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Slovo poslanca Milan Mika: Neuznávam skupinkovanie a politikárčenie

Hoci je v meste známou osobnosťou, v komunálnej politike je novou tvárou. Zaujímalo nás, ako vníma svoj prvý rok v samospráve. Nováčik, poslanec, profesiou veterinár. Milan Mika.
o V samospráve ste nováčikom.
Prečo ste sa rozhodli kandidovať?
Prehovárali ma na to viackrát, ale
nikdy som do politiky ísť nechcel.
Skúšali to aj pred poslednými voľbami. Keďže sa v meste diali veci, ktoré
sa mi nepáčili a veril som, že ich môžem zmeniť, šiel som do toho. Tajne
som dúfal, že neprejdem. Nevyšlo mi
to (smiech).
o Ako vnímate prvý rok svojho
pôsobenia?
Ničoho som sa nezľakol, nič ma neprekvapilo, lebo som nič neočakával.
Ale často mám pocit, akoby starí po-

slanci, resp. starí a niektorí noví mali
medzi sebou nejaké nedoriešené spory
a teraz si vyrovnávajú účty. Naplno sa
to prejavilo počas krízy v jeseni. Som
rád, že sa situácia začala upokojovať a
teraz je asi 7-8 poslancov, ktorí sa dokážu zjednotiť, povzniesť a podporiť
dobré veci.
o Čo v zastupiteľstve považujete
za najväčší problém?
Vzťahy. Nepáči sa mi, že sa tu tvoria skupinky. Pôsobenie skupiny 7
poslancov bolo dobrou skúsenosťou –
ukázalo, že sa sporné veci dajú vydiskutovať a že sa dá dospieť k dohode.
Stále som opakoval, že by sme tam
nemali byť siedmi, ale všetci dvanásti.
Nepáči sa mi ani šírenie fám a poloprávd po meste či už v uliciach alebo
na internete. Riešením je hovoriť o
nich priamo a otvorene na verejnom
zasadnutí. Keď je nejaká fáma nezmysel, vyrieši sa to odpoveďou. Keď
má reálny základ, vysvetlí sa to. Keď
niekto klame, aj to sa ukáže.
o Ktorá oblasť samosprávy je pre
vás prioritou?
Financie a som rád, že pôsobím vo
finančnej komisii. Stále sa neviem
ubrániť pocitu, že mesto vyhadzuje
peniaze na veci, ktoré nie sú potreb-

né a nedáva ich tam, kam by ísť mali.
Príkladom sú audity na naše podniky,
ktoré nás stáli cca 20-tisíc €. Ale aj tak
sa mi nepáčili caviky, ktoré boli okolo prijatia rozpočtu na rok 2012. Dal
som si to vysvetliť rôznymi ľuďmi
a uvedomil som si, že je to živý mechanizmus, ktorý ako poslanci vieme
počas roka meniť. Pochopil som aj to,
že nie všetko, čo je dobré, je aj realizovateľné. Podľa mňa 1-2 roky by sme
mali byť mierni, mali by sme škrtiť
výdavky, šetriť a dôkladne zvažovať
projekty, do ktorých sa pustíme. Eurofondové projekty sú síce výborná
vec, ale ak by ich bolo viac ako vieme
zvládnuť, mohli by sme mať problémy
aj s úhradou 5-percentnej spoluúčasti.
o Aká je vaša predstava ďalšieho
fungovania samosprávy?
Určite treba viac komunikovať s
občanmi. Veľmi sa mi páčilo novembrové verejné zhromaždenie, kde po-

slanci aj primátor reagovali na otázky,
ktoré ľudí trápia. Bolo by dobré, keby
sa také zhromaždenia konali pravidelne aspoň raz za 2-3 mesiace. Keďže
praktické rozhodnutia o chode mesta sú v rukách poslancov, mali by sa
zjednotiť. Za prínos považujem pracovné stretnutia, kde sa neformálne
diskutovalo o najspornejších veciach a
pomohlo to. Neočakávam od kolegov,
že ma bude mať každý rád, ale viem
si predstaviť, že budeme spolu dobre
vychádzať a rešpektovať sa. Verím, že
napriek rôznym názorom dokážeme
spolupracovať a spoločne podporiť
dobré veci a projekty. Neuznávam
skupinkovanie a politikárčenie. Ja to
takto nedelím - veľa poslancov poznám dlhé roky a škatuľkovanie kohokoľvek kamkoľvek považujem za
nezmysel. Mali by sme všetci spolu
ťahať za jeden povraz, aby sme pomohli mestu.
(lyv)

Bude rokovanie záhradkárov
V nedeľu 25. marca o 14.00 hod. sa v kultúrnom dome uskutoční členská
schôdza ZO Slovenského zväzu záhradkárov Stašov Sečovce. Záhradkári
si vypočujú správu o činnosti tejto organizácie, správu o hospodárení,
prerokujú plán práce a rozpočet na rok 2012. Pred schôdzou bude možnosť zaplatenia členského a účelového príspevku vo výške 8 €.
(red.)
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Duchovné slovo Pôst, čas smútku alebo čas radosti ANKETA ANKETA ANKETA
V Starom zákone, u proroka Izaiáša v
58 kapitole, sa nachádza nádherná vízia nádeje. V jeho časoch sa skupinky
exulantov vracajú z Babylónie do svojej vlasti s nádejou na lepšie časy, ale
všetko napreduje veľmi pomaly. Ľudia
sa cítia opustení Bohom, tradičné cvičenia pôstu už neplatia, už ich vôbec
nechápu. Medzi ľuďmi sa šíri rezignácia a sklamanie. Čoraz častejšie je
počuť hlasné výčitky voči Bohu: „Prečo by sme mali dodržiavať pôst, ty nás
aj tak nevyslyšíš.“ A možno, v nejaký
výročný deň pokánia im Boh odpovedá
skrze proroka. Prorok sa obracia na
ľudí, ktorí sa zdajú byť na prvý pohľad
aktívni. Dennodenne sa modlia, pýtajú
sa na prikázania, chcú ich dodržiavať,
chcú zachovávať pôst, no pôst, ktorý
očakáva od Boha mzdu za svoj zbožný výkon, pôst, ktorý skláňa hlavu ako
trstinové steblo, pôst prinášaný pod
vrecovinou nemá zmysel. Kým sa tí,
ktorí sa majú dobre, starajú o svoju
zbožnosť, tí, ktorí sa trápia, musia sa
trápiť aj za nich. Túžba po majetku,
hádky, vyplácanie dlhov, robí takýto
pôst i modlitbu neúčinnou. Pôst, ktorý
sa páči Bohu, musí vyzerať ináč.
Skutočný pôst sa stará o človeka.
Konkrétne to znamená dvoje. Vo verejnom prostredí odstrániť protisociálne
štruktúry. Podľa Izaiáša: „Rozviazať
zväzky zločinné, roztvoriť zvierajúce
putá, prepustiť zlomených na slobodu a
rozlámať každé jarmo.“ Tí, ktorí schudobneli a kvôli svojim spoluobčanom
sa dostali do otroctva, aby boli zaplatené ich dlhy, musia byť zo svojho postavenia oslobodení. Spoločnosť, ktorá
udržiava otroctvo, je človeka nehodná.

Pre súkromnú oblasť postiť sa znamená lásku k blížnemu. To znamená: „lámať chudobným svoj chlieb, potulných
bedárov zaviesť do svojho domu, nahého zaodiať.“ Konkrétne preložené:
„Neskrývať sa pred vlastným telom.“
To vlastné telo, to nie sú len moji najbližší príbuzní, moja rodina. Pozornosť
sa nesmie sústreďovať len na tých,
ktorí patria do môjho spoločenstva,
moja pozornosť sa má sústreďovať
na všetkých, na všetkých, či sú bohatí alebo chudobní, lebo všetci tvoríme
jedno telo a kto robí dobre svojmu telu,
svojmu blížnemu, to dobro sa obracia v
Božích rukách na požehnanie. „Vtedy
ako zora vypukne ti svetlo a uzdravenie ti náhle vyklíči.“ Temnota vlastného života sa osvetlí a začínajú sa hojiť
vlastné rany. Na rane postupne rastie
nová koža, nie jednorazovo a náhle,
ale postupne začína v tvojom živote
prebiehať proces uzdravovania. Tento
proces uzdravovania prežíva Izrael,
keď sa vracia z exilu.
Pôst nikdy nesmeruje do vlastnej
tašky, do vlastného vrecka, pôst ide
ďalej a niekedy až pod kožu. Pri pôste
je dôležité nie seba samého odriekaním
uponižovať, ale uponížených nasycovať. A ak toto dokážeme, ak takto budeme žiť, vtedy vo tme nášho života vyjde
svetlo a naša temnota bude ako deň.
Želám vám, aby ste počas pôstneho
obdobia zažili radosť z nápravy života, radosť z obnovy zničených medziľudských vzťahov, radosť z obnovy
spustošenej krajiny, ktorá sa bude pred
vašimi očami meniť na „prekvitajúcu,
zavlaženú záhradu.“
B. Varga

Tohtoročná zima pripravila pre obyvateľov Sečoviec a okolitých dedín
neraz aj krušné chvíle. Ako ste ich prežívali?

Patrícia Marková, Trnávka:
Bolo to strašné. Týždeň sme boli priam zasypaní, voľný bol
len jeden pruh cesty. Zrejme pre silné mrazy nám nefungovala
pevná linka. Obec vodovod nemá, ľuďom pozamŕzali vodovodné potrubia, studne.
Vladislava Orendášová, Kravany:
Práve v najsilnejšej snehovej fujavici, ktorá sa Zemplínom
prehnala 4. februára, sme boli na plese. Konal sa v našom
kultúrnom dome. Chystali sa naň aj obyvatelia z okolitých
obcí. Viacerí z nich sa pre záveje do Kravan nedostali. Boli
aj výpadky elektrického prúdu. Hostí vracajúcich sa domov
sprevádzalo vozidlo s radlicou.
Mária Vargová, Sečovce:
Ja mám zimu rada. Mne nevadia ani dvojmetrové záveje či mráz. Ja sa v takej
zime cítim dobre.

Praskali potrubia, vodomery...

Počas silných mrazov sa vyskytli poruchy na rozvodnom vodovodnom potrubí
aj v Sečovciach. Podľa slov Petra Havrilu z Východoslovenskej vodárenskej
spoločnosti, na Kochanovskej ulici ich museli rozmrazovať trebišovskí vodári.
Použili na to horúcu vodu. Potrubia praskali pre svoje opotrebovanie, z dôvodu šetrenia vodou a pre silné mrazy. Viacerým občanom popraskali vodomery
vo vodomerných šachtách, takže museli požiadať o nové. Išlo o šachty, ktoré
nevyhovovali normám. Mali by byť zateplené a zaizolované. A o to by sa mali
postarať ich majitelia.
(mj)

O vylepovaní volebných plagátov
V zmysle všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa ustanovujú podmienky vylepovania volebných plagátov v meste počas volebnej kampane, Mesto
Sečovce na účely volebnej kampane vyhradilo plochu v chránených vitrínach
pri bývalom KINE Prameň na Obchodnej ulici v Sečovciach. Každý politický
subjekt, ktorého kandidátnu listinu zaregistrovala Ústredná volebná komisia si
môže vylepiť predvolebný plagát v označenej chránenej vitríne. Na iných výlepových plochách je zakázané vylepovať predvolebné plagáty.
MsÚ

Otázky občanov stále bez odpovedí Voda pre zdravie

V minulom čísle novín Sečovčan sme uverejnili otázky pre poslancov a
predsedov jednotlivých komisií, na ktoré občania očakávajú odpovede. Zatiaľ, žiaľ, bez odozvy.
Príspevky o svojej činnosti, poslaneckých prioritách a snahách, dosiahnutých
výsledkoch môžu poslanci zasielať na e-mailovu adresu redakcie. Veríme, že sa
týmto zlepší dôveryhodnosť občanov mesta voči zvoleným poslancom.
(red.)

V rómskej osade „Habeš“ sa v rámci projektu Voda pre zdravie vybudujú dve
studne. Projekt podporil úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre
rómske komunity. Po jeho realizácii sa očakáva šetrenie vodou z verejného vodovodu. Voda sa zo studní bude čerpať klasickými vodnými pumpami. Projekt
vypracovalo občianske združenie Lúč.
(red.)

Nové smetné nádoby psičkári privítali
V uplynulých dňoch Mestský
úrad prostredníctvom mestského
rozhlasu upozorňoval držiteľov
psov, aby nahlásili psa do evidencie
a zaplatili daň - za psa chovaného
v byte 23,24 €, za psa chovaného v
rodinnom dome 6,64 €. Po vyplatení
im pracovníčka MsÚ vydala evidenčné známky.
O podmienkach držania psov v Sečovciach hovorí všeobecne záväzné
nariadenie číslo 8/2008. Podľa neho,
držiteľ psa je povinný každého psa
prihlásiť do evidencie na Mestskom
úrade. Pri strate evidenčnej známky si
musí kúpiť novú. Zaplatí za ňu 1 €. Na
verejnom priestranstve musí psa viesť
na vodítku, nebezpečný pes musí mať

náhubok. Psie výkaly musí ihneď odstrániť a vhodiť do niektorej z nových
smetných nádob na psie exkrementy,

ktoré dal vyhotoviť magistrát. Podľa
slov Jána Paulovčáka z Technických
služieb, je ich osem, rozmiestnené sú
pri najfrekventovanejších chodníkoch
využívaných psičkármi.
„Mnohí z nich túto skutočnosť privítali a svoje povinnosti si zodpovedne
plnia,“ uviedol. „No nájdu sa aj takí,
ktorí sú k uvedeným povinnostiam
ľahostajní.“ V takýchto prípadoch sa
konanie majiteľa psa bude hodnotiť
ako priestupok a mesto mu môže uložiť pokutu do výšky 16 €, pri porušení
paragrafu 7 zákona číslo 282/2002 do
výšky 166 €.
Právo kontrolovať počet psov v domácnosti majú poslanci mestského
zastupiteľstva, členovia komisií a po-

Evidenčná známka
verení zamestnanci Mestského úradu.
Voľne pobehujúce a túlavé psy mesto
nechá odchytiť. (mj), snímky: (autor)
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S nástrahami tohtoročnej zimy zápasili aj pracovníci Technických služieb
Marcel Serbin, Miroslav Harvan,
Pavol Janec, Vladimír Moroz, Juraj
Miheli a Slavomír Kramer. Za účelom sprístupnenia príjazdu do dvorov občanov bola neraz nasadená
Honka. Za jej volantom sa striedali
Peter Baňacký a Vladimír Talian.
V prípadoch ohlásenej poľadovice
zasahoval traktor s rozmetadlom
štrku.

S nástrahami tohtoročnej zimy
zápasili aj pracovníci Technických
služieb. Najviac práce mali tam,
kde sa vplyvom silného severného
vetra a sneženia tvorili najväčšie
záveje. Najkritickejšie situácie boli
na uliciach Štúrova, Kochanovská
v časti najbližšej k čerpacej stanici
(pri Gamratovi), Pribinova, Poľná
a Albinovská.
„Po týchto miestnych komunikáciách musel traktor s radlicou prejsť
aj niekoľkokrát denne,“ uviedol Ján
Paulovčák z TS. Podľa jeho slov, v
pohotovosti boli počas sobôt a nedieľ
ako aj v noci vodiči dvoch traktorov:

Viaceré chodníky čistil traktor s radlicou, na mnohé
dennodenne vyrážali nezamestnaní pracujúci na menšie obecné služby a aktivačné práce. V rukách mali lopaty, odhrňovačky snehu a škrabky na ľad. Na zamrznuté miesta hádzali štrk, ktorý privážali na fúrikoch.
„Robili sme všetko, čo bolo v našich silách, v rámci
našich možností. Ak sme niekomu nevyhoveli, ospravedlňujeme sa. Svoje povinnosti - udržiavať chodník
pred svojou prevádzkou či obchodom - si neplnili viacerí podnikatelia,“ uzavrel J. Paulovčák. „Ich povinnosti sú uvedené vo VZN č.6/1992.“
(mj), snímky: (autor)

Zastupiteľstvo: Schválilo rozpočet, horúcou témou boli zmluvy poslancov s mestom
Unikát: V Sečovciach sa budú starať o choré vtáky a cicavce

Poslanci sa stretli aj 27. januára. Najhorúcejšou témou boli mestský rozpočet a zmluvné vzťahy poslancov s mestom. Mestské zastupiteľstvo sa zhodlo,
že všetky prevody majetku mesta na poslancov sa odteraz budú riešiť obchodnými verejnými súťažami. Ak ich poslanci vyhrajú, budú mať rovnaké
zmluvy ako každý občan mesta bez akýchkoľvek výhod.
Prerokovanie týchto citlivých otázok na začiatku rokovania žiadal do
programu zaradiť poslanec Marek
Kožuch (SDKÚ DS), ktorý má sám
v prenájme mestské priestory na poliklinike. Navrhol aj to, aby sa poslanci zaviazali, že 2 % z daní poukážu v
prospech mesta, diskutovať chcel aj o
zavedení systému bonusov pre občanov, ktorí pomáhajú pri udržiavaní poriadku v meste či postúpení dlhov za
odpad na firmy, ktoré by o to prejavili
záujem. Poslanci doplnky programu
schválili. Po takmer 4 mesiacoch dospeli ku konsenzu v súvislosti s vecnými bremenami, ktoré odštartovala
výstavba supermarketu Tesco. Zmluvy o budúcich zmluvách v prospech
spoločností VSE a AHA schválili s
podmienkou, že budú v súlade s mestskými VZN a platnou legislatívou SR.
Rovnako podmienili aj podpis zmluvy
o zriadení vecného bremena v prospech SPP.
Opäť bol na pretrase rozpočet mesta,
ktorým sa zaoberali už od začiatku decembra. Výhrady k nemu mala hlavná
kontrolórka Silvia Kobzošová. Podľa
nej bol zverejnený bez podrobného
členenia, čo označila za chybu a žiadala jeho stiahnutie z programu. Hlavná
ekonómka Iveta Vargová oponovala,

že kontrolórkou namietané položky sú
rozpísané v programovom rozpočte a
zákon porušený nebol. Cyril Korpesio
(KDH) pripomenul, že v minulých rokoch sa podobné veci nerobili. „To neboli rozpočty platne schválené?“ pýtal
sa. Poslanci návrh kontrolórky nepodporili - rozpočet pustili na rokovanie.
V diskusii o ňom sa Andrea Záhradníková (nez.) ohradila, že materiál o rozpočte poslanci dostali neskoro, chýbalo jej aj porovnanie s minulými rokmi.
Ján Dobránsky (KDH) upozornil, že o
rozpočte sa už hovorí dlho a nikam to
nevedie. Navrhol budúci začať pripravovať už v novembri, aby nedochádzalo k zbytočným sporom. Za rozpočet
napokon zahlasovalo 8 poslancov, 1
bol proti a 1 sa zdržal.
V ďalších bodoch zastupiteľstvo dostalo informácie o zabezpečení volieb
do parlamentu, schválilo harmonogram zasadnutí zastupiteľstva aj komisií či dodatok k VZN o prenajímaní
nájomných bytov. Schválili aj predĺženie zmlúv v bytovkách na Okružnej ulici – 2 nájomníkom s ohľadom
na dlhy zmluvy platia len do konca
marca. Podporili zámenu pozemkov
na Štúrovej ulici, ktorým mesto získa
za 181 m2 „svojich“ pozemkov iných
194 m2. Vyjde tým v ústrety občanom,

ktorí kvôli nepresnostiam pri zakresľovaní hraníc pozemkov do katastrálnych máp v minulosti nevedomky
užívali pozemky mesta mysliac si, že
im patria a naopak, nevyužívali svoje
vlastné.
Citlivou témou boli zmluvné prevody majetku mesta na poslancov, resp.
im blízke osoby. Problém vznikol, keď
brat poslanca Romana Bugatu (nez.)
Jozef odkúpil mestskú káblovku. Nakoľko je technicky nemožné presťahovať ju inam hneď, naďalej si prenajíma
mestské priestory. Nie je to v súlade
so zákonom o majetku obcí – podľa
neho poslanec a jemu blízka osoba
nemôžu mať nájomné ani iné zmluvy
priamym spôsobom. Dá sa to len cez
obchodnú verejnú súťaž alebo na základe výnimky ako prípad hodný osobitného zreteľa. Poslanci sa zhodli, že
káblovka, na ktorej je závislých veľa
občanov, je hodná výnimky a schválili
zámer prenajať ju ako prípad hodný
osobitného zreteľa. Väčším problémom bola zmluva Romana Bugatu,
ktorý má v nájme priestory pizzerie v
dome služieb – aj jeho zmluvu je nutné
zosúladiť so zákonom. Jeho kolegovia
dôvod na výnimku nenašli – schválili,
aby sa na prenájom priestorov vypísala
obchodná verejná súťaž.
Primátor Jozef Gamrát (nez.) ich
informoval o novinkách ohľadne kanalizácie v Albinove. Dobrou správou
je ochota vodárov odkúpiť časť kana-

lizácie, ktorú mesto muselo zaplatiť z
vlastnej kasy a kvôli tomu bolo nútené
zobrať úver za takmer 240-tisíc €. Ak
by sa ju podarilo predať, znížila by sa
úverová zaťaženosť. Mestská kasa sa
musí vyrovnať aj s úverom za 253-tisíc
€, ktorý si mesto musí zobrať na úhradu poslednej faktúry za eurofondový
projekt rekonštrukcie „dolnej“ školy.
Poslanci to jednohlasne podporili rovnako ako spoluúčasť na projekte inovácie vzdelávacích metód na „dolnej“
škole( asi 10 500 eur).
Schválili aj zriadenie Rehabilitačnej stanice pre vtáky a cicavce, ktorej
bude šéfovať Ľubomír Engler. Na Slovensku je to unikát, najbližšie podobné
zariadenie je v Bojniciach. S kolegom
Marekom Kožuchom sa zhodli v tom,
že 2 % dane sa budú snažiť poukázať
v prospech mesta alebo organizácií,
ktoré pôsobia na jeho území. Pozdával
sa im aj „jeho“ systém bonusov pre
občanov, ale chcú ho podrobne rozdiskutovať v komisiách. Poslancov nápad, aby mesto postúpilo pohľadávky
voči neplatičom na tretie osoby, naráža
na obmedzenie – zákon neumožňuje
takýto „presun“ daňových pohľadávkach miest. Zvážili ale, že len dlh na
odpade za takmer 260-tisíc € je alarmujúci – zhodli sa, že je potrebné
zmapovať všetky pohľadávky mesta
a nájsť efektívny spôsob, ako ich vymôcť.
(lyv)
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Preslávila ju fotografia z futbalových Majstrovstiev sveta

V Mestskej knižnici sa uskutočnila beseda s 34-ročnou Zuzanou Kolesárovou, rodáčkou z nášho mesta, ktorá deväť rokov žije v trojmiliónovom
meste Durban v Juhoafrickej republike (JAR). Býva len niekoľko metrov
od pláže. Z dvojizbového bytu, ktorý je na 12. poschodí, má nádherný výhľad na celé pobrežie.
„Náš bytový dom má 22 poschodí,“ kavame prostriedky na výskum liekov
uviedla mladá žena, ktorá sa do Afriky proti AIDS, na organizovanie prednádostala necelý rok po mesačnom ško- šok, školení.“
lení v Japonsku. Tam ju vyslala bratiRada si spomína na vlaňajšie futbaslavská Národná agentúra pre rozvoj lové Majstrovstvá sveta, ktoré sa hrali
malého a stredného podnikania, kde v Juhoafrickej republike. Nechýbala
vtedy pracovala. Školenie sa financo- ani na zápase Slovensko – Holandsko,
valo z grantu Ministerstva hospodár- na ktorom ju zachytil jeden z fotorestva SR.
portérov nemenovaného slovenského
„V Juhoafrickej republike mám tr- denníka. A tak fotografia s jej pomavalý pobyt. Pracujem ako projektová ľovanou tvárou obletela celý svet.
manažérka vo firme, ktorá pôsobí pri
Živo sa zaujíma o dianie v JAR. Štujednej z vysokých škôl v Durbane. duje históriu, miestne zvyky, fotograPodávame projekty, vďaka ktorým zís- fuje. Pozvánku na safari (do najväč-

šieho národného parku v Afrike) sme,
samozrejme, prijali. Veď čo je pre nás

800 eurová spiatočná letenka?
M. Javorský, snímka: (autor)

Miss Baby Roma

V kultúrnom dome sa uskutočnila súťaž Miss Baby Roma. Predstavilo sa
na nej šesť predškolákov, ktorí navštevujú Materskú školu na Novej ulici,
a šesť školákov. Rovnaký počet dievčat a chlapcov. V jednotlivých kolách,
ako boli voľná disciplína, odpovedanie na otázky, módna prehliadka či preteky v chodení po predkladaných listoch papiera, vydali zo seba maximum.

Na karnevale dominovali princezničky

V telocvični ZŠ na Obchodnej ulici sa uskutočnil karneval. Žiaci prvého
stupňa medzi sebou privítali kúzelníka Wolfa, ktorý ich všeličomu naučil,
napríklad aj tancovať tance z iných krajín. Počas slávnostného vyhodnotenia vyhlásili najlepších tanečníkov. Stali sa nimi Radko Kaňuch a Emka
Sokolová. Voľná zábava prepletená ďalšími zábavnými súťažami vyvrcholila tombolou. Medzi maskami dominovali princezničky. Na snímke s učiteľkou náboženstva Boženou Fedorkovou.
Text a snímka: (mj)

„Som na nich pyšná,“ povedala Mika, na treťom mieste sa umiestnil
krátko po slávnostnom vyhodnotení Marko Čopák. V programe vystúpil aj
Božena Tokárová z Centra voľného súbor Ľoľi ruža.
Akciu pripravilo Centrum voľného
času. Podľa jej slov, program bol za(mj), snímka autor
meraný na motiváciu krúžkov. V nich času.
sa deti učia, ako
sa majú správať
v kolektíve, čo je
estetické cítenie,
zodpovednosť.
Zvíťazila Simonka Adamová pred
Klaudiou
Polákovou a Boženou
Adamovou. Medzi
chlapcami sa porote, na čele ktorej
bola Tatiana Raničová, prednostka
Mestského úradu,
najviac páčil Mirko Duna. Hneď za
Simonka Adamová po slávnostnom
ním skončil Ivan
dekorovaní členmi poroty.

Jozef Hruškoci si vzťah k hudbe vypestoval počas štúdia na sečovskom gymnáziu

Piatkové popoludnie 10. februára sa na Spojenej škole nieslo v znamení
podmanivých muzikálových piesní. Po niekoľkých rokoch úspešného divadelného štúdia do priestorov školy zavítal MgA. Jozef Hruškoci, absolvent
osemročného Gymnázia v Sečovciach, niekdajší člen hudobnej skupiny
Magnet. V jeho podaní zazneli okúzľujúce piesne z muzikálov Trůn pro
královny, Evita a Noc na Karlštejně, ako aj slovenská verzia hitu Robbieho
Williamsa – Angel.
Tunajším študentom predstavil svoju neľahkú cestu za presadením sa na
divadelných doskách. Pútavým rozprávaním ukázal, že za žiarivým svetlom reflektorov sa skrývajú mesiace
tvrdej práce a sebazdokonaľovania.
Objasnil, ako sa vďaka vysokoškolskému rozvrhu, ktorý zahŕňal hodiny
spevu, tanca, herectva či stepu, vypracoval na úspešného muzikálového
herca. Zvedavým divákom zodpovedal otázky týkajúce sa štúdia aj prvých
vystúpení.

K hudbe si vybudoval vzťah už
počas štúdia na gymnáziu. Ako člen
kapely Magnet zaznamenal svoj prvý
výrazný úspech v speváckej súťaži
US Steel Talent Night. Na javisku
Štátneho divadla Košice v septembri
2005 napokon pokoril oboch finalistov skladbou Neteš sa blázon. Jeho
cieľom bolo začleniť sa do radov
študentov prestížnej Janáčkovej akadémie múzických umení v Brne, čo sa
po roku strávenom na košickom konzervatóriu splnilo. Už počas štúdia

Jozef Hruškoci

mal možnosť predstaviť sa trojúlohou
v Trůne pro královny, účinkovaním v
hrách Jedno jaro v Paříži, Portugálie,
Černé zvíře smutek či ako detektív
Marlow v rovnomennom muzikáli.
Čerstvý absolvent získal angažmán v
plzenskom Divadle J. K. Tyla, kde pôsobí spolu s päticou bývalých spolužiakov. Vlani v decembri sa predstavil
v premiérovom muzikáli Evita, kde
stvárnil Augustína Magaldiho.
Jožkovi prajeme veľa úspechov
v profesionálnej kariére. Veríme, že
toto podujatie inšpirovalo nádejných
umelcov k dosiahnutiu svojich cieľov.
Možno o niekoľko rokov na pódium
spoločenskej sály našej školy vystúpia
ďalší úspešní speváci, herci či hudobníci – absolventi sečovského gymnázia.
D. Štefan

SEČOVČAN

Na Tanečnej prehliadke žiarili malí aj veľkí

V slávnostne vyzdobenom kultúrnom dome sa uskutočnil IV. ročník Tanečnej prehliadky. Bola žánrovo pestrá a každý z prítomných divákov si
iste prišiel na svoje. Predstavilo sa na nej 12 súborov s vyše 140 tanečníkmi.

Pekné vystúpenie mal aj Detský folklórny súbor Pavička.
Prehliadku otvorili fanfáry, ktoré
zazneli v podaní členov Mestskej požiarnickej dychovej hudby pod vedením dirigenta Ing. Antona Briňarského. K divákom sa v preplnenej sále
prihovoril zástupca primátora Mesta
Sečovce Ján Dobránsky.
Úvodný tanec predviedli deti z
Materskej školy na Obchodnej ulici,
ktoré sa zahrali na šmolkov - športovcov. Po nich na javisko prišli žiaci 1.-

3. ročníkov zo Základnej umeleckej
školy s peknými ľudovými tancami.
Prítomných potešili aj žiaci z Osemročného gymnázia, ktorí zatancovali
Zumbu, ako aj súbory Centráčik a
Duck Beat, ktoré pracujú pri Centre
voľného času. Predstavili sa aj súbory zo Základnej školy na Obchodnej
ulici, Detský folklórny súbor Pavička
a tanečná skupina Mars.
M. Javorský, snímky: (autor)
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Jediná otázka pre...
poslanca Mareka Kožucha (SDKÚ DS)
Prečo ste na zasadnutí MsZ navrhli, aby sa zmluvné prevody majetku
mesta uzatvárali zásadne na základe výsledku verejnej obchodnej súťaže?

Lebo prax a skúsenosti dokázali, že
v podmienkach samospráv sú poslanci a im blízke osoby stále privilegované v porovnaní s ostatnými občanmi. Týkalo sa to aj Mesta Sečovce,
kde poslanci a im blízki či známi mali
doteraz možnosti, o ktorých sa iným
mohlo len snívať. Je to nesprávne,
nemorálne, nespravodlivé, diskriminačné a stále to bol oprávnený zdroj
podozrení z korupcie a podklad na
nekonečné špekulácie a fámy o tom,
kto profituje zo svojho postavenia či
funkcie. Svojim návrhom som tomu
chcel urobiť „stop“.
Priznávam, že sa to týka aj mňa
samého. Keď som sa presťahoval
do mestských priestorov na poliklinike, ako poslanec som to vnímal

ako pomoc mestu – radšej som chcel
platiť nájomné do mestskej kasy ako
komerčnému subjektu. Žiaľ, neuvedomil som si dosah novely zákona o
majetku obcí a hlavne to, že ak som
poslanec, nemôžem si „len tak“ prenajať mestské priestory. Sám som
sa rozhodol to napraviť - preto som
navrhol, aby sa na mestské priestory,
ktoré momentálne využívam, vypísala obchodná verejná súťaž. Keďže
je podobných prípadov v meste viac,
navrhol som, aby sa aj všetky budúce
zmluvné prevody majetku mesta na
mestských poslancov uzatvárali zásadne na základe výsledku verejnej
obchodnej súťaže.
Zistil som aj to, že nie všetky zmluvy boli v prípade poslancov alebo im
ich blízkych osôb štandardné a nie
vždy boli výhodné pre mesto. Preto
som navrhol, aby sa s poslancami v
prípade ich víťazstva v obchodnej
verejnej súťaži uzatvárali štandardné zmluvy, ktoré zásadne nebudú
zjavne nevýhodné pre mesto. Je to
jasná právna formulácia s jasnými
právnymi dôsledkami pre všetkých
12 poslancov. Teší ma, že kolegovia
moju víziu a zámery pochopili a jednohlasne ich podporili. Považujem to
za dôležitý signál navonok a verím,
že to ocenia aj občania, ktorých zastupujeme.
(lyv)

Zdravie - najväčšia hodnota
Impozantný záver prehliadky.

V deň Sv. Valentína sa v Mestskej knižnici uskutočnilo posedenie, na ktorom
sa prečítalo niekoľko romantických úryvkov a básničiek. Ďalšou peknou akciou
v knižnici bola prednáška o zdraví. Jej účastníci sa na nej dozvedeli, že zdravie
je pre človeka najväčšou hodnotou. Ak je zdravý, častokrát si to ani neuvedomuje. Zistí to až vtedy, ak zdravie stratí on sám, alebo niekto z jeho blízkych.
Určité percento kvality nášho zdravia máme vo svojich rukách. Preto je veľmi
dôležité starať sa oň, a to správnou životosprávou predchádzať rôznym chorobám.
(bb)

Ocenili aj učiteľov Cirkevnej spojenej školy v Sečovciach

V Košiciach sa 30. januára, na sviatok Troch svätiteľov, učiteľov Cirkvi
- Bazila Veľkého, Gregora Teológa a Jána Zlatoústeho v rámci Dňa učiteľov cirkevných škôl Košickej eparchie stretli pedagogickí a nepedagogickí
pracovníci škôl a školských zariadení. Prítomní si pripomenuli 15. výročie
zriadenia Košického apoštolského exarchátu, 4. výročie jeho povýšenia na
eparchiu a 20. výročie biskupskej vysviacky vladyku Milana Chautura, košického eparchu.
Slávnostné podujatie sa začalo v
Slávnostný program pokračoval v
katedrálnom chráme Narodenia PreDome umenia, kde J. Ivančo konštasvätej Bohorodičky archijerejskou
toval opodstatnenosť cirkevného školsvätou liturgiou, ktorú slávil vladyka
stva v systéme školstva na Slovensku.
Milan. Riaditeľ Eparchiálneho školOcenenia za vynikajúce pracovné
ského úradu v Košiciach PaedDr. P.
výsledky za CSŠ Sečovce prevzali
Orenič v jej úvode privítal štátneho
Ing. S. Bukatová - učiteľka ZŠ Svätej
tajomníka Ministerstva školstva,
Rodiny a T. Mihaľov - učiteľ ZUŠ sv.
vedy, výskumu a športu SR Mgr. J.
Cecílie. Ocenenie Ministerstva školIvanča, vedúcu oddelenia súkromstva, vedy, výskumu a športu SR obných a cirkevných škôl Ministerstva
držala Mgr. K. Kmecová, zástupkyňa
školstva, vedy, výskumu a športu SR
riaditeľa pre Základnú školu Svätej
Dr. M. Parákovú a Prof. L. Mirossaya,
Rodiny.
rektora UPJŠ v Košiciach.
Mgr. J. Ostrožovič, snímka: (csš)
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Kochanovce - stratená dedina detstva (14)

Málokde pôsobí spomienkový optimizmus tak spoľahlivo ako vo vzťahu k
škole. Z množstva nežných spomienok na detstvo a mladosť vyskakujú zrazu
aj zbabrané písomky, zlé známky, výčitky učiteľov, telesné tresty, ba aj občas
protivní spolužiaci len ako milé úsmevné epizódky. Kochanovčania svoju školu
nemali. Tak sa od skromných začiatkov vzdelanosti viažu ich školské spomienky,
vrátane spomienok súčasníkov, na blízke Sečovce.
K 31. 12. 1869 žil v Kochanovciach
rámiku s grifľikom, ktorý pripomínal
jeden úradník - advokát, ten musel
klinec a ktoré nakupovali v papiernicmať „školy“, vzdelaní boli ich šľachtve u Birnbauma (dnes oproti Pizzerii
tickí majitelia, Fáyovci, Ghycziovci,
Amigo), hoci zároveň mali už aj zošity,
v roku 1881 z počtu 880 obyvateľov
atrament a knižky.
bolo 290 gramotných a v roku 1910
Do novootvorenej štátnej meštianky
zo 755 obyvateľov 378 osôb vedelo
v roku 1931 medzi prvými z Kochačítať a písať (In: Sečovce, MsÚ, 1998,
noviec chodili Milan Adamček, bratia
s.99 - 100). V prvej polovici 20. stoAndrej, Jozef a Pavol Miklošovci, ale
ročia kráčali kochanovské deti pešo s
aj Veronika Antoníková, vyd. Borošocaňistrami abo hatižakami už povinne
vá, čo bolo u dievčat výnimočné. Na
do sečovskej rímskokatolíckej školy v
objekte západne od rímskokatolíckej
fary, kde riaditeľom bol od roku 1909
kantor Aladár Bohucký, narodený 14.
11. 1884 v Miškolci. Gréckokatolíci
sa učili najprv v budove stojacej južne
od cerkvi a fary na Hrnčiarskej ulici
a neskôr známej pod názvom Orlovňa, deti, narodené napr. v roku 1924
už navštevovali novú školu na rohu
Hlavnej a Lajovej uličky (dnes Hodvábna, neskôr tzv. papučareň). Vpredu
v dome býval kantor, vzadu u vinkľu
bola jedna miestnosť so šiestimi triedami, v ktorej sa riaditeľ Ján Štefánik,
narodený 5. 2. 1888 v Hnojnom, venoval striedavo raz mladším, raz starším
žiakom. Dvojice žiakov sedeli v klopených laviciach s vnútorným priestorom
na odkladanie vecí, no a dnes je ťažko
vlaku do michalovského gymnázia
uveriť, ale ešte v 30-tych rokoch 20.
dochádzali Juraj Očkaj, Juraj, Andrej
storočia písali na tabuľky v drevenom
a Ján Pavlovci, Andrej Jendželovský,

Prispejte 2 % z dane

OZ LÚČ Sečovce je dobrovoľná, nezisková organizácia. Jeho poslaním je
zvyšovať úroveň vzdelávania sociálne vylúčených občanov – nielen Rómov,
organizovať vzdelávacie a športové podujatia a podujatia na zmysluplné využívanie voľného času. Chceme poprosiť občanov mesta o príspevok 2% zo
svojich daní pre OZ LÚČ Sečovce, ktoré použijeme na sociálny rozvoj pre
všetkých občanov mesta.
M. Kašperová

Spevacky súbor na ZŠ na Švermovej dnes Obchodnej ulici v roku
1958 viedol Pavol Chvála.
Snímky k článku: (archív autora)

neskôr lekárnik. Okolo polovice 20.
storočia sa objavujú prví kochanovskí
vysokoškoláci - poľnohospodársky inžinier Jozef Feňar, s 2 vysokými školami ekonóm a poľnohospodár Andrej
Mikloš, Ing. Juraj Očkaj, MUDr. Gejza
Wirtschafter (Valenta), Ján Kovaľ sa
stal generálom. Od školského roku
1953 -1954 chodia Kochanovčania do
školy na Švermovu ulicu (dnes Obchodná) na tzv. dolnú školu. Povinne
chodia do školy už nie 5, ale 9 rokov,
cesta sa im skrátila o polovicu a riaditeľ Hronkin nasadil latku vysoko. Uči-

telia sú vysoko kvalifikovaní, areál dokonalý a žiaci disciplinovaní. Mal takú
prirodzenú autoritu, že ešte ani v kine
sa žiaci neodvážili vyrušovať, keď tam
sedel každú nedeľu o pol šiestej v hornom rade na krajnom sedadle.
Keď v roku 1956 boli na dolnej - od
roku 1954 už aj strednej škole - maturitné skúšky, prví z Kochanovskej
ulice zmaturovali Andrej Doľák, Juraj
Haščák, Michal Mihók a Elena Žeľníková. Časť z 2 - 5 absolventov ročne
odchádza na vysoké školy. Ďalšie
diplomy získali lekári Andrej Doľák,
Emília Borošová, Ján Mráz, Dušan
Pačnár, Mária Jacková, Helena Miklošová, zverolekári Štefan Tomáš, Andrej Balog, inžinieri Michal Tkáčik,
Ján Bučko, Jozef Tomáš, Ľudmila Očkajová, Anna Rusnáková, Viliam Pavlo, profesorky Mária Podlesná, Anna
Rosipajlová (vyd. Andorková). Medzi
približne 140-timi vysokoškolákmi z
ulice nájdeme rodiny s viacnásobným
vysokoškolským zastúpením (Miňo,
Tomáš, Grubiak, Vasilišin, Dulai Mika, Bučko, Podlesný, Pavlo, Mikloš
- Magyar, Fedorčák, Klajban - Antolík,
Ferko, Ranič, Jendželovský, Bajus,
Ferenčík a iní. V súčasnosti žije na
Kochanovskej ulici okolo 60 vysokoškolákov.
(mm)

Nové tajomstvá odhaľovali pri čaji o piatej
Nezvyčajným ruchom, v nezvyčajnom podvečernom čase, ožili priestory
Gymnázia. Stretli sa tu totiž rodičia a detí, ktorí sa chceli dozvedieť bližšie
o obsahu štúdia v osemročnom gymnáziu s jeho učiteľmi a žiakmi. A tí pre
deti pripravili Detektívku – pátranie po nových vedomostiach.

tvrdené aj „certifikátom odbornosti“.
Nadšení zaujímavosťami a prejavenou šikovnosťou si nakoniec pochutnali na dobrotách a čaji, ktoré im pripravili žiaci Strednej odbornej školy v
odbore kuchár – čašník.
Starší gymnazisti a učitelia rodičov
informovali o študijnom programe,
mimoškolských aktivitách a medzinárodných projektoch, do ktorých je
škola zapojená. Záver stretnutia hosťom spríjemnili žiaci sekundy a kvar-

ty krátkym tanečným programom.
Obrazovým sprievodcom týmto podujatím je fotogaléria na www.gdusecovce.edupage.org.
Nielen v tento večer, ale kedykoľvek privítame aj tých, ktorí sa stretnutia nemohli zúčastniť. Prihlášky na
osemročné gymnázium môžu rodičia
podávať do 10. apríla prostredníctvom
výchovných poradcov a riaditeľstva
ZŠ.
Mgr. O. Ščerbová

S Erikou Matonokovou

Malí „pátrači“ odhaľovali nové tajomstvá rôznych vzdelávacích oblastí
prostredníctvom zábavno-náučných

aktivít. Konali sa v odborných učebniach školy. Po ich absolvovaní sa
stali malými „vedcami“, čo mali po-

V Mestskej knižnici sa uskutočnila beseda so spisovateľkou Erikou Matonokovou. Žiaci štvrtých ročníkov sa z jej úst o.i. dozvedeli, že často navštevuje
Osturňu, kde uzreli svetlo sveta „Osturňanské povesti”, sci-fi poviedky „Tajomné jazero a Nebol to sen” a mnoho ďalších. Vnímavým poslucháčom venovala
knihy „Zlatá vesna a iné rozprávky ” a „Princezná Magnólia ”. V súčasnosti
pripravuje knihu Povesti o hradoch a zámkoch Východného Slovenska.
(mk)
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Z policajného zápisníka

Doposiaľ neznámy zlodej sa vlámal do stojanového vysávača zn.
New Vacuum, ktorý je umiestnený
za budovou Benzínového čerpadla
Avanti Slovnaft v Sečovciach na ul.
Kochanovskej. Odcudzil euromince
v hodnote 29,50 €. Majiteľovi D. Š.
spôsobil škodu vo výške 44 €.
Do chaty ležiacej v katastri obce
Kravany sa vlámali J. B., a Š. L. Odcudzili autorádio zn. Kenwood, 4 reproduktory zn. Pioneer, 12 solárnych
záhradných svietidiel, neónové svietidlo a rôzny kuchynský riad. Majiteľa
P. U. pripravili o 453 €.
Z porušovania domovej slobody
je podozrivý E. Ch., ktorý búchal
na vchodové dvere rodinného domu
na Ulici Súdnej v Sečovciach, a súčasne kričal, aby mu niekto otvoril.
Následne prešiel k zadným dverám
vedúcim do pivničných priestorov
rodinného domu, kde mu ich otvorila nič netušiaca A. K. Páchateľ ju
oboma rukami sotil na zem. Vybehol na poschodie domu. Poškodená
však nestratila duchaprítomnosť.
Vyšla za ním a vyzvala ho, aby z
bytu odišiel. Tam ju opäť sotil a

odišiel vchodovými dverami z rodinného domu. Páchateľ E. Ch. bol
zadržaný a umiestnený do Cely
predbežného zadržania na OR PZ
Trebišov. Dôchodkyni A. K. spôsobil
zranenie, ktoré si vyžiadalo sedem
dňové liečenie. Prípad realizuje Odbor kriminálnej polície Trebišov.
Nákladné motorové vozidlo zn.
IVECO ML 80E17, ktoré bolo odparkované na krajnici hlavej cesty medzi
obcami Zemplínska Teplica a Egreš,
nenechal na pokoji neznámy páchateľ.
Poškodil na ňom spätné zrkadlo na
strane vodiča, rozbil sklenenú výplň
okna na strane dverí spolujazdca, z
nádrže odcudzil 70 l nafty a ukradol
aj 2 autobatérie. Spoločnosti CIMBAĽÁK, s.r.o., Bardejov, spôsobil škodu
vo výške 650 €.
V čase od decembra 2011 do februára 2012 v obciach Zbehňov a
Malé Ozorovce sečovskí policajti
zaznamenali sedem krádeží. Páchatelia M. K., R. K. a T. R. sa vlámali
do neobývaných rodinných domov
a odcudzili rôzne veci z domácností,
čím poškodených pripravili o 9 000
€.
OO PZ Sečovce

Reštaurácia - Bar Plesnivec Štrbské pleso prijme do zamestnania čašníka(ku), barmana(ku). Ubytovanie zdarma na Štrbskom
plese. Telefón: 0902 953 353.

1-2012

Knižnica vo februári
…v pondelok 5. marca o 10.00 hod. Rozprávkový klobúk
...v piatok 9. marca o 10.00 hod. slávnostný zápis prvákov
...v piatok 16. marca o 8.00 hod. literárna súťaž
...v utorok 27. marca o 10.00 hod. O veľkonočných tradíciách

Divadelné predstavenie Fotbalamuta v podaní hercov Kladzanského ľudového divadla KĽUD si v kultúrnom dome vyslúžilo dlhotrvajúci potlesk. Ako
sme sa od jeho protagonistov dozvedeli, text v nárečí si aj tentokrát napísali
sami. Rovnako si sami zostavili scénu. Na krajskej súťažnej prehliadke divadiel „Scénická žatva“ v Levoči s hrou „Džvirata na deskoch, abo jak nacvičic
divadlo na dzedzine...“ obsadili druhé miesto.
Text a snímka: (mj)

Poľovníkom maria plány motorkári

„Veľké starosti nám robia
najmä motocyklisti, ktorí svojvoľne jazdia po lese a plašia
zver. Nevítaní návštevníci tam
zakladajú ohniská, ničia ba aj
kradnú poľovnícke zariadenia.
Rómovia okrem odvozu povolených vyschnutých stromov
devastujú prírodu.“
I takéto sú postrehy poľovníckeho hospodára Andreja
Bajusa z Poľovníckeho združenia (PZ) Ternava. Vlani, po
jarnom sčítaní zveri, následkom povodní, bol ich stav nevyhovujúci, preto časť revírov
zazverili najmä bažantami i
zajacmi.
Súčasná, najtuhšia zima za
posledných päť rokov, kládla
zvýšené nároky na starostlivosť a prikrmovanie zveri.
Využili tak seno a odpady z čističky obilnín (Agro, a. s. Dvorianky). Odstrelom líšok sle-

dujú nákazu - besnotu - zatiaľ
s negatívnym výsledkom. Ich
najväčšími úlovkami boli štyri
diviaky, jeleňov strieľať nesmú. Chovatelia psov a mačiek
by mali na jar sledovať svojich
miláčikov, či neprídu domov s
nejakou nákazou.
Nové sčítanie zveri bude koncom marca a začiatkom apríla.
Vlani slávili významné životné jubileá: Andrej Bajus (50
r.), Ján Rudzik (60 r.) a Štefan
Džubanský (80 r.). Najmladším
z poľovníkov je 26-ročný Imrich Ruščák.
So značnou odozvou sa stretol 9. reprezentačný poľovnícky ples v kultúrnom dome
v Parchovanoch za účasti 300
hostí s vystavenými 400 exponátmi. Na ďalšie, 5-ročné obdobie, zvolili za predsedu PZ
opäť Milana Šiňanského.
(jom)

Ku l t ú r ny d o m p oz ý va

Začiatkom februára sa v klube dôchodcov oslavovalo. K januárovej jubilantke, dnes už 80-ročnej Jolane Hohošovej, pribudla Helena Kočišová.
Všetko najlepšie jej v mene prítomných zaželala vedúca klubu Ružena Kratochvílová.
H. Kočišová sa narodila 2. februára 1932. Pochádza z obce Zemplínsky Branč,
kde bola prvou riaditeľkou malotriedky. Po sobáši spoločne s manželom bývala
v Zemplínskej Teplici. Pracovala ako vedúca výchovy v Detskom domove v
Sečovciach, jeho riaditeľom bol Ladislav Lengyel. Neskôr v materskej škôlke (v
tejto budove dnes sídli CVČ). Bola jednou z desiatich učiteliek. Volali sa Spišáková, Morozová, Tirpáková, Benedeková, Kožuchová, Vavreková, Benejová...
Riaditeľkou škôlky bola Margita Bosáková.
Text a snímka: (mj)

…vo štvrtok 8. marca o 16.00 hod. do kultúrneho domu na oslavu Medzinárodného dňa žien. V programe vystúpia žiaci sečovských škôl, spevácky zbor
Vánok a ľudový rozprávač Jožko-Jožka.
...v sobotu 17. marca na Sečovské potulky. Zraz účastníkov o 9.00 hod. pred
kultúrnym domom. Počas pešej prehliadky si milovníci histórie vypočujú príbehy o budovách a iných pozoruhodnostiach. Na akciu je potrebné prihlásiť sa v
kultúrnom dome alebo telefonicky na tel. č. 056/678 24 04.
....v nedeľu 18. marca na turistickú vychádzku. Trasa: Dargov – Bačkovská
dolina – Parustan - Dargov. Zraz účastníkov je o 7.45 hod. na autobusovej stanici
v Sečovciach. Na akciu je potrebné prihlásiť sa v kultúrnom dome alebo telefonicky na tel. č. 056/678 24 04.
(red.)

Spoločenská kronika

Blahoželali sme
mladomanželom
Juraj Popelka a Ing. Katarína
Senčáková
Narodené deti
Viktória Krištová, Laura Karišková, Aneta Hricisková, Jolana Rácová,
Justín Kuruc, Richard Benedek

Navždy nás opustili
Ján Molnár (1938), Jozef Boda
(1928), Margita Baňacká (1944),
Anna Antolíková (1925), Ladislav
Harbula (1944), Anna Rosipajlová
(1931), Ján Pavlik (1938), Anna Kocunová (1920)
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M. Holinďák: Organizovali sme sečovskú osemnástku

Prvé lyžiarske preteky sa v Sečovciach uskutočnili v roku 1941. Zorganizovali ich zakladajúci členovia Klubu slovenských turistov a lyžiarov
(KSTL) - Štefan Dudra a Ondrej Kmec. Spoločne s ďalšími nadšencami Turnským, Bugošom, bratmi Kvotovcami už o rok usporiadali v Slanských
horách prvé preteky v behu na lyžiach, ktoré v roku 1943 pomenovali pretekmi o putovný pohár KSTL.
Pretože chýbalo materiálno-technické zabezpečenie, hneď po oslobodení požiadali Okresný národný výbor v Sečovciach o financie. Ten im
na výstavbu zrubu na Lysej poskytol
10-tisíc korún. Aj vďaka tomu sa pretekov zúčastňovalo čoraz viac mla-

dých ľudí nielen zo Sečoviec, ale aj
zo širokého okolia. V bývalom okrese
Sečovce tak vyrástli lyžiari, ktorí sa
prebojovali aj do celoštátnych súťaží.
Sečovský KSTL na krajskom prebore
v rokoch 1951 a 1952 reprezentovali
Štefan Dudra, Ondrej Kmec a Martin

Tuhú zimu a bohatú snehovú nádielku si počas uplynulých dní vychutnali predovšetkým lyžiari-bežkári. Mohli ste ich stretnúť v Slanskych horách,
napríklad na trase Ružový sad - vrch Lazy (859 m n.m.), Kúpele Borda –
Hubertova studnička alebo Ružový sad - vrch Maliniak, odkiaľ je aj naša
snímka.
Snímka: (ms)

Slavojistické dvojčatá: Sečovce – Trebišov

Povojnový sečovský futbalový boom vyvrcholil v 50-tych rokoch minulého
storočia, kedy Slavoj sezónu kopal divíziu. Kvalitou nestačil na trebišovský
Slavoj, s ktorým pravidelne inkasoval. Výborní domáci hráči, ako MVDr.
Štefan Šimanský či Juraj Begala sa skvele uchytili u južných susedov. Na
oplátku neskoršie do Sečoviec prichádzali trebišovskí vyslúžilci, napr. Jozef
Šalamon, ktorý tu aj trénoval a Vojtech Tóth. Z ďalších domácich ikon
hodno spomenúť Michala Oščipovského, prestúpil do českého Vlašima v
2. lige a Mikuláša Kaššaia zas do prvoligových VSS Košice. Medzi nimi bol
iba jednoročný vekový rozdiel, obidvaja pochádzali z „Ternavy.“ Dejiny
futbalu nie len na Zemplíne písali aj PhMr. Gejza Šimanský, Ing. Jozef a
Ján Kareloví, ktorých otec pracoval v Sečovciach ako notár.
Povojnový sečovský futbal má nesporne bohatšiu minulosť ako ten
predvojnový... Do TJ Slavoj patrili oddiely: futbalový, hádzanársky,
stolnotenisový, hokejový, lyžiarsky,
volejbalový, atletický a šachový.
Slovenský atletický klub (SAC) mal
najväčšiu zásluhu za vznik futbalovej
súťaže o Zemplínsky pohár. Jeho prvý
ročník v roku 1938 aj vyhral. Ako víťaz kvalifikácie postúpil do 1. triedy
Východoslovenskej futbalovej župy.
Jednota proletárskej telovýchovy sa
od roku 1953 premenovala na Slavoj.
Ďalšie spolky boli TJ a Jednota Orla,
Zväz junákov a skautov ČSR a Sokol.
Futbalisti v roku 1964 postúpili do

Turnský, kraj Štefan Majerník a Štefan Mičko, v reprezentácii boli Peter
Kmec a Michal Holinďák.
“V päťdesiatych rokoch bolo v zime
vždy snehu dostatok. Pretože som býval v Zbehňove, do ZŠ na Obchodnej
ulici v Sečovciach som chodil na lyžiach,” spomína Michal Holinďák.
“Prvé ročníky pretekov sme preto
organizovali v Sečovciach. Volali sa
Sečovská osemnástka. Ich štart bol
pri pomníku. Trasa viedla cez lávku
riečky Trnávka, popri Zbehňovu až
k lesu. Otočka bola v Dargove. Cesta späť viedla cez vinice. Cieľ bol na
Súdnej ulici. Pre nedostatok snehu
sme preteky neskôr museli organizovať na Borde, pričom náhradná trasa
bola pripravená na Lysej. Bol to jeden
z najstarších pretekov na Slovensku”.
Po oslobodení ho premenovali na
Memoriál padlých hrdinov Dargovských hôr. Každoročne sa na ňom zúčastňovalo asi sto pretekárov, medzi
ktorými nechýbali reprezentanti. Jeho
desiaty ročník bol zároveň majstrovstvom kraja v klasických (bežeckých
disciplínach). Uskutočnil sa za účasti
držiteľov odznaku 1. výkonnostnej
triedy. Prvýkrát v jeho histórii sa ko-

nal mimo územia Vysokých Tatier.
Zorganizovali ho bratia Kmecovci, Š.
Dudra, V. Mizerák, Š. Rožai, J. Jenčik,
Dupaľ a ďalší. K rozvoju tohto športu v rokoch po oslobodení prispel aj
Bartolomej Gurský, ktorý sa zaslúžil
o obnovu chaty na Lysej.
Na náročnej trati vybudovanej v
okolí kúpeľov Borda súperili aj reprezentanti Ladislav Jeřábek, Balúch,
známy tatranský pretekár “nezmar”
Ondrej Rusko, Pavel Baláž a ďalší.
Súčasťou pretekov bolo položenie
vencov k pomníku, premietanie filmov o oslobodení nášho kraja a ďalšie
akcie.
(jav)

Slovan Duslo Šaľa - HK Sečovce 33:29 (20:12)
Výsledky 1. ligy hádzanárov. 12. kolo: Bojnice - Sečovce 25:29 (15:16), 13.
kolo: Sečovce – Dunajská Streda 39:23(18:9), 14. kolo: ŠKP „B“ Pezinok - Sečovce 36:27 (16:14), 16. kolo: Slovan Duslo Šaľa – HK Sečovce 33:29 (20:12)
Desiateho marca je na programe zápas 17. kola Sečovce – MHK Martin, 17.
marca zápas 18. kola Stupava – Sečovce, 24. marca zápas 19. kola Sečovce –
Považská Bystrica „B“.
Začiatok domácich zápasov je o 18.00 hod. v Športovej hale.

Hokejoví Eagles aktívni

divízie, neskôr ich výkonnosť klesala, až sa ocitli v druhej triede. Z tejto
okresnej súťaže ich potiahol vyššie
učiteľ telocviku na základnej škole a
tréner Ján Jenčík.
(jom)

Z futbalu

Občianske združenie LÚČ Sečovce
v spolupráci s Centrom voľného času,
Mestom Sečovce a podporou Košického
samosprávneho kraja usporiadalo turnaj
vo futbale pre rómske deti a mládež. Cieľom tohto podujatia bolo cieľavedome
pôsobiť na rómske deti, aby získali záujem o zmysluplné využívanie voľného
času.
Zdroj: (internet)

Je potešiteľné, že v našom meste každým rokom pribúdajú nové občianske združenia. V minulom roku vznikol Hokejový klub HC EAGLES (orli).
Ako informoval Slavomír Kramer, jeden zo zakladajúcich členov, Sečovskí
hokejisti sa stretávajú počas sobôt. Buď na trebišovskom alebo michalovskom Zimnom štadióne. Svoje sily si merajú so Sobrancami, Sečovskou Poliankou, Parchovanami...
Členmi tímu sú Tomáš Kovalovský, Šimon Kovalovský, Ján Tomáš, Peter
Rozman, Roman Hajdu František Gorniak, Ľubomír Jakuboc, Matúš Pencák,
Radim Gola, Filip Gola, Branislav Strelec, Tomáš Rac, Jakub Bučko, Roman
Fedor, Ľuboš Kúcik, Peter Koscelanský i Matúš Kuchta.
Text: (mj), snímka: (internet)
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