Ná- váci zo Základnej umeleckej i k ľudovej piesni. Na akormestím sa šírili vône od školy, ktorých na akorde- deóne ich sprevádzal Ján
výmyslu sveta. Ľudia mohli óne sprevádzal Ján Buzin- Ferenčík. V stánkoch svoje
ochutnať čerstvé klobásy, kay. Pekné piesne z Abova výrobky ponúkali drevorezjaternice, lacipečeň a zabí- zaspievali členky ženskej bári, výrobcovia pravej mespeváckej skupiny Dubina doviny, pernikári... V ponujačkové mäso s kapustou.
V kultúrnom programe zo Svinice. Ako prezradila ke nechýbal vianočný punč.
vystúpili Detská folklórna jej vedúca Agáta Častová,
▲▲ (mj), snímky: (autor)
skupina Pavička, mestská skupina vznikla pred šiesti-
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Bezpečnosť školákov a cestujúcich
postrážia kamery
Dve nové moderné kamery pribudli v meste Sečovce. Jedna stráži bezpečnosť školákov
zo ZŠ na Obchodnej ulici, druhá bude dohliadať na cestujúcich na autobusovej stanici.

►►SEČOVCE

K

amerový systém v meste funguje už niekoľko rokov. Doteraz
mal 7 kamier, ktoré dohliadali na
najproblémovejšie časti mesta. Podľa primátora mesta Jozefa Gamráta
ich stále nie je dosť. Preto sa mesto
začiatkom roka uchádzalo o financie
na rozšírenie systému cez projekt
Bezpečné Sečovce – modernizácia
a rozšírenie kamerového systému.

Kriminalita rastie,
prevencia je nutnosť
„Jeho cieľom bola eliminácia narastajúcej kriminality v meste, najmä

Pomáha nájsť páchateľov

mladých ľudí ako aj prevencia. To
Kamerový systém podľa dosa dá len pomocou zariadení, ktoré terajších skúseností jednoznačne
budú zodpovedať moderným techno- pomáha znižovať kriminalitu, zvylógiám a trendom. Rozšírením chce šovať bezpečnosť v meste, odhamesto monitorovať tie lokality, v kto- ľovať priestupky a trestné činy
rých dochádza k častému výskytu a ľahšie rozpoznať páchateľa. Svoj
páchania trestných činov,“ uviedol efekt už kamery priniesli, vďaka
primátor.
nim sa podarilo odhaliť viacerých
Podľa projektového manažéra páchateľov – napríklad zlodejov,
Ing. Jána Lukáča, ktorý systém aj ktorí kradli na cintoríne či na náobstarával, mesto pôvodne na pro- mestí pri fontáne. V súčasnosti
jekt žiadalo 55 390 €, z toho štát je v meste 9 kamier – 2 otočné
mal poskytnúť dotáciu 44 290 €, sú na supermarkete Fresh a buzvyšné prostriedky malo zaplatiť dove úradu práce, 2 statické sú
mesto. Poslanci dali projektu ze- na cintoríne a tri na ulici a sídlenú začiatkom roka. Napriek sna- lisku SNP. Dve nové otočné
he vedenia mesta z požadovanej budú strážiť bezpečnosť školákov
sumy dostalo na ZŠ Obchodná a cestujúcich na
len 7 200 €, so autobusovej stanici.
s p o l uú č as ť o u
stálo rozšírenie Dodávateľ: Prečítajú aj číslo auta
9-tisíc €. „Sme
Rozšírenie kamerového systému
radi, že mesto dodávala spoločnosť Segametal
získalo aspoň Engineering s.r.o., montáž mala na
toľko, lebo veľa starosti spoločnosť Syteli s.r.o. Mimiest a obcí, chalovce. „Nainštalovali sme dve
ktoré kamery nové otočné megapixelové kamery
chceli, nedostalo Axis a komplet počítač na obsluhu,“
vôbec nič,“ mys- vysvetlil Ján Mikulášek zo Segamelí si Gamrát.
tal Engineering. Dodal, že výhodou

nového systému je lepšie rozlíšenie
a vyššia citlivosť - kamery umožňujú
priblíženie s až 12-násobným zoomom a full HD rozlíšenie. „Umožňujú dokonca čítanie a rozlíšenie evidenčných čísel vozidiel, ktoré sú v ich
zornom poli.“ Podľa Mikuláška systém inštalovali minulý štvrtok. „Bol
ihneď plne funkčný. Cez optickú sieť
je napojený na Obvodné oddelenie
polície v Sečovciach, kde je umiestnený v miestnosti stálej služby,“ dodal
na záver.
▲▲ text a foto: (lyv)

V Sečovciach odvoz odpadu a miestne dane na budúci rok nezdražejú

Poslanci rokovali poslednýkrát v roku 2011
N

apriek finančnej kríze a stále sa znižujúcemu
objemu financií z podielových daní do rozpočtov
miest si občania Sečoviec môžu vydýchnuť. Primátor
mesta Jozef Gamrát (nez.) nesúhlasil s úpravou daní
a miestnych poplatkov, pokiaľ mesto nevyčerpá všetky možnosti. Stotožnili sa s ním všetci poslanci.
Tí sa stretli 16. decembra na rokovaní Mestského
zastupiteľstva, ktoré je posledným v roku 2011. Jednohlasne schválili nové VZN, vďaka ktorým občania
nezaplatia na budúci rok ani cent navyše.
Dve VZN - o odpade a o miestnych daniach mesto
pôvodne plánovalo prehodnotiť a prispôsobiť narastajúcim nákladom hlavne na odvoz odpadu. Ako sa
zistilo, miestne dane sú v Sečovciach v porovnaní
s ostatnými mestami relatívne nízke. „Dobre si uvedomujeme, že len výpadok podielových daní sa nám tento
rok vyšplhal na 77-tisíc € a je predpoklad, že budúci
rok bude finančne ešte náročnejší. Odmietam ale zvyšovať finančnú záťaž na obyvateľov cez zvýšenie daní
a poplatkov, pokiaľ nevyčerpáme všetky iné možnosti,“
uviedol primátor.
Obe VZN poslanci schválili všetkými 12 hlasmi
v doterajšej podobe bez zmien. Menila sa len ich

účinnosť, ktorá je neobmedzená, pokiaľ mestský par- sa poslanci nevedeli stotožniť. Hoci brali do úvahy,
lament nerozhodne inak. „Chcem sa za to poďakovať že ide o alternatívu k výrobe tepla z plynu, čo môže
primátorovi aj v mene občanov,“ reagoval poslanec byť do budúcnosti pre Sečovce výhodou, obávali sa,
koľko by mesto stáli rozvody od budúceho energeMichal Sokoli (SMER).
Ďalšou dobrou správou je dar nemeckej nadácie tického zdroja k mestským kotolniam. Boli opatrní aj
Keller Laden vo výške 25-tisíc €, ktorý účelovo po- kvôli tomu, že zatiaľ neexistujú prepočty, koľko by
slúži na kúpu domu, v ktorom vznikne nové sociálne odberom alternatívneho tepla mesto ušetrilo a koľko
zariadenie – Komunitné centrum. Bude určené pre „stratilo“ vynútenými investíciami do teplovodu.
Späť do komisií opakovane vrátili problematiku
všetkých občanov mesta v núdzi. Nadácia predbežne
prisľúbila v budúcom roku na tento účel poslať ešte vecných bremien, ktoré sú kvôli investíciám do inžinierskych sietí na pretrase už od októbra. Poslanci po8-tisíc €.
Poslanci súhlasili aj s bezplatným prevodom žadujú, aby investori, ale aj bežní ľudia, ktorí stavajú
pozemkov v okolí Trnávky z SPF na mesto. Je to domy, za zriadenie vecných bremien platili. Týkalo by
potrebné, aby sa v tejto lokalite mohli vybudovať sa to napr. zriadenia prípojok plynu, vody, kanalizáochranné systémy, ktoré spomalia odtok zrážko- cie či elektriny. Ak by to poslanci presadili, za tieto
vých vôd, čo zabráni vzniku povodní. Zelenú dali prípojky by odteraz platil každý stavebník na území
aj zámeru na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže mesta.
Poslanci sa najbližšie stretnú mimoriadne 4. jana koncepčné a celkové riešenie verejného osvetnuára 2012 pri voľbe nového hlavného kontrolóra.
lenia v meste.
Predbežný súhlas dali aj na výstavbu bioplynovej V rovnaký dátum plánujú zasadnúť aj riadne – podľa
stanice v areáli PD na Partizánskej ulici. S návrhom in- predbežných informácií by mali rokovať o rozpočte
vestora, aby mesto od bioplynovej stanice odoberalo mesta a zložení nových komisií…
▲▲ (lyv)
teplo, ktoré je vedľajším produktom výroby elektriny,
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Sečovce sa zapísali do Slovenskej knihy rekordov

Bowling si za 24 hodín zahralo takmer 200 ľudí
Takmer 200 ľudí prišlo podporiť prvý pokus o slovenský rekord na území mesta Sečovce. Organizátori vsadili na športového ducha a rozhodli sa pokúsiť o rekord o čo
najväčší počet hráčov, hrajúcich bowling počas 24-hodinového maratónu.

I

niciátorom a organizátorom bol Motoklub Slza, finančne pomohla spoločnosť Sonap. „Chceli sme vymyslieť
niečo pre ľudí a ‚zabiť‘ dlhé zimné večery,“
priznáva majiteľ klubu Ján Kmeť, ktorý
je známy svojou kreativitou a zmyslom
pre recesiu. Dodáva, že nápad bol síce
jeho, ale ako vždy, pri jeho realizácii
pomohli všetci motorkári, ktorých
motoklub združuje. Prezradil, že už
vopred vedeli o „neoficiálnom“ slovenskom rekorde, do ktorého sa zapojilo
121 hráčov bowlingu: „Tipoval som, že

toto musíme prekonať a dostaneme sa
aspoň k číslu 150.“
Historicky prvý rekord si nenechal v sobotu popoludní ujsť primátor mesta Jozef Gamrát, ktorý si
na bowling priviedol 7-členný tím
Mestského úradu. „Je to výborná
myšlienka. Všetko čo ľudí spája, je
dobré. Je tu skvelá atmosféra. Držíme palce, aby to vyšlo – hádam sme
aj my trochu prispeli, aby sa rekord
podaril,“ uviedol tesne po odohratí
„radničného“ tímu.

▲▲Pokus o rekord si prišiel vyskúšať aj primátor mesta Jozef Gamrát.

▲▲Potvrdenie, že motoklubu Slza sa podarilo vytvoriť nový slovenský rekord, od Mariána
Angeloviča prebral majiteľ klubu Ján Kmeť.

V sobotu o štvrtej sa odpočítava- nizátorom certifikát, ktorý to dojúce hodiny po 24 hodinách zastavili. kazuje. „Podľa našich prepočtov za
Obrazovka dokazovala, že bowling 24 hodín dokáže bowling odohrať
za 24 hodín odohralo 193 ľudí, kto- maximálne 240 ľudí, takže sečovský
rí spolu nahrali 18 250 bodov. „Už rekord je možno výzvou pre nejakých
v sobotu ráno som vedel, že to bude konkurentov, alebo ho môžu jeho
oveľa vyššie číslo ako som predpo- ustanovitelia skúsiť prekonať,“ pokladal a odhadol som to na 190-192 vedal.
Dodal, že v Slovenskej knihe reľudí. Takže som sa skoro trafil,“ nekordov je momentálne zapísaných
chal sa počuť Ján Kmeť.
Najlepší výkon sa zastavil na asi 900 rekordov od výmyslu sveta.
188 nahratých bodoch – podarilo sa to Historicky prvý vznikol na SeverLukášovi Jackovi z Hriadok.. Najstar- nom póle, kde partia skialpinistov
ším účastníkom bola Ľudmila Šašá- z liptovskej Turzovky učila Eskimáková (1943), najvzdialenejším István kov variť slovenské halušky. Sečovce
sa ocitnú už v najbližšom vydaní
Baronayi z maďarského Miskolca.
Komisár Slovenskej knihy rekor- knihy, ktorej ďalší diel by mal vyjsť
dov Marián Angelovič potvrdil, že v priebehu roka 2012.
▲▲ Text a foto: lyv
rekord sa podaril a odovzdal orga-

Rómske hliadky budú fungovať ďalej
R

ómska poriadková hliadka funguje aj po 30. novembri 2011,
kedy sa na území mesta skončil
9-mesačný projekt, financovaný v
spolupráci mesta s Úradom práce,
sociálnych vecí a rodiny.
Primátor mesta Jozef Gamrát
vysvetlil, že počas tohto obdobia
si mnohí občania mesta pochvaľovali viac poriadku okolo kontajnerov a v uliciach, menej žobrajúcich
detí pred nákupnými strediskami,
či prácu hliadok pri udržiavaní
verejného poriadku. „A a mnoho
iných maličkostí, ktoré dokazujú, že
niečo sa začalo diať,“ dodal.
Pripustil, že niektorí občania
majú voči kvalite práce hliadok
výhrady. Podľa neho ale ani jedna dobrá myšlienka, zavedená
do praxe neprinesie hneď stopercentný efekt. Napriek tomu

považuje za rozumnejšie urobiť Úradu práce, sociálnych vecí a roniečo ako vôbec nič. „Vieme, že diny. „Hľadali sme spôsob, ako
problémov s verejným poriad- ďalej prefinancovať projekt hliadky
kom je veľa. Vieme aj to, že nie tak, aby to nekládlo vysoké nároky
je možné na počkanie ako švih- na mestský rozpočet. Našli sme ho
nutím čarovného prútika vyriešiť v podobe zamestnania dlhodobo
žobrajúce deti, pobiehajúce psy, nezamestnaných v projekte aktifetujúcu mládež, vandalizmus vačných prác.“
Technické služby mesta, pod
a ničenie mestského majetku,
požívanie alkoholu na verejných ktoré rómska poriadková hliadka
priestranstvách a veľa iných ne- patrí, zadelili aktivačných praduhov. Niekde ale začať treba covníkov do služieb tak, aby bola
a to sme urobili v marci 2011, zabezpečená každodenná služba
keď sa v uliciach mesta prvýkrát od siedmej ráno do desiatej večer
objavili rómske poriadkové hliad- 7 dní v týždni tak ako to bolo od
marca. Koordinátorom hliadok sa
ky,“ uviedol primátor.
Na podnet občanov mesta, stal Tibor Kotuľák, ktorý v nich
ktorí o končiacom projekte vedeli pôsobil od začiatku ich vzniku. Má
a obávali sa, kto a ako bude ďalej k dispozícii služobný telefón: 0918
aspoň čiastočne dohliadať na po- 901 743, kam môžu občania nahlariadok v uliciach, primátor v mene sovať svoje podnety.
▲▲ (kp)
mesta rokoval s vedením pobočky

Mesto hľadá ochotníkov
Mestský úrad Sečovce a primátor mesta plánujú po mnohoročnej prestávke
obnoviť tradíciu ochotníckeho divadla
v meste.
Aj touto cestou vyzýva
všetkých záujemcov, ktorí by si
radi vyskúšali dosky, ktoré znamenajú svet alebo sa na ne možno
po rokoch vrátili, aby sa prihlásili.
Mesto Sečovce okrem potenciálnych ochotníckych hercov od 0 do
100 rokov privíta aj akékoľvek
rady a inšpirácie od občanov, ktorí
v ochotníckom divadle v minulosti
pôsobili. V prípade záujmu o prácu v takomto umeleckom súbore
a kvôli bližším informáciám môžete kontaktovať vedúcu odboru
kultúry, športu a mládeže Mgr.
Ingrid Lukáčovú na tel. čísle Mestského úradu 056/678 24 37 alebo
na mobile 0905 931 897.
▲▲ (kp)
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Odovzdali prvé ceny primátora mesta Sečovce
Pro Nobis 2011
Získali ich básnik Mikuláš Kasarda a jubilujúca ZUŠ

H

istoricky prvé slávnostné oceňovanie pod
názvom Pro Nobis 2011 sa
konalo 19. decembra v kultúrnom dome v Sečovciach.
Mesto v zastúpení primátorom Jozefom Gamrátom
sa zavedením tejto novinky
v našich podmienkach snaží

reagovať na mimoriadny
prínos niektorých občanov
a kolektívov, pôsobiacich na
území Sečoviec, pre mesto
a jeho obyvateľov. „Aj tým-

to oficiálnym a slávnostným
spôsobom chceme vzdať
úctu mimoriadnym ľuďom
a oceniť ich. Spojenie Pro
Nobis je symbolické - znamená Pre nás. V tomto názve je skrytý odkaz, že títo
ľudia urobili veľa pre mesto
a teda pre nás všetkých. Na

Odklon časti kamiónovej dopravy cez okrajové časti Sečoviec
platí od začiatku decembra. Odvtedy už na maďarskú hranicu
môžu chodiť len jedným smerom – cez Hriadky.
Mimoriadne dojímavý kladnú umeleckú školu
bol vstup Mikuláša Kasardu, prebrala jej riaditeľka Máktorý napriek požehnanému ria Hvozdíková. Bohatým
veku srší energiou a tvori- programom sa prezentovavou invenciou. Pri výstupe la ocenená umelecká škona pódium mu sice musel la. Divákom sa predstavili
asistovať primátor, ale jeho všetci žiaci od nejmenších
preslov nenechal nikoho po najväčších. Vyvrchov sále chladným. Zarecito- lením umeleckého pásma
val zopár svojich veršov, do- bola plná noša kolied a viakonca zaspieval. S dojatím nočných veršovaniek.

prvýkrát som na Pro Nobis
vybral básnika Mikuláša Kasardu a kolektiv Základnej
umeleckej školy,“ uviedol
primátor mesta.

Ceny Pro Nobis bude pripovedal, že nečakal také
ocenenie ešte za svojho mátor mesta udeľovať raz
života. S dávkou nostalgie ročne – nominovaní budú
priznal, že keď príde jeho ľudí z rôznych oblastí kultúčas, tam „hore“ povie, že ry, športu, školstva a vôbec
všetkých sfér spoločnosti.
„on už svoju cenu dostal.“
▲▲ Text a foto: lyv
Pro Nobis 2011 za Zá-

►►SEČOVCE
O dopravnom obmedzení pre ťažkú nákladnú
dopravu rozhodla Národná diaľničná spoločnosť.
Podľa primátora mesta
Jozefa Gamráta tento verdikt mesto dostalo len na
vedomie, lebo cesty, ktoré
zmeny zasiahli, mestu nepatria.
„Pred odklonom dopravy
mohli kamióny chodiť aj cez
ulice Široká, SNP, Plechotická a Partizánska, vedúce
na Nový Ruskov. Po novom
už nemôžu, bráni im v tom
nové dopravné značenie. To
ich nasmeruje len na hlavný
ťah cez mesto na Hriadky,“
vysvetlil. Z tohto obmedzenia môžu mať radosť
obyvatelia spomínaných
ulíc, ktorým popod okná
rodinných domov deň-noc
jazdili a rachotili kamióny.

Pávičku vystriedala mestská
dychová hasičská hudba. Túžobne očakávaná chvíľa prišla
vtedy, keď sv. Mikuláš oznámil,
že každé dieťa, ktoré zaspieva
peknú pesničku alebo zarecituje básničku, dostane odmenu.
A adeptov sa našlo neúrekom.
V závere k prítomným prehovorila prednostka na Mestskom úrade Tatiana Raničová.
Všetkým sa poďakovala za
účasť a zaželala im príjemné
prežitie blížiacich sa Vianoc.

Podľa Gamráta nový
dopravný systém vyplýva z požiadaviek Národnej diaľničnej spoločnosti
(NDS), ktorá tým reaguje
na snahu časti kamionistov „obísť“ spoplatnené
mýtne úseky v rôznych
častiach Slovenska, vrátane Zemplínskeho regiónu.
Zmeny v doprave nastali
ako súčasť projektu NDS,
nazvaného Opatrenia na
zvýšenie výberu mýta na
spoplatnených
úsekoch
ciest I. triedy v Košickom
samosprávnom kraji. „Podobné obmedzenia majú
nielen v Sečovciach, ale aj
na križovatkách pri obciach
Michaľany - Luhyňa, Cejkov
- Borša, resp. Viničky - Ladmovce v Trebišovskom okrese,“ dodal na záver.

▲▲ Text a foto: M. Javorský

▲▲ (lyv)

Mikuláš potešil malých i veľkých
V podvečer 5. decembra sv. Mikuláš zavítal aj do
nášho mesta. Po príchode na
Námestie sv. Cyrila a Metoda
najprv vyplnil žiadosť detí a čarovnými slovami vykúzlil rozžiarenie vianočného stromčeka,
stojaceho pri fontáne. Potom
sa s prosbou o vystúpenie
obrátil na členov Detského
folklórneho súboru Pavička. V
ich podaní zazneli pekné pesničky i vinše. Divákom pripomenuli zvyky na Luciu, ktoré
kedysi robievali naši predkovia.

Kamióny majú
cez okraj Sečoviec „červenú“
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K 690. výročiu prvej písomnej zmienky o Kochanovciach

Kochanovce - stratená dedina detstva (12)
Keď sa nebo začalo vzdúvať a na
Kochanovce padal prvý tichý sneh,
mali poriadni Kochanovčania šicko zažimovane, tkali, priadli, súkali kukuricu, varili pálenku – samohonku, párali
perie a vrátili všetko požičané, lebo
sa nepatrí byť dlžníkom na Vianoce.
Kochanovské gazdiné sa pokochali
kŕdľom bielych husí, jednu – dve chytili, stisli medzi kolená, do gágora im
pchali vo vode máčanú kukuricu a občas potiahli prstami nadol po husacom
krku, aby sa toho do nich zmestilo čím
viac. Keď sa chudera hus neudusila počas vykrmovania, strčená bez pohybu
pod košarkou, pred sviatkami už ľem
chaučela, prevracala oči a pod váhou
vlastnej husacinky a husacej masti ju
zrádzali nohy. Vianočný pekáč bol pre
ňu vyslobodením...
Kochanovskí gazdovia sa pokochali vo vykŕmenej svini, na brieždení
sebe s „hentešom“ – v Kochanovciach
mal povesť majstra Ján Tomaš – Miľo,
i „sušedami daľi po jednim, abo radšej
po dvoch, bo i do druhej nohi treba,
žebi ňechramala, a žebi i kračuňska
zabijačka dobre dopadla“. A aj na posmelenie bolo treba. Veď s nejednou
vypasenou sviňou sa chlapi natrápili,
keď nechcela vyjsť z chlievika, váľala
všetkých naokolo, niektorá aj hrýzla.

A stalo sa, že behala aj po dvore s neskúseným hentešom na chrbte alebo
s nožom v krku, zanechávajúc krvavú
stopu v snehu. Súčasných ochranárov
už určite obchádzajú mrákoty...
Ale predvianočný čas – to bol
v kresťanských kochanovských rodinách, a iných tu ani nebolo, predovšetkým pôstny adventný čas, čas
prípravy na príchod Spasiteľa. Začali
roráty – ranná adventná omša a v prítmí sečovského kostola znelo z Jednotného katolíckeho spevníka Anjel
z neba v ruchu jasnom a Príde Kristus,
Spasiteľ náš, cestu mu pripravme. Do
chladného kostola ponáhľali denne
väčšinou ženy a deti – za tmy, zababušené v chustkach, v šnurovacích
topánočkách, neskôr v gumených
snehovkách so zipsom, ozdobnou
kožušinkou a kockovanými papučami
vo vnútri. Čižmy prišli neskôr. Za mesačného svitu iskrila navôkol námraza
a sneh vŕzgal pod nohami úplne inak
ako dnes. Po návrate z rorátov sa deti
rýchle zohriali pri piecke a čaji a hore
zimnou ulicou utekali naspäť do školy.
Večer bolo „modľeňe“ s radostným ružencom u Anny Pavlovej a u jej susedy
gréckokatolíci svätému Mikulášovi aj
zaspievali po starosloviensky „A chto,
chto Ňikolaja ľubit“ a dobrý Mikuláš

nechával potom darčeky v topánkach
na oknách.
V 50-tych rokoch začal Mikulášovi
konkurovať Dedo Mráz z Čukotky so
Sneguročkou, ktorý rozdával darčeky
v kultúrnom dome. Väčšie deti hovorili, že to vraj bol pán Július Kurajda.
Predtým mamičky obehli rodiny kochanovských žiakov, urobili zbierku,
a tak sa z veľkého koša ušlo aj učiteľom. Napríklad plastová súprava záclon a obrusa s veľkými pestrofarebnými kvetmi – veľký hit 50-tych rokov,
ktorý manželkám do Kochanoviec
posielali z Ameriky ich muži - vysťahovalci, a tie ich predávali ďalej, aby
si finančne prilepšili. Postupne mali
súpravu v každom dome.
Náhle zavoňali Vianoce. Makovníkmi, orechovníkmi, medvedími tlapkami, varenými salónkami, kozarami
(kapustnica), bobaľkami s makom,
tvarohom, kapustou, ale aj klobáskou, volajúcim domovom, Ježiškom
v jasliach na slame... A vianočným
stromčekom!
Ktovie, kto ho mal v Kochanovciach prvý! Avšak aj najstarší súčasníci
už spomínajú na Kračun so živým jezulankom, ktorý stál väčšinou na lavici
v kúte a už len zriedkavo visel z padlaša z mešternice (zo stropu z trámu).

Bol skromne ozdobený orechmi, jabĺčkami, cukrom či kôrkami zabalenými
v papierikoch. Pavol Mikloš, syn kochanovského birova Andreja Mikloša,
spomína, ako už v medzivojnovom
období vešali na stromček aj jánsky
chlebík a pomaranče, ale len asi pol
kilo, lebo boli veľmi drahé, reťazou
obtočili stôl, pod stôl dali sekeru a na
slame v izbe sa nielen kormácalo, ale
spalo celé Vianoce. Jeho synovec Andrej Fedor z Dvorianok si pamätá, ako
v slame ako deti hľadali orechy, ktoré
im tam skrývali rodičia. Od Viľiji rána
zneli po domoch vinčovački, večer sa
ozývalo pod oknami Dace še nám povešeľic?, zvnútra odpovedali Hej, hej,
vešeľce še!, Kochanovcami znela pieseň s nápevom z 15. storočia Narodzil
še Kristus Pán, vešeľme še a Cigáni
komolili Kedi Paňinka Marija po švece chodzila, svojoho sinačka za ručku
vodzila. Za pol storočia sa zmenili aj
kochanovské Vianoce, ale o štedrovečernej polnoci, keď sa Kochanovčania
zhromaždia v sečovských chrámoch,
budú sedieť v starých laviciach a spievať „Vstávajte, pastieri, berte sa hor“,
ticho v nich ožije najmenej 690-ročná
tradícia, dedená z minulých storočí od
„Kračuna“ ku „Kračunu“.
▲▲ (mm)

„Dolná škola“ v Sečovciach má 80 rokov
V súčasnosti najstaršia škola v Sečovciach sa v tomto roku (2011) dožila 80. výročia svojho vzniku. Po prípravných prácach sa v areáli dnešnej
ZŠ na Obchodnej ulici začalo riadne
vyučovanie na jedinej slovenskej
strednej škole v okrese. Brány školy
sa tu prvýkrát otvorili pre ešte nepovinnú štátnu meštiansku školu a do
dvoch tried prvého ročníka nastúpilo
101 žiakov, z toho 42 dievčat. Založením školy a jej vedením bol poverený
Ján Ferjentšik, odborný učiteľ z Dobšinej. Prvými učiteľmi boli Vojtech
Hronkin, Michal Šabó a externistka
Mária Augustíny. Škola postupne
prešla istým vývojom. 1. septembra
1948 došlo k zmene názvu meštianskej školy na Stredná škola v Sečovciach s už povinnou dochádzkou pre
deti, ktoré úspešne ukončili 5. ročník
národnej školy. Od 1. 9. 1953 splynutím národnej a strednej školy vzniká
Osemročná stredná škola. Počet žiakov stúpol z 305 na 707. Významný
je pre vývoj školy r. 1954/55, keď

v areáli bola zriadená Jedenásťročná Radu práce, noviny napísali: „...a po- program, mimoškolské aktivity žiakov,
stredná škola. K 1. septembru 1961 vzniesol úroveň školy na taký stupeň, plánovanie a kontrolný systém, kvabola JSŠ premenovaná na Strednú že jej páru bolo treba hľadať na oko- lita pedagogickej a pracovnej dokuvšeobecnovzdelávaciu školu a Zá- lí...“ Jeho dôstojnými nástupcami boli mentácie, kvalita a výsledky učenia z
kladnú deväťročnú školu pod spoloč- riaditeľ Michal Pristaš a PaedDr. Ján hľadiska činnosti žiakov a informačný
nou správou. 1.7.1963 sa obidve školy Dulai. Vo funkcii zástupcov sa vystrie- systém,“ uvádza sa v záveroch štátnej
osamostatnili hospodársky a pedago- dali Ján Varga, Ján Tamáš, Rudolf Ha- inšpekcie v šk. roku 1996/97. Inšpekcia ohodnotila školu riadenú V. Bugicky, avšak mali jedno riaditeľstvo. nidžiar, Mgr. Katarína Maďarová.
Historické udalosti roku 1989 kovským ako najlepšiu medzi kontroOd 1.9.1970 nahradilo SVŠ novozriadené Gymnázium Sečovce, ktoré a ďalší vývoj školu zmenili. 1. septem- lovanými školami v okrese Trebišov.
V roku 80. výročia svojho vzniku
zaniklo v areáli v šk. roku 1982/83 bra 1990 sa stáva riaditeľom školy
odchodom do Trebišova. Maturitné Mgr. Vladimír Bukovský, zástupkyňa- škola podstatne zmenila svoj vzhľad.
tablá v škole visia dodnes a tu začína- mi boli Mgr. Mária Magyarová, ktorá Prístavbou vstupuje po V. Hronkinovi
jú aj pomaturitné stretnutia. V roku bola ako jediná žena v histórii školy a Mgr. V. Bukovskom súčasný riaditeľ
1982 – 1900 bolo v budove okrem ZŠ v roku 2004 poverená jej riadením Ing. Jaroslav Konečný do histórie škoaj päť tried SOU Strojárskeho Sečov- a Mgr. Dana Hruškociová. Zásluhou ly aj ako jej staviteľ. Ing. J. Konečný
ce. V triedach pri školskej telocvični riaditeľa V. Bukovského bola na škole sa stal riaditeľom školy 1. júla 2004,
prežila prvý rok svojej existencie svojpomocne zriadená učebňa vý- jeho zástupkyňami sa stali Mgr. Má2004/05 aj Základná škola Sv. rodiny počtovej techniky, akú mala v tom ria Kešeľová, Mgr. Dana Mrázová,
Sečovce. V súčasnosti slúži areál zá- čase máloktorá škola v okrese, aj na Mgr. Dana Sotáková a Mgr. Katarína
Slovensku. Stala sa školou s rozší- Maďarová. Zvyšujúci sa počet žiakov
kladnému školstvu.
Vo verejnosti a v odborných kru- reným vyučovaním cudzích jazykov, aj v súčasnosti je dôkazom kvalitnej
hoch mala škola tradične dobrú po- s kvalitnými výsledkami v súťažiach, práce vedenia školy a pedagógov
vesť. Už v roku 1959 o riaditeľovi podstatne sa zvýšil počet žiakov ško- a prísľubom získavania kvalitného
V. Hronkinovi, ktorý bol vyznamena- ly. „...mimoriadnu úroveň má koncep- vzdelania žiakov Sečoviec a okolia.
▲▲ Mgr. Mária Magyarová
ný titulom Zaslúžilý učiteľ a nositeľ cia rozvoja školy, výchovnovzdelávací

7

Mesačník občanov Sečoviec a okolia

Deti kreslili Mikuláša, čertov aj anjelov
V deň sv. Mikuláša v kultúrnom dome
slávnostne vyhodnotili súťaž o nevšedný
námet na pohľadnicu na témy: Mikuláš
v Sečovciach a Dedo Mráz mojimi očami.
V kultúrnom programe si prítomní z úst
Silvie Buzinkajovej, Ninky Slávikovej
a Sofie Koškovej vypočuli pekné básničky i povesť o Mikulášovi.

Strenk (ZŠ na Komenského ulici).
Kategória žiaci 5. – 8. roč.: 1. Diana
Štrusová (ZŠ na Obchodnej ulici),
2. Valentína Figeľová, 3. Alžbeta
Vartášová (obe z Cirkevnej spojenej školy).

Súťaž pripravilo mesto Sečovce.
Moderátorkou bola Patrícia Marková. Ceny najúspešnejším výtvarníkom odovzdala vedúca odboru
kultúry a školstva Ingrid Lukáčová.
▲▲ (mj)

Jednotlivé práce hodnotila odborná porota. Pracovala v zložení:
Peter Vereščak, Marta Danková,
Lucia Balická a Martin Magyar. Výsledky: kategória MŠ: 1. Veronika
Ferková (MŠ na Obchodnej ulici),
2. Anetka Pavučková (MŠ na Jarnej
ulici), 3. Sofia Mazárová (MŠ na
Obchodnej ulici). Kategória žiaci 1. – 4. roč.: 1. Lenka Kmiťová,
2. Martinka Smržiková (obe zo
ZŠ na Obchodnej ulici), 3. Slavomír

Katka Ďuricová je bakalárkou hraškológie

N

a Súkromnej základnej škole
BellAmos v Martine slávnostne vyhodnotili 6. ročník
súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe:
Janko Hraško ešte žije – Školské
lásky Janka Hraška. V kategórii pre
literárnu tvorbu – HRÁŠČATÁ zvíťazila Katarína Ďuricová zo ZŠ na
Obchodnej ulici. Cenu si prevzala
z rúk profesora hraškológie Ing. Janka Cígera a prezidenta literárneho
klubu Mädokýš Mgr. Mateja Thomku. Získala titul bakalár hraškológie.
Absolvovala aj prehliadku najmenšieho a jediného múzea na svete –
Múzea Janka Hraška a zúčastnila sa
hráškorecepcie.
▲▲ (mj)

Pri príležitosti 67. výročia oslobodenia mesta Sečovce sa pri pomníku Červenej armády uskutočnil
pietny akt kladenia vencov. Oslavy
otvorila báseň, ktorú predniesla
Patrícia Marková. Primátor mesta
Jozef Gamrát vo svojom príhovore
pripomenul udalosti, ktoré sa v našom meste stali počas 2. svetovej
vojny. Hymna SR i smútočný pochod zazneli v podaní mestskej dychovej hudby. Počas jej účinkovania
námestím zazneli salvy. Z dobových
pušiek ich vypálili členovia Klubu
vojenskej histórie (KVH), odetí do
ruských uniforiem. Slávnosť pripravilo Mesto Sečovce v spolupráci so
Základnou organizáciou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a politickými stranami.
▲▲ text a foto: mj

Od veľhôr
až ku korupcii...

F

rantišek Kelle, horolezec,
polárnik, vedecký pracovník
a ... otec úspešnej spisovateľky
Táni Kelleovej Vasiľkovej. Moderátorka večera Ingrid Lukáčová,
vedúca odboru kultúry a školstva,
ho uviedla v mestskej knižnici do
2-hodinovej interesantnej besedy,
spojenej s premietaním diapozitívov. Ešte 9. novembra sa vrátil
z Polynézie, kde našiel dvaŠtefánikove pylóny, ktorými skúmal Slnko. Odohralo sa to pred storočím.
F. Kelle začínal s vysokohorskou
turistikou pod dozorom svojho
otca, chatára vo Vysokých Tatrách.
Pochodil takmer všetky svetadiely
a zaľúbil sa do najkrajších vrcholov sveta. Pred 27 rokmi bol ako
jediný Slovák členom úspešnej
čsl. výpravy na Mount Blanc. Posledných 15 rokov sa pod záštitou
Matice slovenskej venuje aj M. R.
Štefánikovi.
Do knižnice prišiel s bývalým
gymnastickým reprezentantom,
zemplínskym rodákom Antonom
Gajdošom. Pochodil okolo 60 krajín a dnešné dianie u nás považuje
za spoločenskú krízu. Korupcia,
rakovina spoločnosti, bujnie viac
a viac. Naša mládež stráca životné
istoty a nekriticky podlieha ideálom konzumnej spoločnosti.
▲▲ (jom)

Knižnica v januári
pozýva
• na výstavu Z pera Františka
Švantnera - výstava pri príležitosti 100. výročia narodenia
• pondelok 2. januára o 10.00 hod.
- Prajeme Vám šťastia, zdravia
stáleho a mešteka plného - veselo do Nového roka.
• v utorok 3. januára o 16.00 hod.
- Smelá Zuza v Afrike – beseda
• od 2. do 5. januára od 10.00 hod.
- Prázdninové všeličo
• 9. januára o 14.00 hod. - Rozprávky tety Zimy
• 15. januára o 14.00 hod. - Čítame s Osmijankom
• 22. januára o 13.00 hod. - Z ríše
bájok
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Sečovskí trojbojári úspešní
Začiatkom decembra (3. a 4.) sa v Giraltovciach uskutočnil Svetový pohár mládeže
(World Youth Cup) v silovom trojboji a v tlaku na lavičke za účasti pretekárov z Maďarska, Poľska a Slovenska. Oddiel silového trojboja Spojenej školy Sečovce reprezentovali Róbert Migaľ, Dominik Grega, Maroš Ďurkovič a Milan Vysoký.

D

orastenec D. Grega vo váhovej
kategórii do 67,5 kg v trojboji
dosiahol výkon 480 kilogramov (drep
195 kg, tlak na lavičke 110 kg, mŕtvy
ťah 175 kg). Zabezpečil mu striebornú
medailu. Rovnaký úspech dosiahol aj

junior Maroš Ďurkovič. Vo váhovej
kategórii do 82,5 kg v trojboji zdvihol
činku o hmotnosti 577,5 kg (drep
222,5 kg, tlak na lavičke 140 kg, mŕtvy ťah 215 kg).
Vo váhovej kategórii do 100 kg

HK Sečovce - Hc winLand Michalovce 13:25

▲▲Hádzanári Hc winLand Michalovce zvíťazili v osemfinále Slovenského pohára na palubovke svojho rivala zo Sečoviec 25:13, hoci po prvom polčase bol stav 10:10. V druhom
polčase však domáci hádzanári aj vinou toho, že hrali viacero minút oslabení zmohli na
strelenie iba troch gólov a to rozhodlo o tom, že winLand postúpil do štvrťfinále SP.
▲▲ Zdroj: (internet)

v tlaku na lavičke dorastenec Róbert
Migaľ dosiahol výkon 175 kg, ktorý
mu zabezpečil zlatú medailu. Dorastenec Milan Vysoký súťaž nedokončil.
Podľa slov trénera Zoltána Jurku
najlepší výkonnostný rast dosiahli Dominik Grega a Robo Migaľ. „Členom

oddielu v Novom roku želám veľa úspechov,“ dodal na záver.
Silový trojboj (Powerlifting) je silový šport, ktorý sa skladá z disciplín:
Drep, tlak na lavičke, mŕtvy ťah –
v tomto poradí za sebou aj nasledujú
na súťaži. Každý pretekár má 3 až 4
pokusy na každú disciplínu. Najlepší
pokus z každej disciplíny sa započítava
do výsledného súčtu (total).
▲▲ (mj)

Futbalisti Slavoja myslia na postup
Podľa manažéra Jozefa Halapí- ťaži. Zimnú prípravu odštartujú
na, pred novým súťažným roční- 20. januára.
Za Slavoj nastupovali i prípravkom, prisľúbili primátorovi mesta,
že v horizonte 2-3 rokoch zrealizu- ky (4. - 5. roč. ZŠ), starší i mladjú postup. K nemu by mali dopo- ší žiaci. Tí, pod vedením J. Tótha,
môcť i posily z Trebišova: Černej skončili na doteraz najlepšom
a brankár Poľacký. O niektorých 5. mieste. Štvrtoligoví dorastenci,
hráčov mali záujem i väčšie kluby, pod taktovkou J. Serbína, zaznapre postupové ambície však ne- menali výkyvy v dochádzke na
pochodili. Kľúčovým duelom jese- zápasy, čo je ale problém celého
ne sa ukázala domáca prehra 1:2 nášho regiónu. Mládež dáva preds Michaľanmi. Zapríčinila ju slabšia nosť diskotékam či iným aktivitám.
forma niektorých hráčov i počet- Napriek tomu štyria dorastenci abné zranenia. Naopak, posledných solvujú zimnú prípravu s áčkom.
V závere nášho stretnutia vy6 kôl Sečovčania neprehrali. V. Kapušany „B“ rozdrvili doma 8:1! slovil J. Halapín poďakovanie priVekový priemer hráčov je 22,5 ro- mátorovi J. Gamrátovi za podporu.
kov, trénerom zostáva Mgr. Milan Mrzí ho ale, že niektorí poslanci
Siksa. V kádri mali 18 hráčov. Do nemajú záujem, aby futbal vôbec
budúcna musia zlepšiť hlavne hru fungoval.
▲▲ (jom)
v obrane, útok bol najlepší v sú-

Volejbalový turnaj vyhral Relax
V telocvični na ZŠ na Komenského ulici sa konal 16. ročník Vianočného volejbalového turnaja zmiešaných družstiev. Konečné poradie: 1. Relax, 2. Uragán, 3. Muvoza,
4. Dargov, 5. Učitelia (zo ZŠ na Komenského ulici).

N

Na turnaji si s chuti zahrala
ováčikom na turnaji boli hráči družstva MUVOZA. „Ide aj zástupkyňa riaditeľa ZŠ na Koo skratku pre mužstvo volejbalových menského ulici Katarína Rabatízázrakov,“ prezradil Lukáš Rozman, nová. Ani ona netajila spokojnosť
jeden z najaktívnejších hráčov ko- s akciou, ktorá priniesla mnoho
lektívu. Od jeho kapitánky Martiny dramatických momentov. „Teší ma,
Dulaiovej sme sa dozvedeli, že ich že sa turnaj opäť uskutočnil,“ potrénerom je skúsený hráč druž- vedala. Jej spoluhráčmi v družstve
stva Relax Marek Michalčo. Vďaka učiteľov boli: Gejza Hallér, Marta
nemu sa stretávajú každý pondelok Danková, Zlatica Marcinová, Miv telocvični na ZŠ na Obchodnej chal Ivanišin a Ján Sabo.
Turnaj pripravili hráči družulici. Hrajú asi rok. Okrem toho sú
účastníkmi trebišovskej mestskej stiev Relax a Uragán. Uragán hral
volejbalovej ligy. Ďalšími hráčmi na v zložení: Viera Gasperová, Viola
turnaji v Sečovciach boli: Peter Rác, Smržíková, Jozef Sabo, Juraj ČižBoris Mochnacký, František Bodnár már, Róbert Ďurka a Peter Jelínek. Farby Dargova hájili: Ondrej
a Jozef Jeňo (na snímke).

Dobranský, Hana Cimbalová, Marek Loffay, Peter Jenčo a Beatka
Dembická.
Zostava víťazného celku: Ma-

rek Michalčo, Michal Soták, Mária
Sotáková, Marián Strapoň, Marek
Májovský a Mikuláš Javorský.
▲▲ Text a foto: mj
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