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V polovici novembra (15.) obchodný reťazec Tesco slávnostne otvorilo v Sečovciach svoju 109. prevádzku na Slovensku. Pásku prestrihli (zľava): predseda
predstavenstva spoločnosti Chemkostav Ing. Tibor Mačuga, manažérka supermarketu Nóra Buhajová a primátor Mesta Sečovce MVDr. Jozef Gamrát.

Ing. T. Mačuga: „Som rád, že sa na výstavbe TESCA podieľali aj sečovské firmy“

Pri príležitosti otvorenia TESCA sme niekoľko otázok položili konateľovi realitno-developerskej spoločnosti
AHA spol. s r.o. a predsedovi predstavenstva spoločnosti Chemkostav Michalovce Ing. Tiborovi Mačugovi.

• Kto pripravoval tento projekt?

Realitno-developerská spoločnosť
AHA spol.s r.o., ktorá odkúpila schátralé budovy a pozemky od súkromných vlastníkov. Stavbu realizovala
akciová spoločnosť Chemkostav Michalovce. Túto firmu si v elektronickej aukcii vybral investor, t.j. Tesco.
• Kedy vznikla myšlienka postaviť
v Sečovciach tento supermarket?
Bolo to na prelome rokov 2007
a 2008. Mal som s týmto investorom veľmi dobrý vzťah. Spoločnosť
Chemkostav dovtedy postavila pre
Tesco asi desať hypermarketov. Boli
vo väčších mestách. Bolo to však obdobie, kedy Tesco začalo stavať aj v
menších mestách a to verzie tisíc metrov štvorcových a menej, predajnej
plochy. Samozrejme, že tohto investora som chcel priviesť aj do Sečoviec.
Teší ma, že sa to podarilo.
• Kedy sa začala jeho výstavba?
Po zrealizovaní preložky plynu, ktorý prechádzal staveniskom. Práce na
samotnej stavbe začali 14. júla tohto
roku. Termíny výstavby pre tohto investora sú vždy veľmi krátke. Na túto
stavbu mal Chemkostav 14 týždňov.
Dielo sa podarilo. Som rád, že sa na

výstavbe TESCA podieľali aj sečovské firmy: Sopklima, Rovex, Frajkor
a Rios. Všetky tieto domáce firmy
ukázali, že máme šikovných remeselníkov. Teší ma, že touto investíciou
sme zrevitalizovali aj časť ulice Družstevnej.
• Čím je Tesco špecifické, resp.
čím sa odlišuje od iných prevádzok?
Tento typ supermarketu je zameraný
na potraviny a drogériu. Ostatný sortiment je v minimálnych množstvách.
Myslím, že pre naše mesto bol potreb-

ný, aby bola konkurencia, aby bol tlak
na cenu. Pre spotrebiteľa je to dobrá
správa.
• Vďaka supermarketu Tesco
„ožili“ doposiaľ nevyužité pozemky, na ktorých kedysi stáli skleníky
a klasické budovy výrobných prevádzok. Čo sa vybuduje pri tomto
supermarkete?
Na voľných pozemkoch sme v začiatkoch plánovali postaviť dva obytné domy. Prieskum, bohužiaľ, ukázal,
že Sečovce nemajú potenciál na pre-

Tesco dlhodobo buduje vzťahy s domácimi dodávateľmi a pre jednotlivé prevádzky zabezpečuje výrobky od lokálnych výrobcov. V supermarkete
bude rozvoniavať pečivo z pekárne MEDIPEK, s.r.o., Kráľovský Chlmec.
Pekáreň ponúka až 22 druhov výrobkov.
Spoločnosť Tesco Stores SR, a.s., člen Zväzu obchodu a cestovného ruchu
SR, vstúpila na slovenský trh v roku 1996. V súčasnosti prevádzkuje 109
obchodov, z toho 5 obchodných domov, 16 expresov, 56 hypermarketov, z
toho 5 Extra, 32 supermarketov a 17 čerpacích staníc. Prevádzkuje dve distribučné centrá na potraviny v Beckove a v Prešove a štyri obchodné centrá
Galéria v Bratislave-Lamači, Trnave, Nitre a Dunajskej Strede. So svojimi
vyše 9 000 zamestnancami patrí spoločnosť Tesco k najväčším súkromným
zamestnávateľom na Slovensku. Základom filozofie spoločnosti je poskytnúť zákazníkovi najvyššiu kvalitu za najlepšiu cenu a stať sa obchodom pre
všetkých. 						
(rek.)

daj resp. kúpu privátnych bytov. Preto
tieto pozemky budú rozdelené na tri
stavebné parcely a budú ponúknuté na
predaj pre výstavbu rodinných domov.
• Neodpustím si otázku v súvislosti s petíciou, v ktorej niektorí
občania mesta vyjadrili výhrady k
dopravnému napojeniu Tesca...
Úprimne som rád, že táto kauza je,
viac-menej, za nami. Nechcem to komentovať. Teší ma, že sa našlo riešenie, ktoré vyhovuje všetkým. V prvom
rade by som sa chcel aj touto cestou
poďakovať pánovi primátorovi, že
celú záležitosť dokázal ustáť. Klobúk
dole pred nováčikom v komunálnej
politike.
• Plánuje vaša spoločnosť nejaký
ďalší projekt na území nášho mesta?
Už v minulosti som si veľmi prial
doviesť do Sečoviec investíciu, ktorá
by pomohla riešiť nelichotivú situáciu
v zamestnanosti. Začali sme hľadať
vhodnú lokalitu a investora. Našli
sme ho v nemeckom partnerovi, ktorý
chcel preniesť svoju výrobu z Čiech
na Slovensko. Táto firma by zamestnala cca 100-120 pracovníkov v zámočníckej výrobe. Po mojich posledných skúsenostiach s investíciou pri
Tescu, som od ďalších aktivít upustil.
M. Javorský
Snímka: (autor)
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Duchovné slovo: Čo čítam Z rokovania poslancov

Všetko má svoj čas. Táto stará múdrosť nič nestratila zo svojej pravdy
ani v našom veku. Zdalo by sa, že ju
chápeme, ale napriek tomu sa voči nej
mnohokrát previňujeme.
Od prváčika na základnej škole nikto
nežiada znalosť násobilky, ale u maturanta by neznalosť násobenia vyvolalo
pohoršenie. Pribúdajúcim vekom sa
očakávajú zodpovedné vedomosti.
V duchovnom živote je to podobné.
Človek má rásť, zdokonaľovať sa, duchovne zrieť úmerne svojmu veku. Len
tak dokáže stále viac a lepšie chápať
Božie pravdy o živote, smrti a večnosti.
Nie raz nájdeme v evanjeliu situáciu,
keď učeníci nechápu svojho učiteľa.
Sú neustále s Učiteľom a predsa nedokážu v niektorých prípadoch vniknúť do jeho myslenia, do jeho slov a
podobenstiev. Sú pri jeho zázrakoch a
prejavoch Božej moci. Na vlastné oči
vidia napĺňanie starých proroctiev,
ale predsa mnohokrát akoby nechápali to, čo sa okolo nich deje. Kristus
predpovedal nielen svoju smrť, ale i
svoje zmŕtvychvstanie. Napriek tomu
apoštoli po ukrižovaní sú zlomení, bez
nádeje.
Každý je schopný prijať tie pravdy,

na ktoré dorástol. Nemôžeme byť spokojní, keď duchovná zrelosť mešká za
fyzickou. Fyzickú zrelosť dosiahneme
bez toho, aby sme sa o ňu usilovali, ale
duchovnú zrelosť získame vlastným
úsilím za pomoci Svätého Ducha.
Čo robiť ďalej, to nám povie Sväté
písmo, kde sa nám prihovára sám Boh.
Sv. Hieronym hovorí: „Nech je Sväté
písmo stále v tvojich rukách a nech je
stálym predmetom tvojho rozjímania.“
Duchovné čítanie je dôležité. Okrem
Svätého písma je potrebné čítať poučné náboženské knihy, ktoré dávajú
základné vedomosti duchovného života. Tieto poučné knihy treba striedať s
čítaním dobrých životopisov, aby sme
ich napĺňanie videli na konkrétnom
konaní toho ktorého svätca. Nesmieme
sa uspokojiť s tým, že bude zdokonalený len náš rozum. Je veľmi dobré, ak
z čítania prechádzame plynulo do rozjímania. Vtedy nám duchovné čítanie
bude veľmi užitočné a veľmi pomôže k
duchovnej zrelosti.
Človek časom dozrieva. Fyzicky i
vedomostne. Usilujme sa využiť všetky
prostriedky k duchovnému rastu, aby
sme v duchovnej zrelosti nezaostávali
za fyzickou.
o. Štefan

Dňa 28. októbra sa uskutočnilo zasadnutie poslancov mestského zastupiteľstva. Otvoril ho a viedol primátor Mesta Sečovce MVDr. Jozef Gamrát.
V úvode zložila poslanecký sľub
poradenskými firmami a firmou, ktorá
Monika Popaďáková, ktorá nahradila
postavila TESCO. Zrušili komisie a
Vieru Gasperovú. Po tomto slávnostvytvorili nové. Piati „opoziční“ poslannom akte vystúpil poslanec Roman
ci (J. Dobranský, M. Jacková, J. Vajda,
Bugata, ktorý uviedol, že zastupuje
C. Korpesio a M. Rozman) sa práce v
koaličný klub siedmych poslancov.
nich vzdali.
Okrem neho v ňom sú: M. Sokoli, M.
Poslanci schválili úver vo výške
Gamrát, M. Popaďáková, M. Kožuch,
237-tisíc € na úhradu faktúry pre firmu
A. Záhradníková a M. Mika. V ich
INICO (výstavba kanalizácie MČ Almene navrhol z programu vyškrtnúť
binov), ktorú na Mestskom úrade neosem bodov a doplniť pätnásť bodov.
chalo bývalé vedenie mesta. NesúhlaOdvolali kontrolórku Lýdiu Vereščásili: s vyhlásením súťaže na prenájom
kovú, vyslovili nedôveru prednostovi
tepelného hospodárstva, s výberom
MsÚ Milanovi Filipovi i viceprimálokality pre výstavbu nízkoštandardtorovi Jánovi Dobranskému. Navrhli
ných bytov a s VZN o sociálnoprávnej
primátorovi prehodnotiť personálne
ochrane detí, ktoré mesto malo mať už
obsadenie úradu, odstúpiť od zmlúv s
šesť rokov!
(red.)

Ku l t ú r ny d o m p oz ý va

... v piatok 2. decembra o 15.00 hod. pietny akt kladenia vencov - oslobodenie
Sečoviec ČA
... v pondelok 5. decembra o 16.00 hod. na slávnostné rozsvietenie vianočného stromčeka a stretnutie s Mikulášom. Akcia sa uskutoční pri fontáne. Vystúpi
mestská dychová hudba a DFS Pavička.
... v utorok 6. decembra o 9.00 hod. na stretnutie s Mikulášom v kultúrnom dome.
... v sobotu 10. decembra na Vianočný trh spojený s ochutnávkou zabíjačkových špecialít na parkovisku pri tržnici.
... vo štvrtok 15. decembra o 16.00 hod. PRO NOBIS 2011 - odovzdávanie
ocenení primátorom mesta.
... v sobotu 24. decembra od 22.00 hod. na polnočný koncert dychovej hudby
pri vianočnom stromčeku.

Krok za krokom k sociálnej inklúzii obyvateľov osady Nová

Mesto Sečovce je od 1. 10. 2010 do 29. 2. 2012 prijímateľom peňazí v rámci projektu „Krok za krokom k sociálnej inklúzii obyvateľov osady Nová“.
Realizuje sa vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
Klientelu tvoria nezamestnaní a osoby v hmotnej núdzi s nízkym stupňom
vzdelania, osoby po návrate z výkonu
trestu odňatia slobody a jednotlivci,
ktorí požívajú alkohol alebo omamné
látky. Sociálni pracovníci vyhľadávajú takých klientov, ktorí sa ocitli v
neriešiteľnej situácii. Pravidelne komunikujú s členmi rodín, zastávajú
úlohy poradcov, sprevádzajú klientov

pri vybavovaní potrebných záležitostí.
Navrhujú a hľadajú možnosti riešenia
problému a tak zabraňujú narastaniu
sociálnej a hmotnej núdze. Aktívnym
pôsobením na rodičov detí, pohovormi, spoluprácou so školami, učiteľmi,
úradmi, lekármi sa snažia o zlepšenie
povinnej školskej dochádzky, nevynímajúc zlepšenie osobnej hygieny
detí a dospelých a zlepšenie život-

ného prostredia. Často využívanou
formou pomoci je sociálno-právne
poradenstvo vo vzťahu k bankovým a
nebankových subjektom, vypisovanie
žiadostí o splátkové kalendáre, pomoc
pri vypisovaní tlačív na ÚPSVaR,
riešenie bytovej otázky, neplatičstvo,
výdaj darovaného ošatenia, písanie
návrhov na manželské výživné atď.,
čím predchádzajú prehlbovaniu a narastaniu jednotlivých problémov.
Sociálna prevencia v komunite je
neoddeliteľnou súčasťou práce terénnych sociálnych pracovníkov (TSP).
Jej cieľom je získavať a spracovávať
informácie o príčinách vzniku sociálnej núdze a zhoršovaniu stavu. Pracovník vykonáva svoju prácu na základe dohody s klientom, bez ohľadu
na to, či o pomoc požiadal klient, alebo potrebu pomoci identifikoval sociálny pracovník, iná osoba, či inštitúcia
(napr. MsÚ, ÚPSVaR). Táto práca si
vyžaduje veľa trpezlivosti a snaženia

sa o zmenu myslenia komunity, ako je
zmena hodnotovej orientácie, akceptovanie spoločenských noriem a pravidiel, prijímanie vzorov správania sa.
Sociálnymi pracovníčkami sú Renáta Škovranová, Ing. Alena Bobková,
Klára Reváková a Mgr. Anna Vašková. Asistentkami Zuzana Drančáková
a Monika Tyniková. Kancelária je na
prízemí v budove (od polikliniky), kde
sídli obvodný úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny. Číslo dverí 13. (red.)

POZVÁNKA

Základná škola na Obchodnej
ulici pozýva rodičov a priateľov
školy na VIANOČNÚ AKADÉMIU pod názvom VLOČKY
ŠŤASTIA. Uskutoční sa v piatok
16. decembra o 16.30 hod. v kultúrnom dome v Sečovciach.
(zš)

V Albinove vybudovali novú cestu
Občania mestskej časti Albinov dostali pod vianočný stromček darček v
podobe novej cesty. Vybudovala ju spoločnosť Eurovia. Výška investície je
4 tisíc €.

V Mestskej knižnici sa uskutočnila beseda so známym slovenským horolezcom, cestovateľom, pedagógom, publicistom a geografom Františkom
Kelem. Jeho rozprávanie o zážitkoch z ciest prítomných priam uchvátilo.
Počúvali ho so zatajeným dychom. Záver besedy patril autogramiáde.
Podujatie spestril krátky kultúrny program.
Snímka: (mj)

„V tejto mestskej časti sa v uplynulom období robili úpravy po výkopových prácach, ktoré súviseli s
výstavbou kanalizácie,“ hovorí primátor Mesta Sečovce MVDr. Jozef
Gamrát. „Pretože kanalizácia je už
hotová, uznali sme za vhodné urobiť
novú cestu. Chcem poďakovať všetkým, ktorí k jej realizácii prispeli.“
Vybudovanie cesty je ďalší splnený

verejný sľub, ktorý dal pred voľbami
občanom MČ Albinov primátor mesta Sečovce. Mrzí ho, že cestu napriek
zákazu naďalej používajú nákladné
autá, ale aj to, že zatiaľ sa nevykonala
rekonštrukcia prístupovej komunikácie spájajúcej túto MČ so samotnými
Sečovcami. „Čakáme na výzvu, do
ktorej sa hneď prihlásime,“ uzavrel J.
Gamrát.
(red.)
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Oslavy šesťdesiatročnice Základnej umeleckej školy veľkolepé

V koncertnej sále Základnej umeleckej školy sa pri príležitosti 60.
výročia jej založenia uskutočnil slávnostný koncert. Prítomných privítala Mgr. Mária Hvozdíková, riaditeľka školy.

Zástupca primátora Mesta Sečovce
Ing. Ján Dobranský vo svojom príhovore vyzdvihol prácu zamestnancov
školy. Poďakoval sa jej učiteľom, žiakom, podporovateľom a priaznivcom
za šírenie dobrého mena školy i Mesta
Sečovce na rôznych hudobných podujatiach. „Som hrdý, že základná umelecká
škola pôsobí v našom meste. Jej činnosť
budeme naďalej podporovať,“ povedal.
V úvode koncertu sa predstavil
zbor učiteľov ZUŠ, ktorý vedie Martina Kukľová (na snímke). Zaspieval
Jubilate Deo. Nasledovali vystúpenia
súčasných a bývalých žiakov školy.
Z mnohých spomeniem klaviristky
Teréziu Bodonskú, Janu Svepešovú,
huslistky Martinu Babinčákovú, Vero-

niku Michalenkovú, gitaristu Mareka
Horňáka, flautistku Annumáriu Kantuľákovú, speváčku Annu Šimkovú.
Členovia skupiny Magnet sa prezentovali piesňou Dievčenský denník. Sprevádzali aj spevokol ZUŠ. V skladbách

Steps a Blue Bossa zažiarili: akordeonista Jozef Chovanec, kontrabasista
Marek Ondrej a klavirista Štefan Palfi.
Za bicími sedel Patrik Balega. Pekné ľudové piesne – „Širota je diťa“ a
„Kec me mamko“ – zazneli v podaní

V piatok a v sobotu (18. a 19. novembra) sa uskutočnil Sečovský jarmok
so sprievodnými akciami. Jedným z podujatí bol jarmočný karneval v maskách.

Mušketieri v dobových kostýmoch
najprv predviedli pozývací program,
keď na povel svojho veliteľa vykročili v smere k svetelnej križovatke.
Po jej prejdení sa zoradili na námestí
a po krátkej príprave na streľbu nasledovala salva. Výstrely z dlhých
pušiek nakrátko prehlušili ruch na
hlavnej ulici. Po presune ku kultúrnemu domu streľbu zopakovali. Hlavný program, ktorý mal prebiehať na
tribúne v centre mesta, sa napokon
uskutočnil na javisku v kultúrnom
dome. Svojimi zábavnými kúskami
potešili predovšetkým najmenších.
„Prevrátim aj dospelého,“ reagoval
na vystúpenie skupiny mušketierov
Davidko Šintaj, ktorý sa predstavil v
maske Betmena. Tieto slová vyriekol
potom, ako ho niektorý z mušketierov
schytil za ruky a z hľadiska vyzdvihol
na javisko. „Davidko je môj vnuk.
So mnou na toto pekné podujatie prišli aj ďalšie dve vnúčatá,“ prezradila

speváčok Renáty Kantuľákovej, Kataríny Pavlovičovej a Slávky Ferkovej.
Záver veľkolepého programu patril
Malej Parchovianke. Časový priestor,
ktorý sa vytvoril medzi jednotlivými
hudobnými blokmi, organizátori vyplnili prezentáciami. V prvej sa diváci
v sále o.i. dozvedeli, že školu založil
Štefan Korčmároš, ale aj to, že riaditeľmi boli: Juraj Havaš, Valéria Danková, Mgr. Oľga Kurajdová, Terézia
Kubániová, Mgr. Mária Leškaničová.
Prezentácie obohatili dobové fotografie.
Na akcii sa zúčastnili aj: riaditeľ košického konzervatória Bartolomej Buráš, riaditeľky základných umeleckých
škôl v Trebišove a Vranove, zástupcovia škôl a iní hostia.
O 48 hodín sa ku gratulantom pripojil známy husľový virtuóz Peter Michalica. Jeho recitál bol určený predovšetkým mladým ľuďom, no vypočuť
si ho prišli aj dospelí.
Text a snímka: (mj)

Jarmočný karneval s Betmenom, Minnie i mušketiermi

Vzhľadom na nie najpriaznivejšie
počasie konal sa v kultúrnom dome.

Divákom sa v ňom predstavila divadelná a šermiarska skupina Aramis.

Milka Šintajová, jeho babka. Veľkú radosť z nevšedného vystúpenia
neskrývala ani najmladšia z masiek
- dvaapolročná Sofinka Hricisková.
Tá predstavovala myšku Minnie.
Najkrajšie a najnápaditejšie masky
boli vyhodnotené a odmenené. Parket
kultúrneho domu ešte dopoludnia patril rôznym atrakciám – pri veľkom nafukovacom hrade premával vláčik. Popoludní v tomto stánku kultúry súťažili
malé krásavice v súťaži Miss ŠKD pri
ZŠ na Obchodnej ulici, večer sa v ňom
uskutočnila diskotéka a ohňová show.
(jav), snímka: (autor)

OZNAM

Oznamujeme záujemcom o
účinkovanie v ochotníckom
divadle, aby sa prihlásili v
kultúrnom dome.
(red.)

Na besede o diskriminácii znela aj hymna Špeciálnej základnej školy
V piatok 4. novembra sa v kultúrnom dome uskutočnilo stretnutie zástupcov miestnej samosprávy, polície, sociálnych pracovníkov, pedagógov a
žiakov 8. a 9. ročníkov sečovských základných škôl s Miroslavom Lackom z
Mimovládnej organizácie Európska sieť proti rasizmu (European Network
Against Racism - ENAR) a s riaditeľom informačno-komunikačných technológií v službách komunít Mgr. Štefanom Potočňákom. Súčasťou akcie
boli: prednáška o antidiskriminačnom zákone a beseda o spolunažívaní
medzi rómskou menšinou a majoritou na Slovensku. Hovorilo sa na nej
o formách diskriminácie, o tom, ako ich rozpoznávame, čo je segregácia,
integrácia... V kultúrnom programe sa predstavili žiaci jednotlivých škôl.
Špeciálna základná škola sa prezentovala aj svojou hymnou.
„Melódia pochádza z jednej z najpopulárnejších piesní Slovensko hľadá superstár, text napísali naše učiteľky. Začína slovami: Kým si v škole,
tak máš nádej,“ priblížil Mgr. Rudolf
Koncový, riaditeľ ŠZŠ, ktorý je presvedčený, že každý človek potrebuje
pozitívny príklad. Väčšina Rómskych
detí ho vo svojich rodičoch, žiaľ,

nemá. „Získanie vzdelania je na prvom mieste,“ pokračoval riaditeľ.
„Keď od nás naši žiaci odídu, v štúdiu na žiadnej strednej škole či učilišti
nepokračujú. Napájajú sa na sociálny
systém. A to nikam nevedie.“
Prítomným bol premietnutý film
„Odsúdení na spolunažívanie v dobrom“.
Mikuláš Javorský

V kultúrnom programe sa predstavili žiaci jednotlivých škôl. Špeciálna
základná škola sa prezentovala aj svojou hymnou.
Snímka: (autor)
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V polovici novembra (15.) obchodný reťazec Tesco slávnostne otvorilo v Sečovciach svoju 109. prevádzku na Slovensku. Vytvorila 23 nových pracovných
miest. Obyvatelia mesta a blízkeho okolia v ňom môžu nakupovať sedem dní
v týždni od 6:00 do 22:00 hodiny. Supermarket má predajnú plochu 1 000 m2.
Pri slávnostnom otvorení TESCA manažérka supermarketu Nora Buhajová odovzdala symbolický šek v hodnote 500 € Márii Kašperovej z Občianskeho združenia LÚČ Sečovce. Peniaze použijú pre sociálne vylúčenú skupinu obyvateľov.
TESCO pripravilo
prekvapenie aj pre
najmenších.
Riaditeľke Materskej
školy na Obchodnej
ulici Eve Ferenčíkovej odovzdalo reflexné vesty.
(rek.)

SEČOVČAN
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Obľúbený finančný produkt pre všetkých CVČ hľadalo Superstar
V stredu 16. novembra - v deň 19. výročia existencie Prvej stavebnej sporiteľne, a.s., (ďalej PSS) sa v košickom hoteli Gloria Palac uskutočnila tlačová
konferencia. Prijali na ňu pozvanie okresní riaditelia a zástupcovia médií.
Súčasťou programu bolo otvorenie
ného sporenia nie je daný iba širokou
novej kancelárie obchodných zástuppaletou možností, ktoré ponúkame.
cov PSS v obchodnom centre Aupark.
Uvedomujeme si, že rozhodovanie sa o
„Verím, že táto kancelária poskytne
kúpe, výstavbe alebo aj o obnove svojdostatočný priestor nielen pre indiviho bývania nie je záležitosť na pár miduálne rozhovory s klientmi, ale bude
nút. Pri náročných investíciách, ktoré
aj príjemným prostredím pre správne
sú spojené s nehnuteľnosťami, je vždy
rozhodnutia sporiteľov,” hovorí Ing.
dobré, ak sa na ne vopred pripravíme.
Marek Darida, regionálny riaditeľ
A práve stavebné sporenie ponúka spoPSS, ktorý stretnutie otvoril a viedol.
jenie prípravy formou sporenia a zhodStavebné sporenie patrí medzi obľúnotenia vkladov občanov a súčasne aj
bené finančné produkty. Do kúpy nostabilitu podmienok počas celej doby
vého alebo do obnovy už existujúceho
čerpania a splácania úverov,” pokrabývania na celom Slovensku investočoval Ing. M. Darida.
valo vyše 6,6 miliardy €.
Najväčšia stavebná sporiteľňa mysKošický región už niekoľko rokov
lí aj na obyvateľov bytových domov,
patrí medzi najlepšie v rámci Sloktorí chcú bývať lacnejšie a krajšie.
venska. V Trebišove a okolí v tomto
Práve oni môžu až do 31. decembra
roku stavební sporitelia uzatvorili
2011 využiť na obnovu svojho bytovéviac ako 1 900 zmlúv o stavebnom
ho domu úver s úrokovou sadzbou len
sporení s objemom cieľových súm
2,99 %, ktorá bude platná 4 roky.
takmer 22 miliónov €. Na financovaPonuka Prvej stavebnej sporinie bývania poskytla PSS občanom
teľne, a. s., je určená naozaj pre
Trebišova a blízkeho okolia 692 úvevšetkých. Príďte si pre užitočné
rov s objemom cieľových súm 10,4
informácie do niektorej z Kancemilióna €.
lárií obchodných zástupcov Prvej
Profesionálni obchodní zástupcovia
stavebnej sporiteľne, a. s., ObchodPSS vedia potrebný model financoná 10/21, tel.: 056/678 43 86 alebo
vania bývania ušiť na mieru doslova
Nám. Sv. Cyrila a Metoda 154, tel.:
každému klientovi. „Úspech staveb056/668 44 80.
(rek.)

V kultúrnom dome v Sečovciach
sa uskutočnila súťaž v speve populárnych piesní CVČ hľadá Superstar.
Zúčastnilo sa na nej pätnásť žiakov z
5. – 9. ročníkov. Jednotlivé vystúpenia hodnotila odborná porota v zložení: Ján Hreňo, riaditeľ CVČ, Valéria
Benedeková, vedúca detskej folklórnej skupiny Pavička a Ján Ferenčík,
člen FS Dubiny z Dargova. V zlatom

pásme skončili: Jarka Pačutová,
Kristína Semanová (obe ZŠ na Komenského ulici), Peter Budik (ZŠ na
Obchodnej ulici) a Karina Balogová
(ZŠ Z. Teplica). Víťazi (na snímke
počas dekorovania) postupujú na súťaž CVČ Talent show, ktorú v máji
budúceho roku organizuje CVČ v Sečovciach, ktoré aj túto akciu pripravilo.
Text a snímka: M. Javorský

O najväčšie jablko a hrušku
Deti 1. - 4. ročníkov zo ZŠ na Obchodnej ulici súťažili o najväčšiu hrušku
a najväčšie jablko na desiatu. Najväčšiu hrušku do školy priniesla žiačka I.C
triedy Emka Kiraľvargová, najväčšie jablko žiak IV.C triedy Lukáš Torkos.
						
(zš)
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Kochanovciach

K o c h a n o v c e - s t r a t e n á d e d i n a d e t s t v a ( 11 )

Kochanovské deti to s futbalom nemajú ľahké. Je ich málo a už dlho im chýba
hracia plocha. Kým pred takým polstoročím v školských laviciach v jednom školskom ročníku sedelo 30 – 35 kochanovských detí, dnes sú to 3-4 rovesníci, a tak
do lopty kopú školopovinné deti spolu s vysokoškolákmi, navyše v tesnej blízkosti
hlavnej cesty na trávniku pri autobusovej zastávke.
Pred polstoročím bolo v KochanovOčkai, ktorý o tejto slávnej ére kochaciach amatérskych ihrísk niekoľko:
novského futbalu veľmi pôsobivo písal
Dolina, Laščiky, Bučkova lúčka, živ Sečovskom obzore.
dovský cintorín pri Penksových na BaAndrej Ferko z ďalšej generácie koracire, kde bránkami boli posledné náchanovských futbalistov, ktorí si spohrobné kamene, obľúbená bola Fayova
lu s Andrejom Ferenčíkom a Pavlom
kerta, ale hralo sa aj „meďži jarkami“,
Babičom zahral aj za Veľké Ozorovce,
v poli za Lukáčom (dnes benzínka),
spomína na kochanovského futbalopri Weissovom kanále, pri moste. Tu
vého nadšenca tesára Andreja Muchu,
sa do kochanovskej futbalovej históktorý nevynechal žiadny futbalový
rie zapísali vedúci mužstva Miťo Bázápas. Ponúkol sa, že chlapcom urobí
noci a hráči Viktor Dulovič, Michal
bezplatne nové bránky, len treba zoBugoš, Michal Gulak, Andriš Zamba,
hnať drevo. Majster Mucha sa nikdy
Ján Ivančo, Michal Jacko, Jozef Vojtnedozvedel, že drevo zohnali najodko, Jozef Juhás, Andrej Balog, Ján
vážnejší chlapci v kochanovských staMacko, Andrej Antolík, Ján a Michal
vebninách „zadarmo“ v noci a pri úteSedlákovci, Janko i Jožko Janokovci,
ku s ním popadali do potoka Trnávka.
Štefan a Ján Tomášovci, Kačurovci,
V stavebninách na to asi ani neprišli.
Talpaš. Z mladších spomeniem Milana
Sieť na bránu bola upletená tiež vlastVasilišina, Janka Jacka, Michala „Iťa“
noručne a po každej akcii ju hráči zveŠimka, Michala Mihoka. K oporám
sili a schovali.
kochanovského mužstva patril Laci
V roku 1953 u Fáya vybudovali naf-

Príroda aj v meste
V sobotu 3. decembra o 15.00 hod. sa v Motorcykles pube v Sečovciach uskutoční diskotéka pre deti. Vyhodnotia na nej súťaž Príroda aj v meste o najkrajšiu
vianočnú ikebanu. Večer o 21. hod. je na programe diskotéka.
(mj)

Workshop projektu „Inovácia
vzdelávania na Spojenej škole“
V spoločenskej miestnosti Spojenej školy sa uskutočnil workshop. Ako informovala Ing. Mária Straková, zástupkyňa riaditeľa školy, zúčastnili sa na
ňom rodičia žiakov navštevujúcich Spojenú školu.

Bol im predstavený projekt Inovácia vzdelávania na Spojenej škole
v Sečovciach. Jeho cieľom je inovovať obsah a metódy vzdelávania
s dôrazom na kľúčové kompetencie
pre potreby regionálneho trhu práce
a modernej vedomostnej spoločnosti,

poskytnúť pedagógom ďalšie odborné
vzdelávanie, uskutočniť implementáciu inovatívnych foriem a metód do
vyučovacieho procesu, zabezpečiť
inováciu didaktických prostriedkov a
zriadiť nové predmety a kurzy osobnostného rozvoja.
Snímka: (mj)

tari svoju prvú bázu na východe Slovenska a v roku 1960 sa tu v akcii „Z“
začalo s výstavbou materskej školy.
Tak sa čiastočne naplnil obsah pozostalostného prehlásenia bývalých vlastníkov, podľa ktorého „ sa parcela kúrie
ponechala na výstavbu ľudovej školy.“
(Sečovské obrázky, 2010, s.21). Prvou
akciou v budúcej materskej škole bolo
nie vyučovanie, ale koncom leta 1963
ešte v neomietnutej novostavbe bez
okien usporiadali kochanovskí chlapci
– regrúti – na dlhé roky jedinú tanečnú

zábavu na Kochanovskej ulici. A poslednú, na ktorú sa prišli ako za starších čias pozrieť aj rodičia. Potom sa
do nového objektu s novou riaditeľkou
Irenou Lengyelovou, ktorá už pôsobila
predtým v MŠ v Hrčeli a Trebišove,
nasťahovali škôlkari. Bývalá učiteľka
pani Angela Kaminská (na snímke),
ktorá viedla v 50-tych rokoch MŠ v
starom Hausmannovom dome a bývala
s dcérou Babuľou v podnájme cez cestu u Sedláka, sa odsťahovala do Košíc.
(mm)

Zbierali gaštany
V ZŠ na Komenského ulici sa
uskutočnil zber gaštanov. So 456
kilogramami zvíťazil žiak I. A triedy
Daniel Talian. Na druhom mieste s
345 kilami skončil žiak VII. B triedy Peter Gedra, na treťom žiak II.
A triedy Samuel Varga. Nazbieral
237,5 kíl.

Medzi triedami s 535 kilogramami zvíťazila I. A. Poradie na ďalších
miestach: VII. B (345 kg), III. A
(322,5 kg), II. A (238,5 kg), V. A (99
kg), IV. A (83 kg). Žiaci školy nazbierali 1775,5 kilogramov. Plody pagaštana konského zaslali na spracovanie
pre farmaceutický priemysel
(zš)

Novým predmetom zváranie

V rámci projektu Inovácia vzdelávania na Spojenej škole v Sečovciach bol zavedený nový predmet
Školského vzdelávacieho programu
Zváranie. V našom regióne, ale aj v
celej Európskej únii, je nedostatok
kvalifikovaných zváračov na pracovnom trhu. Aj to bol dôvod, prečo Spojená škola zaradila takýto predmet do
projektu. Zváranie predstavuje proces,
v ktorom sa neustále vyvíjajú a zdokonaľujú technológie a podmienky
zvárania, rastú nároky na kvalitu zhotovenia zvarov. Tieto trendy a požiadavky môžu spĺňať len zvárači s vysokou kvalifikáciou. Preto sú hlavnými
cieľmi predmetu zvýšenie úrovne vedomostí žiakov a ich príprava na zapojenie do celoživotného vzdelávania.
Nový predmet Zváranie je určený

žiakom študujúcim v študijnom odbore mechanik strojov a zariadení.
Je zaradený do učebných plánov v
treťom a štvrtom ročníku. Vyučujú
ho Ing. K. Krížová a Ing. A. Horgoš,
ktorí vypracovali pre predmet učebné
osnovy a tematické plány. Z prostriedkov projektu boli zakúpené aj učebné
pomôcky na jeho výučbu. Žiaci prejavujú o predmet živý záujem uvedomujúc si, že vedomosti, ktoré na tomto
predmete získajú, im prinesú konkurenčnú výhodu na trhu práce.
Výučba nového predmetu ostane
v učebných plánoch študijného odboru aj po skončení projektu Inovácia vzdelávania na Spojenej škole v
Sečovciach, čím sa zabezpečí udržateľnosť výsledkov projektu do ďalších
rokov.
Ing. K. Ihnátová
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Z policajného zápisnÍka

Dvojica J. R. a M. B. ukradla
zo záhrady rodinného domu na
Čižmárskej ulici v Sečovciach zemiaky o hmotnosti 80 kg. M. Š. spôsobili škodu vo výške 20 €.
Záhrada patrí do poľnohospodárskeho pôdneho fondu.
Neznámy páchateľ sa vlámal do
chatky v záhradkárskej osade Stašov.
Odcudzil dve tanierové súpravy, príborník, tri nože, príborovú 24-dielnu
sadu na umelom podstavci, 6 sklenených pohárov, 4 šálky, 2 hrnce, panvicu, 5 umelohmotných misiek. A. F.
spôsobil škodu vo výške 106 € .
Doposiaľ nezistený páchateľ kradol v budove na Obchodnej ulici,
v ktorej sídli mestská knižnica.
Odcudzil z nej 80 €. Zo susedných

priestorov kancelárie spoločnosti
NIKE, do ktorých sa dostal po vylomení vložky Fab na dverách, odcudzil 2000 €. Túto spoločnosť pripravil o 2100 €. Mestu Sečovce spôsobil
škodu vo výške 110 €, a M. M. vo
výške 100 €. Páchateľ sa do knižnice dostal cez strechu budovy, potom
násilne vytlačil drevený rám okna.
Zlodeji M. H., K. R. a Š. R. kradli v
záhradnej chatke stojacej na Zbehňovskej ulici v obci Trnávka. Odcudzili z
nej piecku, plynový sporák, hrnce a
kanálový poklop.
V. H. spôsobili škodu vo výške 458
€. Chatka stojí na uzamknutom oplotenom pozemku. Po jeho preskočení
vstupné dvere chatky vypáčili sekerou.
OO PZ Sečovce.

Svetový deň boja proti AIDS

Žiaci a učitelia zo Spojenej školy sa aj v tomto roku zapojili do celoslovenskej kampane Červené stužky. Začala 5. septembra, skončila 1. decembra – na Svetový deň boja proti AIDS. V tento deň sa v priestoroch školy
uskutočnili dve zhromaždenia.

V dňoch 12. až 15. októbra sa v nemeckom meste Garbsen stretli riaditelia
škôl a koordinátori projektu Comenius - školské partnerstvá „Medicinal
herbs in Europe“. Okrem riaditeľa Spojenej školy v Sečovciach Ing. Milana Leškaniča a koordinátorky Mgr. Lucie Mikulovej sa na nej zúčastnili
predstavitelia škôl z Portugalska, Poľska, Maďarska, Anglicka a Turecka.
Podľa slov Lucie Mikulovej, hlavným cieľom stretnutia bolo analyzovať vzdelávacie sústavy jednotlivých
krajín a porovnávať výchovno-vzdelávací proces. Účastníci stretnutia
navštívili aj primátora mesta Hanover.
V rámci tohto projektu žiaci a uči-

telia Spojenej školy navštívili školy v
Portugalsku, Poľsku a Turecku. Ďalšie stretnutia budú v Maďarsku a v
Anglicku.
Projekt je realizovaný s finančnou
podporou národnej agentúry programu celoživotného vzdelávania. (red.)

O princeznej Makulienke
Školská jedáleň na Základnej škole na Komenského ulici sa stala dejiskom divadelného predstavenia O princeznej Makulienke. Vďačným publikom boli deti z Materskej školy na Ulici Jarnej. Do makového kráľovstva ich uviedla autorka scenára Kvetoslava Vincenčíková, ktorá si v tejto
rozprávke s chuťou aj zahrala. Úlohu jednej z hláv trojhlavého draka (na
dolnej snímke) zvládla na výbornú.

Ich účastníci si vypočuli odbornú prednášku MUDr. Eleny Novákovej,
PhD., z Ústavu mikrobiológie a imunológie Jesseniovej lekárskej fakulty
UK v Martine. Nasledovali prezentácie žiakov školy a odborné DVD „Do tváre“. Čo utkvelo žiakom v pamäti z vypočutých informácií sa ukázalo v súťažnom
teste, do ktorého každá trieda poslala trojčlenné družstvo. V závere si spoločne
pozreli film Anjeli, ktorý približuje prácu slovenských misionárov v Afrike s
chorými na AIDS. Žiaci nakreslili pohľadnice do celoslovenskej súťaže. Tvorivými aktivitami sa usilujú, aby sa 1. december stal viac známym nielen na škole,
ale aj meste a okolí. Žiaci a učitelia počas kampane nosili červené stužky.
M. Javorský, snímka: (autor)

Deťom porozprávala príbeh o maškrtnej a prieberčivej princeznej Makulienke, ale aj o trojhlavom drakovi
a smelom princovi. Predstavenie plné
veselých pesničiek skončilo svadbou,
na ktorej si s účinkujúcimi - žiakmi
školy, zatancovali aj malí diváci.
Podľa slov učiteľky Mariany Vatráľovej, akcia sa uskutočnila v rámci
projektu Škôlka v škole, ktorý realizujú už päť rokov. Akcie ako - počítač,
môj kamarát, zaspievajme si, poznávame zvieratká alebo angličtina v zoo,
sa v priestoroch školy konajú každý
utorok popoludní.Text a snímka: (mj)

Spoločenská kronika
Blahoželali sme
novomanželom

Koncert rockovej skupiny Metalinda priniesol svojim priaznivcom nevšedný
zážitok. Kapela vystúpila v kultúrnom dome.
Smímka: (kd)

Marián Ferenc a Henrieta
Dedinská, Dušan Koško a Bc.
Jana Pavliková

Narodené deti

Laura Miková, Viktória Poláková

Navždy nás opustili

Emília Karišková (1962), Miloš Nalepovič (1966)
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Slavo Seman obliekal aj dres Sparty Praha

Slavo Seman, bývalá sečovská dlhoročná hádzanárska spojka, usudzuje, že prvoligový HK čaká „kľudná“ sezóna. V tabuľke môžu skončiť v hornej polovičke. Popri posilách z Košíc a Michaloviec by sa mali uplatniť mladí domáci hráči. Majstrom bude iste Prešov, ten má vynikajúce podmienky na dobrú
hádzanú. O ďalšie priečky sa pobijú Nové Zámky a Považská Bystrica, prekvapiť môžu Michalovce.
Dnes 38-ročný Slavo má za sebou
bohatú a dlhú hráčsku kariéru. Ako
žiačika ho denno-denne mal pod palcom otec. Neskôr sa mu venovali Ján
Jenčík, Igor Haščak a Ivan Kmec. Už
ako muž štartoval za Bardejov, Třeboň
a rok za Spartu Praha vo federálnej
lige. Po troch rokoch Sečovce postúpili do extraligy a on bol pritom... V
sezónach 1999-2000 a 2000-2001 sa
ŠKP Sečovce stalo majstrom SR. Trénermi boli vynikajúci odborníci. Martin Lipták bol reprezentačným kormidelníkom SR a ČR, Košičan Jaroslav
Papiernik, úspešný reprezentant, po
odchode zo Sečoviec viedol P. Bystricu. S Prešovčanom Martinom Gregorom, bývalým československým
majstrom sveta, získali striebro. V
jeho pomyselnom rebríčku trénerov sa
na prvom mieste nachádza jeho otec,

športovej haly neraz prišlo i 400 fanúšikov.
Svoje účinkovanie medzi sedmičkami zavŕšil v Trebišove, kde si zahral aj s Murínom. Pôsobil tam ako
hráč, hrajúci tréner i tréner dorastencov. Najlepšie sa mu hrávalo doma, v

známom prostredí, kde pozná každý
každého.
„Potešilo ma, keď som mohol prihrať spoluhráčovi na gól, hoci spojky
strieľajú góly. A či budeme ešte niekedy majstri? Nuž, na majstra treba
veľa, veľa dobrých hráčov...“ (jom)

Sečovce - Levoča 26:16

Hádzanári Sečoviec sa s jeseňou rozlúčili na domácej palubovke. Hrali vynikajúco a nič nenechali na náhodu. Výsledok: HK Sečovce - HK Slovan Levoča
26:16 (13:11). Naposledy Sečovčania prehrali v Malackách 23:27.
S. Seman.

Snímka: (internet)

na druhom Papiernik, treťom Lipták,
štvrtom Gregor. V tých časoch mužstvo sponzorovali štedrí sponzori. Do

Silvester na Lazoch

Sečovskí turisti pozývajú všetkých milovníkov prírody na „Silvestrovský výstup na Lazy“. Zraz je v sobotu 31. decembra o 7.45 hod. na autobusovej stanici v Sečovciach. Trasa: Ružový sad – Borda – Lazy – Dargov. Na akciu je
potrebné sa prihlásiť v kultúrnom dome alebo telefonicky na č. 056/678 24 04,
0915 110 334.			
		
(kd)

HOKEJBAL

V sobotu 17. decembra sa v športovom areáli na ZŠ na Komenského ulici
uskutoční 3. ročník Vianočného turnaja v hokejbale. V prvom zápase o 9.00 hod.
si svoje sily zmeria domáce mužstvo HbK FANY SPORT Sečovce s mužstvom
HbK ADLER Trebišov.
(red.)

V športovej hale sa v rámci dlhodobej súťaže košického samosprávneho
kraja odohral florbalový turnaj. Spojenú školu Sečovce na nej reprezentovali: Marek Oravec, Patrik Janok, Tomáš Horovský, Dominik Černák, Jozef
Veselý, Štefan Iván, Ľubomír Jakuboc, Boris Jambrich, Jakub Havrilčák a
Lukáš Pánik. Vedúcim družstva je Jozef Melko.
Snímka: (mj)

Štvrtý turnaj futbalových prípraviek Slavoja

Na futbalovom ihrisku Slavoja sa uskutočnil štvrtý, záverečný turnaj jesennej časti súťaže prípraviek. Predstavili sa na ňom štvrtáci a piataci zo Sečoviec,
Humenného, Vranova a Trebišova.
celky do našej III. skupiny boli vy„Predchádzajúce tri turnaje boli
manažér FK Slavoj Sečovce. Hralo Rosipajla. „Prípravkárom sa venujú
losované,“ priblížil Jozef Halapin,
v spomínaných mestách. Jednotlivé
sa na dvoch hracích plochách, ktoré hráči sečovského „áčka“: Ján Kotľár
od seba oddeľovala stredová čiara na
a Miroslav Benedek,“ pokračoval J.
hlavnom ihrisku. Rozhodoval Roman
Halapin.
Text a snímky: (mj)

Družstvo štvrtákov (U 10) hralo v zložení: Patrik Spišák, Samuel Onuščák,
Peter Šimko, Rastislav Koli, Tomáš Komjaty, Jaroslav Palfy, Kristián Pastor,
Marek Jacko, Ján Gruľa, Damián Havriš, David Kutný, Roman Seman a Zoja
Paulová. Asistentom trénera Milana Siksu. Vpravo je hráč „áčka“ Ján Kotľar.

Družstvo piatakov (U 11) hralo v zložení: Miroslav Benedek, Richard Mendeľ, Paťo Vasiľ, Adam Kucák, Ľubo Kučma, Jozef Boberský, Maťo Marcinko, Fruštok, Jozef Tóth, Škvarkovský, Samuel Hrinda, Lukáš Torkoš, Robo
Jurko, Marek Harbula, Marek Sabo.
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