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Slovo poslanca Ing. Ján Dobranský: „Možno je potrebné viac načúvať, komunikovať“
V tomto čísle novín Sečovčan sme položili niekoľko otázok poslancovi Ing.
Jánovi Dobránskemu, ktorý zastáva aj funkciu viceprimátor.
o Pán poslanec, ako hodnotíte
uplynulý rok?
Máme za sebou rok, ktorý nebol
ľahký. Máme nového primátora i
poslancov. Myslím si, že každý chce
urobiť čo najviac preto, aby život v
meste bol lepší, krajší, aby mladí ľudia neutekali z mesta či už za prácou
alebo z akéhokoľvek iného dôvodu.
Všetci poslanci chcú pre mesto len
to najlepšie. Možno je potrebné viac
načúvať, komunikovať. Mrzí ma ich
chabá účasť na mestských akciách. A
práve na nich si môžu vymeniť názo-

ry s občanmi, dozvedieť sa ich problémy, s čím sú nespokojní alebo čo
sa im páči. Privítal by som ich väčšiu
angažovanosť na neformálnych akciách kde sa jednotlivé, niekedy aj protichodné názory dajú prediskutovať a
dospieť k spoločnému záveru. Častokrát jednoduchšie ako na zasadaniach
komisií či Mestského zastupiteľstva.
o Kedy budeme mať Mestskú políciu?
Momentálne na ňu nie sú v rozpočte peniaze. Mesto ju určite potrebuje.
Nedá sa vytvoriť zo dňa na deň. Je
to určitý proces. Verím, že sa nám
to v tomto volebnom období podarí.
Momentálne v meste pôsobí rómska
hliadka a na bezpečnosť dohliada 9
kamier.
o Uvažuje mesto s výsadbou stromov?
Áno. Je spracovaný projekt na výsadbu stromov a zelene na námestí.
Celkové náklady na oživenie námestia
by mali byť vo výške 11 000 Eur.
o Niektorí občania si z potoka urobili smetisko. Prečo sa s nimi nedá
urobiť poriadok?
Ide o dlhodobý problém, ktorý sa dá

riešiť iba v súčinnosti s občanmi. Keď
budeme stále len rozprávať o tom, že
tam a tam sa objavila nejaká skládka
a neohlásime toho, kto ju spôsobil,
len preto, že ho poznám, respektíve
prečo to mám urobiť práve ja, tak ich
tu budeme mať aj naďalej. Keď je už
skládka vytvorená, už je ťažko hľadať
vinníka. Každý zo zákona má povinnosť platiť za odpad, preto je pre mňa
nepochopiteľné, keď niekto namiesto
toho, aby odpad hodil do koša, vyhodí
ho niekde v parku, vhodí do potoka

alebo priamo v meste na chodník ako
sa to stalo dnes (26. január - pozn.
red.).
o Čo by ste chceli na prahu Nového roka popriať občanom mesta?
Veľa zdravia, bez ktorého častokrát
strácame chuť myslieť na čokoľvek
iné. Prajem vám šťastie, pokoj v rodinách a radosť zo života, ktorá nám
všetkým tak často chýba. Prajem vám
napriek všetkému, čo sa o budúcnosti
píše a rozpráva, aby bola krajšia, ako
to, čo je za nami.
(red.)

Oznámenie k voľbám
Mesto Sečovce v zmysle zákona číslo 333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej
rady Slovenskej republiky oznamuje občanom, že v úradných hodinách na
Mestskom úrade č. dv. 19, 2. poschodie je možnosť nahliadnuť do stáleho
zoznamu voličov. Každý volič si môže overiť, či je v ňom zapísaný a môže
požiadať doplnenie údajov alebo vykonanie opráv. Mestský úrad je do 3 dní
povinný žiadosti vyhovieť alebo mu v tejto lehote písomne oznámiť dôvody,
prečo jeho žiadosti nevyhovel. Voliči môžu svoje pripomienky uplatňovať
do 8. marca 2012.
Voľby sa uskutočnia v šiestich volebných okrskoch v sobotu 10. marca
2012 od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny.
Oznámenia o čase a mieste konania volieb a zoznamy kandidátov na poslancov do NR SR obdržia občania v najbližších dňoc
(red.)
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Duchovné slovo Správny vzťah k hodnotám ANKETA ANKETA ANKETA

Človek sa učí až do smrti. Pravdivosť
tohto tvrdenia dokazuje naša životná
skúsenosť. Kto chce zodpovedne vykonávať svoju prácu, musí sa oboznamovať s novými poznatkami a podľa nich
aj konať. V krste sme dostali vznešený
dar Božieho synovstva a sme povolaní
k jeho zodpovednému rozvíjaniu. Preto má v našom živote prebiehať trvalá
duchovná formácia, ktorá čerpá z rôznych prameňov. Jedným z nich je Sväté písmo. Toto poučenie je vložené do
podobenstva o boháčovi, ktorému pole
prinieslo veľkú úrodu. Ľahko spoznáme, čo bolo v jeho konaní nesprávne.
Podľahol bohatstvu natoľko, že hlavným zmyslom jeho života sa stali pôžitky, vyplývajúce z veľkého majetku. V
tom bola chyba. Človek nikdy nemôže
mať istotu v pominuteľných veciach,
pretože je stvorený pre večnosť. Nikto z
nás nemôže povedať, že nechápe zmysel tohto podobenstva, ale mnohí z nás
môžu povedať, že je im zaťažko vyvodiť
z neho dôsledky pre vlastný život. Skutočne to nie je jednoduché, pretože pod

správnym vzťahom k pominuteľným
hodnotám často chápeme zrieknutie sa
vlastných vecí, dobrovoľnú chudobu,
atď. Nie je tomu celkom tak. Nezávisí
totiž, kto koľko toho má, ale aký má
vzťah k tomu, čo vlastní. Ak je u človeka na prvom mieste starosť o nadobúdanie pozemského bohatstva, je na
zlej ceste, i keby mal v peňaženke len
pár halierov. Na druhej strane, bohatý človek môže byť na dobrej ceste, ak
jeho prvoradou túžbou je nadobúdanie
duchovného bohatstva. Tí, ktorí sa nedali ovládnuť majetkom, ale sami vládnu nad majetkom, môžu potvrdiť, že sv.
Filip mal pravdu. Jedine duchovné bohatstvo, ktoré nepomíňa, môže človeka
urobiť skutočne šťastným. Dávajme
si preto pozor, čomu dávame v živote
prednosť: budovaniu pozemského bohatstva alebo duchovného. Dostali sme
vznešený dar Božieho synovstva, ktorý
máme v sebe rozvíjať. Prijmime preto návod Svätého písma k vytvoreniu
správneho vzťahu k pominuteľným pozemským hodnotám.
o. Štefan

S príchodom roku 2012 sme Sečovčanom položili otázku: Aké predsavzatie ste si dali v Novom roku?
Jana Čižmárová (učiteľka):
Predsavzala som si, že budem chodiť na plaváreň aspoň 2 krát za mesiac. Kedysi som chodila častejšie. Pretože som učiteľkou v materskej
škole, budem aj v tomto roku robiť všetko preto, aby deti chodili radi
do škôlky.
Tibor Kotuľák (koordinátor rómskej hliadky):
Veľmi mi záleží na poriadku v našom meste. S tým súvisí aj
moje predsavzatie. Budem sa snažiť ešte kvalitnejšie vykonávať
moju prácu. Umožňujú mi to moje minuloročné skúsenosti. Práci
rozumiem aj preto, že som vyučený zámočník, mám aj kurz „esbeeskára“. Urobil som si ho v Humennom.
Eva Jakimová (podnikateľka):
Novoročné predsavzatie som si dala spoločne s manželom. Rozhodli sme
sa, že sa zbavíme prebytočných kíl. Denne chodíme na prechádzky ulicami
mesta, vždy si zvolíme inú trasu. Okrem toho chodíme do prírody a začali
sme cvičiť. Manžel v priebehu týždňa vážil o päť a pol kilogramu menej.
Nášmu zdraviu prospievajú aj bylinkové čaje, ktoré sú z vlastnoručne natrhaných a usušených rastlín.
Jaroslava Ihnátová (mamička na materskej dovolenke):
Aby som bola dobrá matka a manželka a vytvárala
teplo domova.

Otázky občanov (zatiaľ) bez odpovedí
V uplynulom období sa občania mesta obrátili na našu redakciu s otázkami pre poslancov, na ktoré očakávajú odpovede. Medzi nimi nechýbali
aj takéto:

V druhú januárovú nedeľu sa v priestoroch Kultúrneho domu zišli členovia Mestskej požiarnickej dychovej hudby. Anton Briňarský, kapelník, prítomných informoval o prípravách na tohtoročné oslavy okrúhleho jubilea
tohto telesa v našom meste. Súčasťou akcie bolo stretnutie dobrovoľných
hasičov, na ktorom Miroslav Bereš, ich veliteľ, odovzdal hodnosť „Technik“. Udelil ju: Kláre Jeňovej, Jozefovi Hegedušovi, Danielovi Vasilišinovi,
Marošovi Baňackému a Jánovi Úporskému. Medzi prítomných prišiel aj
primátor mesta Jozef Gamrát. Zaželal im veľa zdravia a mnoho úspechov v
roku 2012. Akcia bola zároveň prvou tohtoročnou.
Text a snímka: (mj)

Kedy budú sfunkčnené verejné WC?
Kedy budú vysadené stromy na námestí? Kedy sa upraví park pred kostolom?
Kedy si prestanú robiť v meste pikniky
občania rómskeho pôvodu? Čo dobré
pre občanov poslanci navrhli a schválili? Prečo riešia a pozerajú len na svoje
záujmy? Prečo nie je zriadená mestská
polícia? Prečo sa poslanci nestarajú o
úpravu cesty do viníc? Prečo sa nezaujímajú poslanci o to, aby sa monitorovali znečisťovatelia potoka Trnávka?
Nedávno bol do Trnávky hodený monitor počítača, niektorí ľudia to robia
naschvál - kto zaplatí prípadnú pokutu
zo životného prostredia? Nezaplatí to

mesto z našich daní? Prečo rastú vo
viniciach divoké skládky? Prečo T.S.
nezavážajú jamy vytvorené na chodníkoch? Prečo poslanci nevenujú pozornosť zvýšeniu poľnohospodárskej
výroby? Čo konkrétne spravil každý
poslanec pre občanov v minulom roku?
Prečo o tom nikto nič nevie? Redakcia novín Sečovčan plánuje uverejniť
odpovede poslancov. Okrem poslancov majú v novinách široký priestor
aj predsedovia jednotlivých komisií.
Príspevky môžu poslanci zasielať na
e-mailovu adresu redakcie. Veríme, že
sa tým zvýší dôveryhodnosť poslancov
v očiach občanov.
(red.)

Sečovčania privítali Nový rok ohňostrojom
Silvestrovské oslavy v našom meste boli naozaj veľkolepé. Rušno bolo predovšetkým na parkovisku pri tržnici, kde krátko pred polnocou zamierili
stovky obyvateľov mesta. Mohli ochutnať varené víno a pokochať sa nádherným ohňostrojom.

Sečovčanov na prelome rokov 2011 a 2012 vareným vínom ponúkal aj
primátor mesta Jozef Gamrát...
Snímka: jd

O dobrú náladu prítomných
sa hudobne postaral dídžej. Silvestrovské oslavy sa uskutočnili pod
taktovkou primátora mesta Jozefa
Gamráta.
(mj), Snímka: (autor)

Členovia Klubu dôchodcov sa s
rokom 2011 lúčili v klube. V ňom
sa svietilo aj tridsať minút po polnoci a takto ich zachytil objektív
nášho fotoaparátu.
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Nad digitalizáciou kina Prameň visia otázniky

Takmer polovicu filmov nepremietali – chýbajú diváci
Nad digitalizáciou kina Prameň visia otázniky. Od jeho premiestnenia
do kultúrneho domu takmer polovicu filmov nepremietali. Chýbajú
diváci.

V prvej polovici minulého roku došlo
k uzatvoreniu kina Prameň. Stalo sa tak
pre technické nedostatky. Rozhodli o
tom poslanci mestského zastupiteľstva.
Po krátkej prestávke začali premietať
filmy v kultúrnom dome. Polročná bilancia návštevnosti nepoteší. Od júla
do decembra kino objednalo 46 filmov,
ale 25 z nich sa pre nezáujem verejnosti
nepremietali. Každý z 21 filmov videlo v priemere 8 ľudí. Najviac divákov
(74) prišlo do kina v júli, kedy premietli
sedem filmov. Šesť augustových filmov
videlo 35 divákov, dva septembrové 16,
štyri októbrové 19 a dva novembrové
23 ľudí.
Ďalším problémom je, že distribučné spoločnosti už nebudú požičiavať
klasický formát na 35 mm páse, ale len
v digitálnej forme. O zavedení digitalizácie do kín v rámci Európskej únie sa
dohodlo na zasadnutí EÚ v roku 2007.

Ak sa tomu chce mesto prispôsobiť,
musí kino zdigitalizovať. To znamená zakúpiť nový digitálny projektor a
ozvučenie, vymeniť káblové rozvody
a plátno a urobiť nevyhnutné úpravy.
Digitalizácia zvýši kvalitu obrazu asi o
štvrtinu, skvalitní zvuk a celkový pôžitok pre diváka, ale má to háčik - nie je
to zadarmo. Z mestskej kasy by na tento

účel muselo ísť asi 130-tisíc eur.
Mesto stojí pred rozhodnutím – investovať túto horibilnú sumu? Alebo
kino nemodernizovať? Aj to sa dá. S
tým dôsledkom, že niektoré distribučné
spoločnosti ďalšiu spoluprácu bez digitalizácie celkom odmietajú. A ďalšie sú
síce ochotné požičiavať filmy v „starom“ formáte, ale v ponuke sú len tie,

ktoré už ľudia videli v televízii alebo ich
už naše kino premietalo.
„Ja som v kine bola naposledy pred
5-6 rokmi. Dnes si film možno pozrieť
v televízii, na DVD, stiahnuť si ho z
webu... Najväčší zážitok je to asi pre
deti...Ale myslím, že tá investícia je
privysoká, keď chodí do kina tak málo
ľudí. Tie peniaze by sa radšej mali použiť na niečo, čo pomôže viac ľuďom v
meste,“ myslí si Renáta Škovranová.
Ďalšou možnosťou zachovať kino je,
ak by sa milovníci strieborného plátna
združili vo filmovom klube vo väčšom
počte a sami rozhodli, aký film si chcú
pozrieť. Na základe ich požiadavky sa
film objedná. Konečný termín premietania by sa dozvedeli verejným oznámením.
Za zachovanie kina a jeho modernizáciu je Zuzana Drančáková. Naposledy
tu bola pred 4 rokmi: „Na Tróju - atmosféra kina je neopakovateľná. Myslím,
že keby ho mesto zmodernizovalo, ľudia
by doň chodili vo väčšom počte podobne ako v Košiciach a investícia by sa
časom vrátila.“
(mj, lyv)

Vytvorili nové komisie, zvolili novú hlavnú kontrolórku

Poslanci prijali tri protesty, rokovali verejne

Mesto má nové komisie a novú hlavnú kontrolórku. Poslanci na 1. mimoriadnom zasadnutí MsZ všetky doterajšie komisie zrušili - od polovice
januára fungujú v novom zložení. Vykonali aj voľbu hlavného kontrolóra
- novou tvárou samosprávy sa stala Silvia Kobzošová.
Zasadnutie sa konalo v piatok 13.
januára. Pôvodne mali poslanci na
programe len voľbu kontrolóra, ktorá
mala byť neverejná. Nakoľko v súvislosti s odvolaním bývalej kontrolórky
Lýdie Vereščakovej, jej zvolením a
nástupom náhradníčky, poslankyne
Moniky Popaďákovej, Okresná prokuratúra podala tri protesty, ešte pred
samotný akt voľby primátor mesta
zaradil ich prerokovanie a prijatie.
„Protesty prišli v krátkom slede za sebou začiatkom januára. Dva sa týkali
kontrolórskej funkcie a jeden nástupu poslanca. Aby bola voľba nového
kontrolóra zákonná, bolo potrebné
najskôr prijať tieto protesty, zrušiť nezákonné uznesenia a dať veci do poriadku. Zároveň som poslancov informoval, že voľba hlavného kontrolóra
nemôže byť podľa zákona neverejná,“
vysvetlil primátor Jozef Gamrát. Do
programu navrhol zaradiť aj zmluvu
o budúcej zmluve s VSD a vytvorenie
nových komisií. Poslanci doplnenie
programu, ako aj verejnosť, zasadnutia rešpektovali.
Bez diskusií prijali všetky tri protesty. Nezákonné uznesenie o nástupe
náhradníka zrušili, vyhlásili nástup
Moniky Popaďákovej, ktorá hneď
zložila sľub a ujala sa mandátu. Zrušili aj nezákonné uznesenie o odvolaní
hlavnej kontrolórky. Nezákonné bolo
aj uznesenie o jej zvolení, nakoľko
poslanci pri voľbe nepoužili zákonný
model voľby, ktorý určuje legislatíva.

Na pretras sa opäť dostala Zmluva
o budúcej zmluve v prospech VSD.
Spoločnosť o ňu žiada, lebo chce
zrekonštruovať a rozšíriť distribučnú sieť NN na ulici Hlavnej a Družstevnej. Elektrické vedenie je dnes
totiž umiestnené v obvodovom múre
zbúranej stavby Komunálu. Hrozí, že
dôjde k jeho deštrukcii, čo môže spôsobiť prerušenie dodávok elektriny
pre existujúce podnikateľské subjekty
–supermarket TESCO ako aj podnikateľov na Hlavnej ulici. Predísť sa
tomu dá rekonštrukciou siete, na to
ale VSD potrebuje stavebné povolenie
– pred jeho udelením potrebuje zmluvu s mestom, ktorému tu patria pozemky. Zmluvu podľa Zásad hospodárenia schvaľujú poslanci. Napriek
opakovanému vysvetľovaniu zmluvu
podporilo len 6 poslancov, čo na jej
schválenie nestačilo. „Obávam sa, že
dôsledky môžu byť fatálne ak dôjde k
prerušeniu dodávok elektriny,“ myslí
si primátor.
Následne sa poslanci zaoberali komisiami. Neschválili návrh primátora,
aby aj on mohol navrhnúť člena do
každej komisie rovnako ako oni. Trvali na tom, že zostanú v takom zložení, ako sa dohodlo. Jediným kompromisom bola oproti pôvodnému
návrhu výmena predsedov - zdravotnú povedie Marek Kožuch, komisiu
pre ochranu verejného záujmu Cyril
Korpesio. Nové zloženie komisií je
zverejnené na webovej stránke mesta.

Po prerokovaní „riadnych“ bodov sa
poslanci vrátili k pôvodnej filozofii mimoriadneho zasadnutia – voľbe hlavného kontrolóra. Predsedníčka volebnej
komisie Andrea Záhradníková vysvetlila, že o funkciu sa uchádzalo deväť
záujemcov, dvaja nesplnili podmienky
a jeden prihlášku neskôr odvolal. Keďže voľba ako celok bola verejná, verejné bolo aj predstavovanie kandidátov.
Jedinou kandidátkou, ktorá mala výhrady, bola Silvia Kobzošová. Svojich
5 minút na prezentáciu nevyužila, podľa nej bol verejnosťou zasadnutia porušený zákon o ochrane osobných údajov.

Po odprezentovaní uchádzačov poslanci volili klasicky zdvihnutím ruky. V
1. kole voľby, kde je podľa zákona
potrebná nadpolovičná väčšina všetkých hlasov poslancov, neuspel nikto
- rovnako po šesť hlasov získali Tibor
Matis a Silvia Kobzošová. Situácia sa
zopakovala aj pri 2. kole voľby, kde už
stačil najväčší počet platných hlasov.
Napokon o kontrolórovi rozhodol žreb.
Na funkčné obdobie 2012-2017 sa stala novou hlavnou kontrolórkou Silvia
Kobzošová. V samospráve bude pôsobiť na pol úväzku. Do práce nastúpila
16. januára.
(lyv)

Darčekom sa potešili

V prvej januárovej dekáde dostali sečovské materské školy hodnotné darčeky.
Mali podobu novučičkých notebookov, ktoré si na Mestskom úrade z rúk primátora mesta Jozefa Gamráta prevzali ich riaditeľky. Spomínané notebooky
vrátilo sedem poslancov Mestského zastupiteľstva. Odporučili mestu, aby ich
darovalo tým, ktorí si ich nemôžu dovoliť.
Text a foto: (mj)
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V kultúrnom dome plesali deti, ich najobľúbenejšie bábiky i autíčka

V kultúrnom dome sa konal ples pre deti, ich obľúbené bábiky a autíčka. Pekné podujatie pre najmladších obyvateľov mesta pripravilo Mesto
Sečovce.
Deti sa najprv ponaháňali, neskôr
zatancovali stoličkový tanec, hádzali loptičkou na cieľ, povozili sa na

SEČOVČAN

Albinovčania už nebudú mať starosti so žumpami

Stavbu kanalizácie už dokončili, ľudia sa budú môcť pripájať
Stavebné práce na kanalizácii v mestskej časti Albinov ukončili. Začiatkom januára sa na Mestskom úrade uskutočnilo preberacie konanie. Albinovčania sa na ňu čoskoro budú môcť napojiť. Odpadnú im tým technické
a finančné problémy s odvozom fekálií z domových žúmp.

autíčkach... Po odmeraní všetkých
hračiek nasledovalo slávnostné vyhlásenie víťazov. Najväčšie autíčko

Stretnutie predstaviteľov zhotoviteľa,
objednávateľa a budúceho užívateľa
sa nieslo v konštruktívnom duchu. Zainteresovaní skonštatovali, že všetky
termíny boli dodržané. Ako uviedol
primátor mesta Jozef Gamrát, stavbu
čoskoro sprevádzkujú.
Gravitačnú (samospádovú), ale aj
do kultúrneho domu priniesol Oliver
Domanič, najmenšie Matúš Zgabor.
Najväčšou bábikou sa prišla pochváliť Hana Kurimská, najmenšou Hana
Ihnátová. Všetko sa to dialo v réžii
pôvabnej strigy, ktorú deti pozorne
počúvali.
Po slávnostnom vyhodnotení sme
oslovili niektorých rodičov. Anna
Kurimská nám prezradila, že jej
V sobotu 17. decembra sa v kultúrnom dome oslavovalo. Dôvod na radosť mali predovšetkým členovia Občianskeho združenia HOPP, ktorí si
pripomenuli ročnú existenciu združenia. Spolu zorganizovali deväť podujatí, čím spestrili športový a kultúrno-spoločenský život v meste.
Oslávencom prišli zablahoželať ich fanúšikovia i niekoľko občanov mesta. Okrem nich aj členovia prešovskej skupiny G.O.D.S na čele s našou
rodáčkou Petrou Ferenčíkovou (na klavíri ich sprevádzala jej sestra Jana),
hudobná skupina 30tri s lídrom Lukášom Hirkom, taktiež rodákom z nášho mesta, ako aj známa skupina Komajota. Narodeninovú tortu mohol
ochutnať každý.
Snímka: (mj)

Mesto Sečovce ukončí v januári 2012 realizáciu projektu „Integrované centrum sociálnej starostlivosti“. Tento projekt sa realizoval v Sečovciach (okres Trebišov, Košický samosprávny kraj) od 22.1.2010
- 31.1.2012 vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu vo výške
107 881,73 EUR nenávratného finančného príspevku. Hlavným cieľom
projektu bolo zlepšenie životnej situácie osôb ohrozených sociálnym
vylúčením a ich integrovanie do plnohodnotného spoločenského života
a na trh práce. Jeho naplnenie podporili tieto špecifické ciele: založenie
centra, ktoré bude poskytovať služby zamerané na sociálnu starostlivosť,
poradenskú a výchovno-vzdelávaciu činnosť a aktivity nízkoprahového
charakteru, poskytovanie aktívnej a efektívnej pomoci pri hľadaní si
práce a eliminovanie nedostatkov, ktoré bránia vstupu na trh práce a
zvýšene vzdelanostného, osobnostného a duševného rozvoja osôb ohrozených sociálnym vylúčením a eliminovanie výskytu sociálno-patologických javov. Realizované aktivity projektu pozostávali z vybudovania
Integrovaného centra sociálnej starostlivosti a následné vykonávania
činností Integrovaného centra sociálnej starostlivosti. Hlavnou cieľovou skupinou boli sociálne znevýhodnení obyvatelia rómskeho pôvodu,
ktorí žijú v predmestskej časti Sečoviec, na Novej ulici. Celkovo sa na
projekte zúčastnilo vyše 1 200 osôb z cieľovej skupiny.
Mesto Sečovce, Nám. sv. Cyrila a Metoda 43/27, 079 01 Sečovce
Tel.: +42156/6782525, Fax: +42156/6782714, e-mail: secovce@stonline.sk, www.secovce.sk

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore
z Európskeho sociálneho fondu v rámci
Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia“.
Viac informácií na www.esf.gov.sk, www.fsr.gov.sk.
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dvojročná dcérka Hana víťaznú bábiku dostala k prvým narodeninám – od
svokrovcov. „Bábika meria jeden meter,“ upresnila. Zuzana Zgaborová,
Matúšova matka, si myslí, že akcia
bola veľmi dobre pripravená. „Škoda, že netrvala ešte dlhšie,“ povedala
mladá žena, ktorá do kultúrneho domu
prišla aj s dcérkou Martinkou.
(mj), snímka: (autor)

Ku l t ú r ny d o m p oz ý va
...v sobotu 11. februára na Sečovské potulky. Zraz účastníkov o 9.00 hod. pred
kultúrnym domom. Na akciu je potrebné sa prihlásiť v kultúrnom dome alebo
telefonicky na tel. č. 056/678 24 04.
...v nedeľu 12. februára na turistickú vychádzku lyžiarov-bežkárov. Trasa:
Ružový sad - Lazy - Ružový sad. Zraz účastníkov je o 7.45 hod. na autobusovej
stanici v Sečovciach. Na akciu je potrebné sa prihlásiť v kultúrnom dome alebo
telefonicky na tel. č. 056/678 24 04, mobil 0918 902 029.
...vo štvrtok 16. februára o 17.00 hod. na Tanečnú prehliadku domácich skupín
...v nedeľu 19. februára o 16.30 hod. na divadelné predstavenie Fotbalamuta
Kladzianskeho ľudového divadla KĽUD. Divadelníci z KĽUD-u si svojím predstavením v zemplínskom nárečí získali nielen publikum, ale aj Akadémiu humoru, ktorá sa im rozhodla udeliť nomináciu a zároveň víťazstvo v kategórii Objav
roka – Cena Stana Radiča. Vstupné 1,00 €.
(red.)

tlakovú kanalizáciu s troma čerpacími stanicami vybudovala spoločnosť
INICO Trebišov, s.r.o. „Teší ma, že
kanalizácia, ktorú som pred voľbami
sľúbil občanom Albinova, je hotová
v plánovanom termíne,“ dodal primátor: „Iste sú tomu radi aj Albinovčania, ktorí sa budú na ňu postupne

napájať.“ Vysvetlil, že táto povinnosť
vyplýva zo smerníc Európskej únie:
„Žiadosti o pripojenie budú môcť občania podávať správcovi. Kanalizácia
im ušetrí nemalé starosti a financie so
zabezpečovaním odvozu fekálií.“
Riadiacim orgánom projektu je Ministerstvo životného prostredia SR.
Pôvodne bol projekt vyčíslený na 1,2
milióna €, neskôr sa verejné obstarávanie urobilo na sumu asi 950-tisíc
€, asi 250-tisíc € investovala z vlast-

ných zdrojov samospráva ešte pred
schválením projektu. Zo spomínaných
950-tisíc € 95 % uhradí z nenávratného finančného príspevku z fondov
Európskej únie a štátneho rozpočtu.
Zvyšných 5 percent financuje mesto
Sečovce.
Nová stavba je majetkom mesta. Spravovať ju bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. na základe
zmluvy o výkone správy.
(mj, lyv)

Sečovčan Lukáš Hirko skladal už v pätnástich rokoch
Do hudobnej školy nikdy nechodil. Prvé akordy ho naučil jeho o
dvanásť rokov starší brat Michal,
ktorý dlhé roky účinkoval v skupine Kapucini & Stanley (s ňou o.i.
predčasom účinkoval v Koncertnej
sále sečovskej ZUŠ).
Skupina 30tri zatiaľ nahrala jedno
CD. Volá sa Bodka. Nachádza sa na
ňom 12 piesní. Štyri sú Lukášove (napísal ich text, skomponoval hudbu),
ďalšie Michalove. Výber piesní na
cédečku bol výsledkom internetového
projektu, ktorého súčasťou bolo hlasovanie. Spomedzi všetkých adeptov
bratia Hirkovci dostali najviac hlasov.
Na otázku, kedy zložil prvú pieseň,
odpovedal: „Mal som asi 15 rokov.

Volá sa Na rukách.“
Lukáš Hirko okrem spevu hrá na
akustickú gitaru, píše nie len kresťanské texty. Ďalšími členmi skupiny sú:
Pavol Jakab (basgitara), Peter Jakab
(elektrická gitara), Michal Lorinc (bicie), Daniel Špiner (klávesy).
Je absolventom sečovského Gymnázia a Fakulty humanitných a prírodných vied PU v Prešove. Na nej vyštudoval aprobáciu: geografia a technika.
Pôsobí ako učiteľ na jednej zo základných škôl v Košiciach, kde aj s manželkou býva. Jeho túžbou je byť šťastný. Na otázku, či nie je, odpovedal:
„Samozrejme, že som šťastný.“
Mikuláš Javorský
snímka: (internet)

Spojená škola ponúka kvalitné vzdelanie „doma“, ponuka je pestrá
Študenti nemusia dochádzať, rodiny ušetria na cestovnom

Blíži sa čas, kedy sa deviataci budú rozhodovať, kde chcú pokračovať
vo vzdelávaní. Jednou z možností je Spojená stredná škola v Sečovciach.
Študentov tu v modernom prostredí vyučuje vysoko kvalifikovaný tím pedagógov pomocou najmodernejšej didaktickej a počítačovej techniky. Naše
deti tu majú šancu získať kvalitné vzdelanie a pritom nemusia dochádzať.
Škola má dve zložky – Gymnázium a Strednú odbornú školu. Ponuka
odborov je pestrá.

Už tradične sa vo vianočnom období koná v rímskokatolíckom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Sečovciach prehliadka cirkevných speváckych zborov.
Pozvanie rímskokatolíckeho farského úradu prijali: rímskokatolícky miešaný
spevácky zbor farnosti Veľké Ozorovce Jochanan pod vedením Mgr. Márie
Lehončákovej, rímskokatolícky zbor Povýšenia sv. Kríža z Nižného Žipova s
dirigentkou Mgr. Tatianou Majcherovou, gréckokatolícky zbor Kairos zo Sečoviec pod vedením Mgr. Dominiky Bašárovej, komorný súbor sakrálnej hudby
Sečovské Credo zo Základnej umeleckej školy pod vedením Ing. Jána Buzinkaia a sólistkou Kristínkou Buzinkaiovou. Záver koncertu patril domácemu
rímskokatolíckemu zboru Archa zo Sečoviec s dirigentkou Mgr. Henrietou
Gabrikovou. Moderátorom podujatia bol Štefan Palfi. Vianočný repertoár bol
doplnený vinšom a povzbudivým slovom dôstojného pána kaplána Mgr. Jozefa
Eliáša. Vyvrcholil spoločnou piesňou Tichá noc.
Skvelý novoročný koncert sa uskutočnil 8. januára a priniesol zúčastneným
hlboký umelecký zážitok na ukončenie vianočného obdobia a povzbudenie do
nového roka.
Text a snímka: (hg)

Gymnázium pripravuje absolventov na štúdium na vysokých školách
v triedach so všeobecným zameraním
v 4- ročnom štúdiu a 8-ročnom štúdiu.
Poskytuje študentom nadštandardné
ekonomické vzdelanie, v 8-ročnom
štúdiu aj v oblasti informatiky. Výrazným prvkom učebného plánu je
zaradenie predmetov ekonomicko-finančného zamerania a široká škála
voliteľných predmetov podľa záujmu
žiakov. V osemročnom štúdiu získavajú žiaci vedomosti a zručnosti
predovšetkým prostredníctvom zážitkového vyučovania a projektového
vyučovania.
Stredná odborná škola ponúka spektrum odborov zameraných predovšetkým na strojárstvo, informačné
technológie a gastronómiu. Štúdium
je nastavené tak, aby absolventi boli
v budúcnosti všestranne vzdelanými,

tvorivými, zručnými i ekonomicky
mysliacimi osobnosťami. Praktické

vyučovanie škola organizuje skupinovou formou v školských priestoroch a
individuálne na pracoviskách fyzických a právnických osôb. Žiaci môžu
preukázať svoje zručnosti na rôznych
akciách pre verejnosť , veľký ohlas
majú medzinárodné projekty a programy rôzneho zamerania, kde sa žiaci
môžu zdokonaliť v jazykoch. Deviataci si môžu vyberať.
Škola ponúka tieto 4-ročné študijné odbory: mechanik strojov a zariadení, mechanik počítačových sietí,
čašník- servírka a kuchár - kuchárka.
Absolventi strojárskych odborov si
na škole môžu urobiť aj základný
zváračský kurz: zváranie elektródou
Z – E1, zváranie v ochrannej atmosfére CO2 Z–M1, zváranie plameňom
Z – G1 a pálenie – rezanie plynom a
kyslíkom. Absolventi odboru mechanik počítačových sietí môžu získať
ECDL - European Computer Driving
Licence (európsky vodičský preukaz
na počítače), môžu absolvovať školenie CISCO - Sieťové technológie.
Absolventi gastro-odborov môžu počas štúdia možnosť absolvovať barmanský kurz. Jeho úspešní absolventi

získajú certifikát, ktorý je platný vo
všetkých členských krajinách Svetovej barmanskej asociácie W.B.A. V
ponuke školy sú aj 3-ročné študijné
odbory strojný mechanik a hostinský
– hostinská a 2-ročné učebné odbory
strojárska výroba a výroba konfekcie.
Dvojročné štúdium je určené pre žiakov, ktorí ukončili školskú dochádzku
v nižšom ako 9. ročníku alebo deviaty
ročník neukončili.
Ako vidíte, ponuka je naozaj pestrá.
Každý sečovský deviatak aj jeho rodič
by si mali uvedomiť, že ak si mladý
človek vyberie odbor, ktorý je na súčasnom trhu práce žiadaný, má blízko
k úspechu. My vieme, že je umením
kvalitne sa predať, ale zároveň je to
nevyhnutné pre získanie primeraného
zamestnania a v určitom zmysle slova túto schopnosť ponúka aj kvalitné
vzdelanie. Práve počas štúdia si deti
môžu osvojiť flexibilné myslenie, nadobudnúť sebadôveru a potom sa im
ich schopnosti budú lepšie predávať
na trhu práce. Spojená škola v Sečovciach také vzdelávanie ponúka. Je len
na vás ako sa rozhodnete. Radi vás u
nás privítame...
(sos)
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Kochanovce - stratená dedina detstva (13)

Sú fašiangy. Čas bujarého veselia, plesov, karnevalov a svadieb. Kochanovčania sa ženia a vydávajú z lásky, veď keď im v roku 1957 vzali hektáre do družstva, prestalo platiť aj zemplínske bočkor do bočkora, čižma do čižmi , no priznajme si, že dodnes nie tak celkom.
Zato sa okolo svadby vytratilo veľa
palicu priviazali kičku (snop) slamy
iného. Niekedy skôr terminológia, po(snímka z roku 1957), na ňu tkané ručtom zvyky. Veď kto už dnes hovorí, že
níky alebo len handru, niekedy aj žeľeidze na ohľedi, patrec kuti abo uhli, na
ni vinok uviti z budzbanku od Mikloša,
pitanki, čepic mladu, na pridani či poKseniča, abo Mitra a z mosta pri Duhlodki, atď. Zanikli svadby v utorok,
lovičovi ho hodili do kochanovského
netreba tkať ručníky pre svadobných
jarku. Vienok však väčšinou nosili na
funkcionárov.
rukách dievky. A potom bol na moste
Keď sa pred polstoročím kochanovspev a tanec. Vo svadobke v predvečer
ské svadby presťahovali z domácností
svadby družky viazali už len pokrejtki
do novej sečovskej svadobky, zanikol
(ozdoba pre družbov), vyzdobili sálu
pekný zvyk z predvečera svadby, keď
a pripravili stoly pre 200 až 300 hostí.
sa stretli parobci i mladí ženáči, na
Príprava svadobnej hostiny si vyžadovala riadny telesný výkon. V kuchyni,
ktorá už bola súčasťou svadobky, šikovné pomocnice z oboch rodín riadili
vychýrené sečovské kuchárky Borka
Sokirová, rod. Buzinkajová z Hriadok,
Alžbeta Maďarová, ináč vedúca kuchyne v sečovskej pôrodnici a predtým
v Kochanovciach pozývali aj Máriu
Košíkovú z Baracira a Júliu Ďuristovú,
rod. Rosipajlovú. Dnes už nezažijeme
pred polnocou zamaskované veselé
kuchárky, ktoré búchajúc pokrievkou
o pokrievku obchádzajú s obviazanou
rukou svadobčanov, žebi nazbiraľi peňeži na dochtora, bo kucharka oparila
ruku, alebo na peľuški i kočik, bo mlada už hruba (nevesta je tehotná), alebo
i na šečovski koscel.

Deň celý láskavý

V čitárni Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach v prvý februárový
deň privítajú knihu Sečovčanky Ingrid Lukáčovej Deň celý láskavý. Knihu
vydala Matica slovenská. Pracovník Slovenského literárneho ústavu PhDr.
Milan Gonda uviedol, že: „Ide o pozoruhodnú výpoveď o vnímaní vlastného bytia. Leitmotívom jednotlivých básní je nezvyčajný symbol - „celý
deň“. Autorka vovádza čitateľa do sveta farebného snenia...“ Je to jej šiesta
kniha poézie, ktorú si možno zakúpiť v predajniach kníhkupectiev alebo
objednať v internetových kníhkupectvách.
(red.)

Pomáhajú chudobným a opusteným

Farská charita Košice pomáha
chudobným a opusteným aj v týchto
zimných mesiacoch. Zber šatstva i
obuvi prebieha každú stredu od 11.30
do 16.00 hod. a v piatok od 7.30 do
12.30. hod. v budove starej pošty v
Sečovciach (dnes Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny - na poschodí).
Za dverami do tejto miestnosti nájdete

dobrovoľníčky z Dominikánskeho
rádu: Hedvigu Čobanovú, Veroniku
Andrejčákovú a Helenu Tomkovú.
„Potrebovali by sme viac mužského
oblečenia, ako sú nohavice či tričká,“
spresnili pri našej nedávnej návšteve.
„Berieme len veci vyprané. Všetkým
darcom veľmi pekne ďakujeme.“
Text a snímka: (mj)

Z policajného zápisnÍka

Palivové drevo uložené pod strechou rodinného domu na Novej ulici nenechalo pokojne spávať K.K.
Ukradol ho, čím majiteľovi J. K.
spôsobil škodu vo výške 12-tich €.
Lustráciou v evidencii bolo zistené,
že K. K. bol v posledných 12 mesiacoch už uznaný vinným za priestupok proti majetku.
V areáli spoločnosti ATOLO s.r.o.,
Košice, sídliacej na Kollárovej ulici,
kradol D. G. Odniesol si z neho 5 železných profilov. Spoločnosť pripravil
o 32 €.
Do priestorov Arcidiecéznej cha-

rity Košice, sídliacej v budove Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
na Námestí sv. Cyrila a Metoda v
Sečovciach sa vlámal neznámy páchateľ. Odcudzil pečiatku, písacie
potreby, dierkovač a lepiace pásky.
Spomínanej organizácii spôsobil
škodu vo výške 60 €.
Doposiaľ neznámy páchateľ kradol
v dielni rodinného domu stojacom na
Hlavnej ulici v obci Egreš. Odcudzil
40 m2 drevených opracovaných líšt,
6 drevených hranolov a zatepľovací
polystyrén. Majiteľa D. K. pripravil o
334 €.
OO PZ Sečovce

Žiadosti o odklad pribúdajú

Zmenil sa aj ženský svadobný odev.
Pred polstoročím, ked še prostački na
vichodze začaľi prebľikac, čiže ženy
vymenili ľudový odev za mestské šaty,
nahradili aj nevesty kratki kabati s faldami (skladané sukne, snímka z roku
1934) dlhými svadobnými šatami. Za
zmienku stojí ustrojenie družičiek. Ich
šaty boli hotové róby z jemných materiálov zásadne bledých farieb a čokor
(kyticu) mala nielen nevesta, ale aj
všetky družky (snímka z roku 1960).
Dostali ich od družbov po príchode na
svadbu alebo družba išiel pre družku s
čokorom až k nej domov.
Pre šťastie novomanželov sa po návrate z prišahi (svadobného obradu)
nerozbíjal tanier, ale pred vstupom do
domu sa vylievalo vedro vody a rozbilo vajíčko. Možno to bol dobrý zvyk,
lebo svadobné „až kým nás smrť nerozdelí“ v Kochanovciach funguje celé
roky.
(mm)

V polovici januára sa na všetkých sečovských základných školách konali slávnostné zápisy do prvých ročníkov. Zaujímavý program už tradične
pripravili na ZŠ na Komenského ulici, na ZŠ na Obchodnej ulici, ako aj na
Cirkevnej Spojenej škole.
Hlavnou postavou na slávnostnom žiadostí o odklad školskej dochádzky
z roka na rok pribúda. Deti trpia poruzápise prváčikov na ZŠ na Obchodnej
ulici bol kamarát Letko, ktorý sa pred chami výslovnosti, emočne zaostávazrakmi detí zmenil na motýľa. Deti jú, mnohé z nich sú nepozorné.
Zápisy na všetkých základných škomu pomáhali riešiť úlohy. Počas zápisu rodičom radila PhDr. Alena Wag- lách trvajú do 15. februára.
(red.)
nerová, psychologička. Podľa jej slov,

Prezentovali tance a piesne Zemplína

Je už tradíciou,
že žiaci a učitelia
Spojenej školy v
Sečovciach prostredníctvom projektov
Comenius Sokrates
spolupracujú s viacerými zahraničnými školami. V rámci
projektu Postavme
kultúrne mosty vycestovali tentoraz do
talianskeho
mesta
Montesilvano, kde
strávili nádherný týždeň. Cieľom stretnutia bolo prezentovať
tance a piesne svojho
regiónu. Žiaci IV.O a
V.O pripravili video,
prostredníctvom
ktorého predstavili
naše tradičné piesne,
tance a oblečenie.

Naši talianski partneri nám umožnili ochutnať jedlá typické pre región Abruzzo,
predstavili nám históriu a tradície regiónu. Nahliadli sme aj do ich vyučovacieho
procesu, zoznámili sa so žiakmi a učiteľmi.
Tento projekt zahŕňa aj školu v anglickom meste Gateshead a základnú školu
v meste Jerez v Španielsku, kde je plánované ďalšie stretnutie. Uskutoční sa v
marci 2012.
Mgr. Veronika Vargová, snímka: (sš)
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V rámci 17. ročníka vianočnej koledníckej akcie
DOBRÁ NOVINA zavítala jedna zo skupín aj do
rodín na Kochanovskej
ulici. Finančnou zbierkou,
získanou v navštívených
domácnostiach za pásmo
kolied a vinšov, podporia
sečovské katolícke farnosti predovšetkým prácu
Cirkvi v Južnom Sudáne,
novom štáte na mape sveta, ako aj ďalšie projekty
v subsaharskej Afrike.
Okrem koledníkov potešila Kochanovčanov a
prechádzajúcich hlavnou
cestou E50 aj tohtoročná
bohatšia verejná vianočná
výzdoba.
Snímka: (km)

Fotografiou sa vraciame do predvianočného obdobia, v ktorom sa pekným
programom prezentovali aj žiaci Špeciálnej základnej školy. Ich vystúpenie
plné hudby, spevu aj tanca spestrili scénky, ktoré vykúzlili čaro blížiacich sa
Vianoc.
Snímka: (mj)

Vždy čerstvé a domáce

V areáli spoločnosti Agroprodukt, spol. s r. o., so sídlom v Novom Ruskove,
nedávno otvorili predajňu mäsa, mäsových výrobkov a cestovín. Vybrať si v
nej môžete zo širokého sortimentu tovarov.

Ako informoval Ján Brinda, vedúci
prevádzky, všetky produkty (salámy,
klobásy, párky...) vyrábajú vo vlastnej
chránenej dielni. Vďaka tomu sú vždy
čerstvé a zakúpiť si ich môžete za veľmi výhodné ceny.
Zárukou kvality výrobkov spoločnosti Agroprodukt sú naslovovzatí
odborníci s dlhoročnými skúsenosťa-

mi, ktorí ich vyrábajú podľa domácich
receptúr - bez pridania chemických
konzervačných látok.
Predajňa je otvorená každý pracovný deň od 8.00 do 16.00 hod. Zamestnanci spoločnosti Agroprodukt, spol.
s r.o., Nový Ruskov, sa tešia na vašu
návštevu.
(rek.)

Knižnica vo februári

…v pondelok 6. februára o 13.00 hod. Máša a medveď – dramatizácia rozprávky
… v utorok 7. februára o 10.00 hod. Fašiangové všeličo
…v utorok 14. februára o 14.00 hod. Srdce srdcu - čítačky ku dňu zaľúbených__
…vo štvrtok 23. februára o16.00 hod. Stretnutie nad knihami čítanými, ale
aj prečítanými
…v pondelok 27. februára o14.00 hod. Okienko tvorby Sama Chalupku, 200
výročie narodenia

Spoločenská kronika
Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Sečovciach a členovia OZ JOJOMA zorganizovali 2. ročník Silvestrovského plesu. Otvoril ho
Mgr. Branislav Varga, rímskokatolícky farár. Rok 2012 vítali spolu s domácimi aj Sečovčania žijúci v Čechách, vo Švajčiarsku a aj ich partneri až zo Sýrie.
Snímka: (km)

Blahoželali sme
novomanželom

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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Prvý zápas futbalisti Slavoja odohrajú v Somotore

Piatoligoví futbalisti Slavoja začali zimnú prípravu 20. januára, kedy mali
i výročnú schôdzu. Zapojilo sa do nej 17 z 19-tich hráčov. V utorok a piatok
využijú ihrisko, v stredu telocvičňu, v sobotu a nedeľu zohrajú prípravné
zápasy. Posilniť ich majú: J. Vajda (hosťoval v Plechoticiach) a P. Kolesár, ich bývalý hráč. Súťaž začne 8. apríla, pred ňou odohrajú 8 zápasov s
atraktívnymi klubmi: Veľké Kapušany, Strážske, Sobrance, Nižný Hrušov,
generálku už tradične majú so Sečovskou Poliankou. Gro mančaftu tvoria
domáci hráči doplnení o hosťujúcich Trebišovčanov. Medzi nimi nájdeme
známe mená, akými sú Brankár Braňo Požacký či Patrik Černej.
Podľa hodnotenie manažéra Jozefa
Halapína, najlepším strelcom jesene
bol Tomáš Čižmár (14 g.), výborne
mu sekundoval Ján Kotľar. V obrane
vynikal Patrik Černej, v zálohe Peter
Doboš, prísľubom je mladý Daniel Oczeak. Najdlhšie hrajúcim futbalistom
je brankár Peter Nízky. V 4-ligovom
doraste najviac vynikli: Patrik Sopata,
Dudáš, Pristaš, N. Mihók a M. Mihók.
Prípravky využívajú na tréningy a zápasy telocvičňu na Obchodnej ulici.
Prvá kategória začína 2. ročníkom, 4.5. ročník hrá v skupine s Vranovom,
Trebišovom a Humenným. Tu si treba
zapamätaťmená: A. Kocak, L. Kučma,
J. Gruža, M. Havrila a K. Pavelko.
Ako sme už avizovali, slavojisti si
chcú dobrými výkonmi vykopať 4.
ligu. Veľa ukáže prvý duel v Somotore s Veľkým Horešom, ktorý je o bod
za Sečovcami. Hlavným sponzorom je
mesto, od ktorého očakávajú pomoc i
naďalej. Z balíka ministerstva školstva
určeného pre CVČ sa peniaze ujdú aj
im.
Mladší žiaci (šiestaci a siedmaci) a

starší žiaci (ôsmaci a deviataci) Slavoja Sečovce účinkujú v II. krajskej
lige „dvojičiek“. Majstrovské zápasy
hrajú v ten istý deň - v sobotu.
Mladší žiaci začali s prípravou v
druhej polovici júla, prvé tri majstrovské zápasy absolvovali v auguste.
„Hrali sme v nich oslabení, viacerí
chlapci nám z rôznych príčin chýbali.
Preto nám úvod súťaže nevyšiel podľa
našich predstáv,“ uviedol tréner Jozef
Tóth. V jesennej časti súťaže odohrali
desať stretnutí. Šesť z nich hrali na súperových ihriskách, štyri doma. Zimujú
na 8. priečke v tabuľke z jedenástich
družstiev. Chlapci trénujú v areáli Slavoja trikrát v týždni. Stretnutie trvá 2 x
30 minút. K najtalentovanejším hráčom
patria: Jozef Boberský, Marek Plitko,
Matúš Tokár a Róbert Bumbera, ktorý
je kapitánom družstva. S dochádzkou
na tréningy je J. Tóth spokojný.
Majstrovský zápas starších žiakov
trvá 2 x 35 minút. Veľkou oporou
družstva je brankár Braňo Stropkai,
perspektívnymi hráčmi: Zoltán Čaty,
Patrik Tokár (kapitán družstva), naj-

úspešnejším strelcom Daniel Tóth. Vo
veľmi kvalitnej súťaži im patrí siedma
priečka. Ešte pred súťažou z družstva
odišli: David Melinčák a Maroš Olejár
do Trebišova, Richard Tirpák a Daniel
Sopata do Michaloviec a Jozef Ivan do
Tatrana Prešov. „Hrajú prvú ligu. Napriek odchodom sa nám podarilo ká-

der stabilizovať,“ pokračoval tréner J.
Tóth. December bol pre hráčov voľný
mesiac, v zimnej príprave absolvujú
halové turnaje v Kráľovskom Chlmci,
Veľkých Kapušanoch a Košiciach.
Existencia „dvojičiek“ je podmienená
účasťou „áčka“ v piatej lige, kde hráčov
Slavoja trénuje Milan Siksa. (jom, mj)

Silvestrovským oslavám v meste Sečovce predchádzal Silvestrovský výstup
na Lazy (859 m n. m.). A ten do slnkom zaliatej čarokrásnej prírody prilákal
vyše päťdesiat turistov zo Sečoviec, Bačkova, Trebišova, Košíc, Brna a Prahy.
Snímka: www.slanske.webzdarma.cz

Tri víťazstvá hokejbalistov

Hokejbalový klub HbC- Red Wings Sečovce pôsobí pod hlavičkou občianskeho združenia Slovtranzgas Sečovce. V druhej polovici decembra pripravil Vianočný turnaj. Na ihrisku (na) ZŠ na Komenského ulici si svoje sily
zmerali štyri mužstvá.
„Počasie nám vôbec nevyšlo. Lialo obrancu. A pokračoval: „Viacerí naši
ako z krhly,“ spomína kapitán celku hráči boli nemocní. Možno aj preto
sme skončili poslední.“ Výsledné poSlavomír Kramer, ktorý hrá na poste
radie: 1. Senátors Trebišov, 2. Adler
Trebišov, 3. Vranov, 4. Sečovce.
Slavomír Kramer sa vlani začal venovať mladým hokejbalovým nádeaž december absolvoval 16 podujatí. jám, ktorí zostavili tím do 16 rokov.
Tri z nich boli polmaratóny (Košice A ten Sečovciam, veru, hanbu nero– Seňa, Medzev, Košický MMM), na bí. Z troch odohratých priateľských
Jazerskom maratóne v Košiciach pre- zápasov vyšli ako víťazi. Výsledky:
behol 25 km.
Sečovce – Vranov 4:2, Vranov – Se„Podujatie sa organizuje nad jačovce 5:8, Košice – Sečovce 13:3.
zerom. Je zvláštne tým, že každý pre„V Košiciach sme hrali výborne.
tekár môže na ňom prebehnúť koľko Zvlášť opora tímu, ktorou je Dominik
chce. Časy všetkých bežcov sa zazna- Borov. Vďaka tomu sme začali uvažovať o spojení síl s Košicami, ktoré sa
menávajú,“ priblížil.
Nezabudnuteľný zážitok sa mu na- pripravujú na Majstrovstvá Slovenskytol v obci Chlmec pri Humennom, ska,“ dodal na záver. Síce ešte nie je
kde absolvoval beh do vrchu s tristo majiteľom trénerskej licencie, (chystá
metrovým prevýšením. „Beží sa naj- si ju urobiť ), má už asistenta. Je ním
prv po obci,“ spomína M. Rusnák. Tomáš Szarvaš, vedúcim družstva je
„Trasa, ktorá meria 2,5 kilometra, Lukáš Mendeľ.
S. Kramer sa narodil 12. februára
potom prechádza lesom a končí na
vrchole, kde je lyžiarsky vlek a očaru- 1991. Hokejbal začal hrať v Trebišove
pred troma rokmi. Prvý zápas odohral
júce prostredie.“
proti družstvu Pňak Trebišov. Potom
Na dno svojich síl siahol aj na behu
do vrchu s názvom Banské mláčky. sa dostal do kádra, ktorý bol zostavený z hráčov viacerých trebišovských
Trať vedie z Banského v smere na
Herľany po asfaltovej ceste v serpen- družstiev. Jeho spoluhráčmi boli aj
Sečovčania Filip Gola a Juraj Pokrivtínach. Meria 6,4 km.
„Moje výkony sa zlepšujú. Aj preto, ňák, v družstve chlapcov do 14 rokov
že denne prebehnem osem kilometrov. hral Matúš Lengel. Oba kolektívy
Okruh vedie ulicami mesta. Príprava bojovali s družstvami z iných miest
Slovenska.
je veľmi dôležitá,“ dodal na záver.
M. Javorský
M. Javorský, foto: Ing. M. Ferko

Sečovčania na Horovskej desiatke

Silvestrovský beh v Horovciach si zapísal už 28. ročník. Obecný športový
klub behom na 10 kilometrovej trati tak každoročne dáva bodku za športovou sezónou.

Spolu 133 tohtoročných zúčastnených priaznivcov atletiky dostalo príležitosť na športové a zároveň priateľské stretnutie. Sečovce reprezentovalo
9 účastníkov. Najúspešnejší bol B.
Pančura (10. miesto) vo vekovej kategórii A a A. Pančura v kategórii C,
obaja vo farbách OZ Sečovčan. V „áčkovej“ kategórii nasledovali Maroš a

Adrián Hrindovci, M. Šimai, M. Ciberej a A. Ferko (na snímke v strede).
V kat. C si trať zabehol Štefan Brinda a príkladne v kategórii D, teda nad
60 rokov veku, nemohol chýbať Michal Rusnák, ktorý v minulom roku
patril k najaktívnejším sečovským vytrvalcom. Po vyliečení sa zo zranenia
dobiehal, čo sa dalo. V mesiacoch jún
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