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Primátor Sečoviec MVDr. Jozef Gamrát ocenil učiteľov

V Sečovciach
rastú
indiÁnske pomaranče
2. strana

POSLANCI SCHVÁLILI
NOVÉ POPLATKY
V KULTÚRE A V JASLIACH
5. strana

S EČO V S K Í
V obradnej sieni na Mestskom úrade primátor Mesta Sečovce MVDr. Jozef Gamrát ocenil
prácu učiteľov. Plaketu J. A. Komenského si z jeho rúk prevzali: Katarína Maďarová, Monika
Červeňáková, Mariana Vatrálová, Alena Kožuchová, Janka Magurová, Eva Dulovičová, Jana
Čižmárová, Ján Hreňo, Klára Borovská, Pavla Iveta Dutková, Jozefína Bajusová a Marta Šipošová. Slávnosť sa konala pri príležitosti Dňa učiteľov.
Text a snímka: (mj)

S TO L N Í TE N I S TI
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Slovo poslanca Marián Rozman: Nestačí kritizovať, treba vymyslieť aj riešenia a zrealizovať ich

V meste ho každý pozná, ale v komunálnej politike je len rok. Ako ju vidí
zvnútra? Podnikateľ, poslanecký benjamín. Marián Rozman.
o Prečo ste sa rozhodli vstúpiť do
komunálnej politiky?
Dlhodobo som nesúhlasil s
niektorými
aktivitami
bývalého
vedenia
mesta. Mal
som pocit,
že ľudí v
meste delilo na dve skupiny – tých, ktorých
preferovalo a tých ostatných, čo sa
prejavovalo v bežnom živote v meste. Tento názor som nezdieľal len ja a
chcel som to zmeniť. Vyšlo to.
o Máte za sebou asi rok pôsobenia
v poslaneckých laviciach. Ako ho vidíte pri pohľade dozadu?
Na začiatku som to vnímal ako veľký chaos a musel som sa vyrovnávať s
obrovským klbkom problémov, ktoré
v meste zostali z čias minulých. Žiaľ,
keď sme to klbko začali odmotávať,
vyprofilovali sa lobistické skupiny,
ktoré ťahajú smerom, čo s chodom
mesta nesúvisí. Mám silný pocit, že sa
snažia vyťažiť zo svojho postavenia v
zastupiteľstve a uprednostňujú osobný
záujem pred mestským. Som šokovaný, ako veľmi sa môžu niektorí ľudia,

ktorí hlásali a chceli zmenu, obrátiť o
180 stupňov a spreneveriť sa filozofii,
ktorú hlásali pred voľbami.
o Čo by ste chceli presadzovať v
zastupiteľstve v najbližšom období?
Veľmi široko povedané – aby mesto
urobilo konečne krok dopredu. Teda,
aby sme sa vymotali z dlhov a nedoriešených finančných záležitostí, ktoré
nám tu zanechali naši predchodcovia.
Neprejde mesiac, aby niečo takéhoto
charakteru nevyplávalo na povrch –
stále vyskočia nové problémy, nové
faktúry, zvláštne zmluvy... Keďže
už viac ako rok pôsobí nové vedenie
mesta, padá to na jeho hlavu. Opak je
pravdou – toto všetko sme zdedili – či
už je to finančne a právne nedoriešená
kanalizácia Albinov a ďalšie nášľapné
míny z minulosti. Najnovšie sú problémy aj s projektom Domu seniorov.
o Čo je podľa vás pre mesto najdôležitejšie a čo mu škodí?
Vrcholom ľadovca je veľká skupina
sociálne odkázaných a neprispôsobivých – táto problematika bola dlhodobo zanedbávaná. Ľudia sa sťažujú
na ul. Kpt. Nálepku. Minule som šiel
okolo nej asi o ôsmej večer z hádzanej – je to tam neskutočné, vzniká
tam nová osada s čiernymi stavbami.
Mrzí ma, že štátna polícia, ktorá sídli
neďaleko a mohla by konať, je akoby

benevolentná k tomu, že tamojší obyvatelia narúšajú verejný poriadok a
znepríjemňujú život všetkým na okolí.
Obrovskou záťažou z minulosti sú
neplatiči. Pôsobím v dozornej rade
Bytového hospodárstva a nemilo ma
prekvapilo, že niektoré dlhy sú staré
8-9 rokov. Do nástupu nového vedenia
s tým nikto nič poriadne nerobil, nekonal, nevymáhal dlhy... Nechápem to bežný človek raz nezaplatí inkaso a na
ďalší ho už môžu vypnúť od médií...
Čudujem sa bývalému vedeniu mesta,
že dlhy takmer vôbec nevymáhalo - to
im tie obrovské sumy nechýbali?
o Stretávate sa voličmi. Ako vnímajú dianie v meste a aktivity zastupiteľstva?
Najviac ich trápia práve neprispôsobiví. Celé centrum mesta je doslovne
zahltené ľuďmi, ktorí robia neporiadok – či už je to bytovka Zetor,
Bačkovská ulica a iné. Som rád, že
sa poslanci konečne zhodli na potrebe postaviť nízkoštandardné byty na
Habeši, pretože aj títo ľudia sú naši
občania a musíme sa o nich postarať.
Isté ale je, že v centre mesta, ktoré má
byť výkladnou skriňou, nemôžu takíto
ľudia bývať. Ľudí z Kochanoviec zase
trápia chodníky v havarijnom stave.
Ľudí v centre zase nedomyslené námestie, kde chýba zeleň a preto tam
málokto chodí, ľudí na Dargovskej
ulici korzo pre neprispôsobivých, každého niečo iné.. Pokiaľ ide o zastupi-

teľstvo a tzv. horúcu jeseň 2011, boli
aj úškľabky, ale väčšina ľudí sa ma
pýtala, čo sú to za poslanci, ktorí len
rýpu a neurobia nič prospešné pre celé
mesto. Nestačí kritizovať, treba vymyslieť aj riešenia a zrealizovať ich.
o Boli ste jeden z najdisciplinovanejších poslancov – chodili ste na
všetky zastupiteľstvá a na 95 % aj
na komisie. Myslíte si, že je to potrebné?
Nieže potrebné – je to nutné a má to
byť samozrejmosť. Ak má niekto záujem o prácu poslanca a ak chce pracovať pre mesto, v prvom rade musí
chodiť na zasadnutia orgánov samosprávy. Je pre mňa nepochopiteľné, ak
niektorí poslanci na zasadnutia nechodia, dokonca sa ani neospravedlnia.
Ak nechcú byť poslancami, mali by
uvoľniť priestor iným, ktorí by chceli
a pracovali by aktívne, ale nemôžu.
o Aká je vaša predstava ďalšieho
fungovania samosprávy?
Spolupráca. Hľadajme spolu spôsoby, ako pomôcť súčasnému vedeniu
dostať sa z dlhov a problémov, ktoré
zdedilo z minulosti. Stavajme na tom,
čo bývalé vedenie urobilo dobre. Vážme si navzájom svoj názor a rešpektujme sa. Počúvajme bežných ľudí, ktorých žabomyšie vojny v zastupiteľstve
nezaujímajú. Ak nebudeme spolupracovať, doplatí na to celé zastupiteľstvo, mesto a následne aj všetci občania.
(lyv)

STRANA 2

SEČOVČAN

Duchovné slovo O sv. Jozefovi
19. marca sme oslávili sv. Jozefa.
Hodnotou, ktorú stelesňuje, je v prvom
rade otcovstvo. A to v ňom nezostalo
len na tej najzákladnejšej, biologickej rovine, ale dosiahlo vrchol v tých
najduchovnejších a najťažších momentoch, ktoré vôbec existujú. Je zaujímavé, že Boh si na ukázanie toho, v
akom vzťahu sa nachádza s nami, ľuďmi, vybral práve titul Otec. Ježiš nás
naučil rozpoznávať Božie otcovstvo
predovšetkým v dvoch vlastnostiach.
Prvá je tá, že Boh je Otcom, pretože
sa o nás stará: „Nestarajte sa o to, čo
budete jesť alebo čo budete piť, alebo
čo si oblečiete, veď váš Otec vie, čo
potrebujete prv, ako by ste ho prosili.“
Sv. Jozef v sebe stelesnil tento rys
otcovstva. Jeho bezvýhradná starostlivosť zapĺňa prvé stránky evanjelia.
Koľko dobrých vecí z toho zaznieva aj
pre kresťanských otcov. Čo znamená
byť pre otca starostlivým a opatrným?
Znamená to pracovať, byť obozretný
a šetrný, zbytočne neplytvať, brať
ohľad na to, čo je skutočne dôležité
pre rodinu a nie len na vlastné záľuby
a rozmary. Znamená to aj starosť o
bezpečnosť a zdravie rodiny a to napríklad aj vtedy, keď sedí za volantom
auta. Táto otcovská starostlivosť by
sa však mala vzťahovať aj na zdravie

duše a na uskutočňovanie morálnych
hodnôt, preto by mal otec bdieť nad
tým, čo vstupuje do jeho domu, či už sú
to osoby, knihy, filmy alebo iné médiá.
K tejto starostlivosti o dušu patrí aj
napomenutie, pokarhanie, ale aj primeraný trest, keď vidím, že moje deti
robia niečo zlé alebo dokonca hriešne,
lebo pred Bohom som zodpovedný predovšetkým za ich dušu, ale takisto tu
patrí aj modlitba a obeta za moju rodinu, pretože si uvedomujem, že bez Božej pomoci sa nedokážem dobre postarať o rodinu. Ďalšou vlastnosťou, na
ktorú Ježiš často v súvislosti s Božím
otcovstvom poukazoval, je veľkodušnosť, nežnosť a miernosť. Sú to charakteristiky, ktoré Pán Ježiš priradil
otcovi v podobenstve o márnotratnom
synovi, kde keď sa syn vracia domov,
ukazuje sa skutočná veľkorysosť a
dobrota. Byť pozemským otcom znamená tu na zemi zastupovať tých, ktorí
sú nám zverení od nebeského Otca.
Byť pozemským otcom nie je ľahké
remeslo. Len si predstavme, koľko
starostí má s nami náš nebeský Otec.
Prosme ho, aby poskytol našim otcom
byť rovnako ako sv. Jozef, dobrým a
starostlivým, aby im daroval pokojnú
a hlbokú radosť z otcovstva.
Jozef Eliaš, kaplán

V lesoparku za Lesnou správou bratislavská akciová spoločnosť HORNEX
vybuduje Dom seniorov. V jeho okolí sa uskutoční náhradná výsadba drevín,
vybudujú sa chodníky, prostredie skrášli jazierko. Stavba sa financuje z prostriedkov Regionálneho operačného programu, Európskeho fondu regionálneho
rozvoja a prostriedkov mesta.
Text a snímka: (mj)

Ku l t ú r ny d o m p oz ý va
…v utorok 3. apríla o 9.00 hod. do kultúrneho domu na výstavu spojenú s
predajom veľkonočných ozdôb a na vernisáž výtvarných prác Maľovaný veľkonočný svet
...v stredu 18. apríla na prednášku k Medzinárodnému dňu pamiatok a sídel
...v sobotu 21. apríla na Sečovské potulky. Zraz účastníkov o 9.00 hod. pred
kultúrnym domom. Viac informácii na tel. čísle: 0918 902 029
...v nedeľu 29. apríla na turistickú vychádzku. Trasa: Ružový sad - Okrúhly
vrch (na ňom kedysi stál Lovecký zámok) - Sečovce. 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. 0918 902 029
...v pondelok 30. apríla o 19.00 hod. na stavanie mája, o 20.00 hod. na vystúpenie TS Mars v kultúrnom dome
(red.)

Vďaka Nadačnmému fondu TESCA vybudujú čarovnú záhradu
Materská škola na Obchodnej ulici v Sečovciach v spolupráci s tunajším
Mestským úradom vypracovala projekt na znižovanie negatívnych dopadov na životné prostredie pod názvom „Čarovná záhrada“. Ako informovala Eva Ferenčíková, riaditeľka MŠ, vďaka nemu na školskom dvore
osadia drevený altánok, zasadia a vypestujú liečivé byliny, zasadia kvety a
päť druhov stromov a krov. V blízkosti altánku pripravia ohnisko a osadia
drevené búdky na stromy.
V areáli materskej školy vznikne
živá učebňa, ktorá bude slúžiť deťom,
rodičom a širokej verejnosti. Na realizácií projektu budú spolupracovať

2 000 €. Spoluúčasť činí 87,50 €, čo je
4,19 % z celkovej sumy.
„Tešíme sa na realizáciu projektu
a ďakujeme všetkým , ktorí nám s ním
pomohli,“ uzavrela riaditeľka. Na jeho
realizácii budú participovať: zriaďovateľ Mestský úrad Sečovce, Združenie
rodičov pri Materskej škole Obchodná,
Občianske združenie pri MŠ Obchodná, Občianske združenie LÚČ, firma
Marián Choleba -3po. Koordinátorkou
bude Michaela Sciranková.
(ms)

všetci zamestnanci materskej školy,
rodičia detí a dobrovoľníci.
Akciu podporili: Nadácia PONTIS a
Nadačný fond Tesco, ktoré MŠ zaslali

V Sečovciach rastú indiánske pomaranče

Pracovníci Technických služieb začali 19. marca vyvážať konáre, trávu a
lístie od občanov, ktorí si tento odpad vyniesli pred svoje rodinné domy. Tento
systém odvozu skončí 27. apríla. Je to v súlade s harmonogramom, ktorý vypracovali Technické služby. Po 27. apríli si vývoz konárov, lístia a trávy do areálu
TS občania budú musieť zabezpečovať vlastnými dopravnými prostriedkami.
Snímka: (mj)

V lesoparku za Lesnou správou
rastie vzácny strom. Volá sa maklura jablkovitá, resp. maklura oranžová (Maklura pomifera). Upozornil
nás na ňu bývalý riaditeľ Lesného
závodu Sečovce lng. Jozef Gábrik.
Maklura je zaujímavá nejedlými
dužinatými plodmi veľkými 8-14 cm.
Sú zelené, po čase žltnú a hnednú. Pre
svoj členitý povrch pripomínajú mozog, skutočná rarita pre zberateľov.
V domovine – v južnej časti USA dozrieva do zlatooranžova. Európski
kolonizátori tento plod nazvali „indiánsky pomaranč“.
J. Gábrik si spomína, že makluru
identifikovali až z „Kľúča na určovanie rastlín“. Tento asi 15 metrov vysoký strom rastie v SR len ojedinele. V
parkoch a okrasných záhradách.
Okrem dvoch makrúl jablkovitých

v parku rastú aj iné vzácne dreviny:
smrek pichľavý, jaseň, tuja, dub, topoľ
biely a okolo chodníkov vynikal vtáčí
zob.

Na snímke autor tohto článku Jozef Madár s plodmi v rukách.

SEČOVČAN

STRANA 3

Predvolebná kampaň bola v našom meste pestrá

V rámci predvolebnej kampane do Sečoviec zavítali viacerí politici z rôznych politických strán. Na zhromaždeniach sa snažili presvedčiť občanov o správnosti tej svojej vízie budúcnosti Slovenska.

Kampaň odštartovali poslanci NR SR za SDKÚ-DS Viliam Novotný, Marek
Vargovčák a ďalší kandidáti na poslancov, ktorí občanov pozvali do kultúrneho domu. Predstavili sa aj DFS Pavička, tanečná skupina Mars a Mestská
požiarnická dychová hudba.

Azda najpočetnejšie predvolebné zhromaždenie mala strana SMER-SD. Konalo sa v Klube dôchodcov, kde poslanec NR SR Braňo Ondruš prišiel v sprievode Róberta Puciho, Jany Mondíkovej a ďalších kandidátov na poslancov.

O hlasy Sečovčanov sa v zasadačke na Mestskom úrade uchádzal aj predseda
HZDS Vladimír Mečiar.

Krátku návštevu v našom meste absolvoval aj europoslanec Sergej Kozlík
(HZDS). V kancelárii primátora ho prijal viceprimátor Ján Dobránsky.

1. Smer-SD, 2. KDH, 3. OĽaNO

Sečovčania vo voľbách do NR SR odovzdali 3 154 platných hlasov Najviac
z nich (1 886) dostala strana SMER-SD. Na ďalších miestach skončili: KDH
- 349, OĽaNO - 195, SaS -103, SDKÚ-DS - 95, SNS -78, ĽSNS - 74, SSS NM 67, 99% - 64, ĽS-HZDS - 42, Zmena zdola DÚ - 34, KSS -31, MOST-HÍD - 28,
Zelení - 26, NaS-ns - 20, SDĽ -14, PaS -13, SF - 9, SŽS – 8. NÁŠ KRAJ - 7,
Obyčajní ľudia - 4, SOSKA - 2, SMK-MKP - 2, SZ - 2, SRÚS - 1, +1 HLAS - 0.
Zdroj: Štatistický úrad SR

Sympatie vnímavých poslucháčov si iste získal poslanec NR SR Radoslav
Procházka (KDH). Stretnutie s občanmi, ktoré bolo posledné v rámci predvolebnej kampane, sa konalo v zasadačke na MsÚ.
Text a snímky k fotoreportáži: (mj, lyv)

Smrteľný pracovný úraz

V areáli firmy Silometal, s r. o.,
Sečovce, sa stal smrteľný pracovný
úraz keď na štyridsaťsedemročného
Vladimíra Š. spadol plech, ktorý sa
uvoľnil z vežového žeriava. Sám ho
pritom obsluhoval diaľkovo zo zeme.

Krátko po nehode zasahovali na
mieste nešťastia dve sanitky. Muž
však utrpel vážne zranenia, ktorým aj
napriek snahe záchranárov podľahol.
Nehodu vyšetruje inšpektorát práce
Košice.
Zdroj: internet

Vo volebnom okrsku MČ Albinov o prenosnú urnu požiadala aj 82-ročná
Mária Baranová.
Snímka: Mikuláš Javorský

STRANA 4

SEČOVČAN

Zvyšujú úroveň vzdelávania sociálne vylúčených občanov

Sečovské občianske združenie LÚČ je dobrovoľná, nezisková organizácia. Jej poslaním je zvýšenie úrovne vzdelávania sociálne vylúčených občanov – nielen Rómov, organizovanie vzdelávacích a športových podujatí a
podujatí na zmysluplné využívanie voľného času. Ďalším predmetom činnosti je zamedzovanie sociálno – patologických javov, zmysluplné využívanie voľného času u detí a ich vedenie ku kreativite.
K cieľom združenia patrí podpora kajúce sa chudoby obyvateľov mesta
zamestnanosti, výchovno – vzdeláva- Sečovce, podieľa sa na konkrétnych
cia činnosť, rozvoj sociálnej oblasti, aktivitách – ako sú napríklad dostupšportová činnosť, kultúrne aktivity, nosť vody, rozvoj zakladajúceho sa
spolupráca s verejnosťou, štátnymi komunitného centra, získavanie prainštitúciami, so samosprávou a so za- covných miest formou sociálnych
hraničnými partnermi.
podnikov či formou chránenej dielne,
OZ LÚČ rieši pálčivé problémy tý- hľadá možnosti pre mesto ako elimi-

novať chudobu, nízke príjmy, pomáha
starým a osamelým ľuďom, pozdvihnúť dobrovoľníctvo, charitu a v konečnom dôsledku prispieť k rozvoju
nášho mestečka a spolupatričnosti
medzi občanmi.
Širokej verejnosti ponúka bezplatné
akreditované špecializované sociálne
poradenstvo. Zahŕňa: špecializované poradenstvo pre občanov ŤZP a
seniorov, základné poradenstvo pre
nezamestnaných a poberateľov dávky
pomoci v hmotnej núdzi, poradenstvo
pre občanov, ktorí sa nachádzajú v

stave sociálnej núdze z dôvodu dlhotrvajúcej chudoby, zdravotného postihnutia, straty prístrešia. Poskytuje
informácie občanom o ich nárokoch,
dostupných službách a o organizáciách poskytujúcich sociálne služby.
Zároveň prosí občanov mesta o príspevok 2% zo svojich daní. Financie
použije na sociálny rozvoj pre všetkých občanov mesta.
OZ LÚČ Sečovce je partnerom pre
mesto, farskú charitu, pre školy, klub
dôchodcov, úniu nevidiacich, červený
kríž.
(oz)

Rómske srdiečko
V kultúrnom dome sa uskutočnil 2. ročník oblastného kola súťaže Rómske
srdiečko. Prezentovali sa na nej žiaci ZŠ na Komenského ulici, ZŠ na Obchodnej ulici, ZŠ Zemplínska Teplica, ZŠ Sačurov, ZŠ Michaľany, ŠZŠ Sečovce,
MŠ na Novej ulici, Reedukačné centrum Bačkov, ŠZŠ Bidovce. Súťažili v speve, tanci, v prednese poézie a prózy od rómskych autorov. Realizovali sa aj
malí výtvarníci a žiaci, ktorí o.i. zhotovili rómsku tanečnicu či voz prekrytý s
plachtou ťahaný párom koní.
Akciu pripravilo Centrum voľného času Sečovce.
Text a snímka: (mj)r

Pasovali ich za čitateľov

V mesiaci knihy Mestskú knižnicu prvýkrát navštívili aj žiaci prvých ročníkov. Poznajú už skoro všetky písmenká, a tak si sami mohli prečítať názvy
kníh, ktoré si odniesli domov. Museli sa však podrobiť jednej tradícií, lebo
len v našej knižnici prvákov pasujeme za čitateľov.
Svoje vedomosti na spoločných čítačkách, besedách a vedomostných kvízoch preukázali aj žiaci prvého a druhého stupňa. Najviac sa tešíme stálym
čitateľom, ktorí svojím záujmom o čítanie dokazujú, že ešte stále platí ,,Kniha najlepší priateľ človeka“.
(mm), snímka: (autor)

Programom sprevádzala Božena Tokárová z CVČ.

V dome z roku 1888 sme obdivovali vyrezávanú ladu na šaty, „šafareň“ i „snovadnicu“
Marcové potulky nás zaviedli do Kochanoviec. Do rodinného domu, v
ktorom kedysi bývali manželia Mária a Andrej Antolíkoví. Podľa letopočtu, ktorý je vyrytý na najhrubšej „hredze v predňej chiži - mešternici“,
dom vybudovali v roku 1888. Patrí k najstarším v Kochanovciach.

„Bývali sme v ňom do roku 1984,“
spomína 78-ročná Anna Talpášová
rod. Antolíková. A pokračuje: „Kedysi
bol prekrytý slamenou strechou.“
Napriek tomu, že stojí už len silou
vôle, otvárame vstupné dvere a vchádzame do „prikľetu“. V ňom sa kedysi
varilo, bola tu hlinená pec s otvoreným

komínom. V ňom sa
údilo. Táto miestnosť
je rovnako široká ako
samotný dom – jej
steny (východná a
západná) sú vlastne nosnými múrmi
domu (toto platí aj o
všetkých ostatných
miestnostiach).
Otvárame
ľavé
dvere. Vstupujeme
do „predňej chiži“. Ide o najväčšiu
miestnosť v dome, je
situovaná v jeho južnej časti. Na čelnej
stene (medzi oknami) obdivujeme starodávny obraz s náboženským motívom, pod ním „šafareň“ s trojdielnym
úložným priestorom. Do dnešných
čias sa o.i. zachovali dve skrine, stará
snovadnica, ale aj ostatné časti tkáčskeho stavu. Svoju historickú hodnotu

má aj vyrezávaná lada na šaty. A tie
sa do nej vkladali zhora. Odkladali sa
však aj do zásuvky, ktorá sa nachádza
pod úložným priestorom. Na lade je
zaujímavé to, že sa zdá, akoby mala
tri na sebe položené zásuvky. No ako
sme už spomínali, svoju praktickú
funkciu má len najspodnejšia z nich
(zvyšné dve sú len okrasné).
Z „prikľetu“ dverami v pravo vchá-

dzame do „zadňej chiži“, kde sa spalo.
Kedysi bola súčasťou domu aj komôrka. Skladovali v nej zemiaky, stála v
nej lada s múkou, truhla na šaty. Pre
porušenú statiku ju, žiaľ, museli zbúrať. Rovnaký osud stihol chlievik, kde
chovali dve kozičky.
Pred domom kedysi bola záhradka
a palánkový plot. Dom dnes slúži ako
sklad či dielňa.
M. Javorský

Našou sprievodkyňou bola Vierka Paľová, ktorá
sa v tomto dome narodila. Ukázala nám aj nádhernú šafareň.
Snímky: (autor).
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Oslavy MDŽ začali milým prekvapením
Milan Palfy, ktorý privítal prítomných a na javisko pozval primátora
mesta. Blahoželanie z jeho úst patrilo
každej žene, ktorá sa v tento deň rozhodla stráviť pri dobrej hudbe, peknej
pesničke či hovorenom slove.
V pestrom programe účinkovali

deti z MŠ na Obchodnej ulici, ZUŠ
na Ulici Dargovských hrdinov, ZUŠ
sv. Cecílie, ZŠ na Komenského a Obchodnej ulici. Slávnosť ukončil spevácky súbor Seniora Vánok z Michaloviec. O salvy smiechu sa postaral
ľudový rozprávač Jožko-Jožka. (mj)

V kultúrnom dome sa uskutočnili oslavy Medzinárodného dňa žien. Začali milým prekvapením - hneď po vstupe do vestibulu na prichádzajúce
ženy čakal primátor Mesta Sečovce MVDr. Jozef Gamrát s blahoželaním na
perách a s karafiátom v ruke.
Po naplnení sa tohto stánku kultúry
skladba sviatočného podvečera. K
do posledného miesta zaznela prvá
mikrofónu potom pristúpil moderátor

Sťahovanie do zrušenej pobočky OTP banky prinesie Sečovčanom vyšší komfort

Poslanci schválili nové poplatky v kultúre a v jasliach

Poplatky v kultúre a v jasliach, plány novej hlavnej kontrolórky, ale aj
sťahovanie úradu do priestorov OTP banky, obchodné súťaže či výstavba
nízkoštandardných bytov na Habeši. Aj tieto témy rezonovali na 2. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo 23.februára. V
programe sa ocitlo aj niekoľko poslaneckých návrhov.
Pri správe o činnosti v oblasti kultúsi Marek Kožuch (SDKÚ DS). Ján
ry poslanci diskutovali o efektívnosti
Dobránsky žiadal, aby do plánu dokina. Poslanci zvažovali, či je nutné
plnila o finančnú kontrolu a kontrolu
ho prevádzkovať ďalej vzhľadom na
hospodárenia Centra voľného času
nízku návštevnosť. Podľa Romana
za rok 2011, Marián Rozman navrhol
Bugatu(nez.) by kino malo zostať, ale
aj kontrolu základných a materských
nie v súčasnej podobe: „Treba to preškôl v pôsobnosti mesta. Kontrolórhodnotiť, aby sa návštevník v kine cítil
ka sa ohradila, že pracuje len na pol
príjemne.“ Kolega Dobránsky (KDH)
úväzku - súhlasila, že navrhované
mu pripomenul, že náklady na nové
kontroly zahrnie do 2. polroka.
digitálne kino sú okolo 80-120-tisíc
Dlhé týždne sa debatovalo o VZN o
€. Poslankyňa Monika Popaďáková
úprave poplatkov v detských jasliach,
(nez.) navrhla, či by kino nemohlo
na ktoré mesto ročne dopláca viac ako
byť súčasťou polyfunkčného centra.
60-tisíc €. Tvorcovia VZN vychádzali
Primátor mesta Jozef Gamrát (nez.)
aj z toho, že rodičom na starostlivosť
reagoval, že v tejto súvislosti sa veo bábätká prispieva už niekoľko rodenie mesta snaží získať peniaze cez
kov štát formou mesačného príspevcezhraničnú spoluprácu, ale zatiaľ
ku. V jasliach doteraz platili len symna to nie je vypísaná výzva. Podľa
bolické denné poplatky a nie paušálny
predsedníčky komisie kultúry Andrey
mesačný poplatok ako platia rodičia v
Záhradníkovej (nez.) stojí za zváženie
škôlkach, družinách, v CVČ či ZUŠ.
obnova výpredajov v kultúrnom dome
Napokon poslanci schválili návrh v
aspoň raz mesačne. Pripomenula, že
pôvodnom znení s mesačným poplatby to pomohlo vykryť aspoň časť nákom 80 € pre sečovské deti a 160 €
kladov na kultúru a aj ľudia si to žiapre deti z iného mesta alebo obce (prídajú. Hneď na to poslanci schválili aj
spevok štátu môže byť aj viac ako 200
cenník služieb na úseku kultúry.
€). Schválili aj VZN o dotácii na žiaka
Poslanci diskutovali aj o návrhu
pre školy. Na dopracovanie nechali
plánu kontrolnej činnosti, ktorý prednový Štatút mesta.
ložila nová hlavná kontrolórka Silvia
Z dôvodu hodného osobitného zreKobzošová. Z jej plánov navrhli vyteľa súhlasili s ďalším prenájmom
pustiť kontrolu úväzkov a pracovpriestorov MsÚ pre káblovú televíziu.
ných zmlúv zamestnancov MsÚ. „Sú
Zahlasovali aj za vypísanie súťaže na
dôležitejšie veci na kontrolu,“ myslí
revitalizáciu námestia, na ktorom chý-

Oheň zničil zariadenie aj strechu

V nedeľu 25. marca okolo 13:00 hod. horelo v prístavbe rodinného domu na
Družstevnej ulici vo Veľkých Ozorovciach. Oheň zničil jej zariadenie a strechu.
Majiteľovi domu vznikla škoda vo výške tisíc eur.
Zdroj: Internet

ba zeleň. Mestský úrad má pripraviť
podmienky, ktoré ešte budú schvaľovať poslanci. Konečne sa zhodli aj na
dlhodobo pretriasanej lokalite na výstavbu nízkoštandardných bytov. Roman Bugata pripomenul, že komisia
výstavby napokon súhlasila, aby tieto
byty boli riešené na Habeši, lebo je to
najvhodnejšia lokalita, ale navrhujú
výstavbu čím ďalej od hlavnej cesty.
Primátor mu vysvetlil, že je naplánovaná asi 300 metrov od hlavnej cesty,
čo vidno aj na mape.
Novinkou pre občanov bude sťahovanie časti Mestského úradu do
priestorov odchádzajúcej pobočky
OTP banky, ktorá vlastní 1/5 budovy,
kde sídli úrad. Banka dala mestu ponuku na prenájom. Poslanci súhlasili, ale
s podmienkou, aby mesto malo predkupné právo na budovu a aby mohlo
prenajímať priestory tretím osobám.
„Bude to veľký prínos pre Sečovčanov, nakoľko úseky, na ktoré najčastejšie chodia osobne, sídlia až na 2.
poschodí úradu. Je mi ľúto, keď vidím
seniorov a mamičky s deťmi šliapať
tak vysoko. Do priestorov OTP banky
chceme preto presťahovať tieto činnosti – dane, poplatky, sociálnu oblasť
atď. Je tam aj bezbariérový vchod,
plánujeme tam kanceláriu prvého
kontaktu. Verím, že to prinesie Sečovčanom väčší komfort,“ vyjadril sa pre
Sečovčan primátor mesta.
V programe sa ocitli aj poslanecké
návrhy. Roman Bugata navrhol rozmýšľať o ponuke firmy Doming, ktorá
rieši výstavbu nájomných bytov. Z
nápadu vzniklo uznesenie, aby Mestský úrad zmapoval pozemky, kde by
sa dalo stavať a aby sa zaoberal ich
prípravou na stavbu nájomných bytov.
Poslanec navrhol aj spoluprácu s realitnou kanceláriou Amigoreality, ktorá
by mestu pomohla riešiť voľné resp.

právne nedoriešené budovy a stavby
v meste. Poslanci sa nápadu nebránili, ale s vynechaním mena konkrétnej
realitky. Podobný bol návrh Marek
Kožucha, ktorý zase navrhol, aby
realitku vytvorilo samo mesto. Oba
návrhy poslanci zobrali na vedomie.
Roman Bugata navrhol aj doriešenie
chodníka od autobusovej stanice po
OD Dargov. Po diskusii poslanci vrátili tému do komisií. Naopak, schválili
zámer na dokončenie chodníka na Obchodnej ulici od budovy p. Skoromaslejovej smerom ku knižnici.
Vypísanie obchodnej súťaže na
priestory v Dome služieb, kde v súčasnosti sídli pizzeria Amigo, ktorú
prevádzkuje Roman Bugata, poslanci
zatiaľ pozastavili kvôli nedoriešenej
metráži priestorov. Naopak, schválili
súťaž na priestory na Mestskej poliklinike, kde poslanec Marek Kožuch
prevádzkuje ambulanciu. Po polročnom odkladaní súhlasili aj s vypísaním súťaže na predaj pozemkov na
Letnej ulici. Roman Bugata sa s tým
nestotožňoval. Vo chvíli hlasovania
opustil rokovaciu sálu.
Primátor poslancom predložil správu o ukončení stavby Sečovce-Albínov-kanalizácia, kde po nezaplatenej
faktúre na 237-tisíc € z minulosti vyskočil aj problém s nevysporiadanými
vzťahmi s pôvodnými vlastníkmi pozemkov, ktorí sa teraz k nim hlásia. V
závere predseda finančnej komisie Ján
Dobránsky oznámil správu o rozdelení dotácií na rok 2012. Najviac dostane FK Slavoj – 6 500 € a hádzaná – 6
000 €. OZ Hopp vyčlenili na Street
Day pre mladých ľudí 400 € a na akciu Spievankovo pre malé deti 200 €,
sečovskej pobočke SČK odsúhlasili
130 €, hokejovému klubu Eagles 300
€, silovým trojbojárom 1 000 € a stolným tenistom 200 €.
(lyv)
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Kochanovce - stratená dedina detstva (15)

Keď v roku 1948 začlenili materské školy ako predškolské výchovné zariadenia pre 3-6 ročné deti do školskej sústavy, podľa Encyklopédie Slovenska
(SAV Bratislava, 1979) ich zriaďovali v mestách, nových sídliskách, priemyselných centrách, robotníckych obciach a v obciach so vzornými JRD a štátnymi majetkami. Kochanovce v tých časoch nič z toho neboli. Ale akurát v
roku 1948 sa stali súčasťou mestečka Sečovce, a tak sa aj im začiatkom 50.
rokov ušli jasle aj materská škola. Dve zariadenia, v ktorých Kochanovčania
ponúkajú na oplátku služby aj Sečovčanom.

Za plechovou bránou vo dvore sa deti hrali v rovnošatách
Postoj kochanovských rodín k
jasliam bol zo začiatku skeptický.
Prevládal tu názor, že detský kolektív je zdrojom infekcií, deti z jaslí
sú takí večne sopľaví neduživci a je
lepšie sa o ne starať doma. V poľnohospodárskych Kochanovciach si to
mohli dovoliť, veď v tom čase boli „v
domácnosti“ nielen ženy, ale aj muži.
Komu sa jasle hneď zapáčili, to boli
kochanovské školopovinné deti, ktoré
popri nich chodili do „dolnej školy“.
Zvlášť dievčatá nakúkali do okien, za
ktorými bol taký nový svet – rozkošné
malé postieľky, malé stoličky, veselé
obrázky na stenách, rozsvietený vianočný stromček, ale aj prvomájová či
októbrová – VOSR výzdoba na oknách
a hlavne hračky, ktorých v tom čase
veľa nebolo.
Plne jasle ocenila až ďalšia generácia mladých ľudí, ktorá po rozpade
súkromného roľníctva po roku 1957
už študuje a pri nástupe na pracovis-

ká má komu ráno zveriť do celodennej
opatery svoje deti. Pre vysoký záujem
bolo treba o miesto v jasliach už aj zabojovať. Aj keď kochanovské batoľatá
v nich pravdepodobne nikdy neprevažovali, veď babiek bolo na ulici vždy
dosť. Dnes sú jasle jednou z posledných budov, kde sa zachovala pôvodná
fasáda čelnej steny, typická pre všetky
domy na hlavnej sečovskej ulici v 20.
storočí.
Materská škola na Kochanovskej
ulici - ľudovo nazývaná aj opatrovňa
podľa predchodcov MŠ zakladaných
na Slovensku okolo roku 1830 – mala
hneď od svojho vzniku väčší úspech.
Prví škôlkari začínali s učiteľkou Angelou Kaminskou v židovskom dome
rodiny Fany Hausmann. Po vojne v
dome niekoľko mesiacov žili gréckokatolícke sestry Baziliánky (tretí dom
východne od cintorína v severnom domoradí). Šatňa, jedna trieda s pieckou,
slúžiaca zároveň ako spálňa, drevené

detské WC za domom,
dvor s pieskom, záhrada, jedna učiteľka a
jedna upratovačka – to
bolo celé vybavenie
škôlky pre 40 detí. V
roku 1960 sa začalo na
Fayovej kerce s výstavbou novej MŠ v akcii
„Z“, čiže svojpomocne, brigádnicky. Nový
poschodový objekt bol
vzhľadom, priestorom,
vybavením, hygienou
neporovnateľný so starou opatrovňou. Prvou
riaditeľkou novej MŠ
bola Irena Lengyelová, po nej Mária Rojtášová, Darina Ovčariková (rod. Vranayová) a
Mgr. Viera Haščáková
(rod. Vranayová). Učiteľky Margita Domaničová, Gabriela Kočišová (rod. Fiľová), Eva

Za vyše polstoročia sa do histórie jaslí v bývalom
kláštore gréckokatolíckych sestier Baziliánok na
rohu Kochanovskej a Blatnej ulice zapísali vedúce:
Anna Tomková (na snímke uprostred v nohaviciach),
Helena Bobiková a Lýdia Čuchranová, sestry: Anna
Žihovská, Ružena Holinďaková, Eva Lovacká, Agnesa Babičová, Vierka Ondrejková, Anna Kondašová, pestúnky: Michalková a Mária Jacková, kuchárky: Marošiová, Mária Baranová, Božena Kušnírová
a upratovačky: Savková, Anna Tothová, Eva Solomonová a práčka Ľudmila Simová.

Prvou riaditeľkou novej
MŠ sa v roku
1964 stala Irena Lengyelová
(vpravo),

Benejová (rod. Jendreková), Tatiana
Mačugová, Marta Sočovková (rod. Jeváková), Kochanovčanky Anna Ostapčuková (rod. Sotáková), Mária Kočišová (rod. Mrázová), kuchárky Helena
Babičová, Mária Plitková, upratovačky Plitková st., Veronika Feňarová,
Alica Harbulová (rod. Rozmanová)
sa pomaly už polstoročie podieľajú na

predškolskej výchove sečovských aj
kochanovských detí. Z času načas dostanú pozvánku do škôlky aj dospelí.
Zo škôlkarských lavíc tlieskajú svojim
deťom a vnukom na MDŽ, Mikuláša či
pod stromčekom na otvorených hodinách (snímka č.4) a vidia, že sú v dobrých rukách.
(mm), snímky: (archív autora)

Členovia Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska bilancovali
V prvej polovici marca sa v
reštaurácii Sport Café uskutočnila
výročná členská schôdza ZO Únie
nevidiacich a slabozrakých Slovenska č. 38 okresu Trebišov. Zúčastnila sa na nej aj prednostka na Mestskom úrade v Sečovciach Tatiana
Raničová.

„Naši členovia sa v roku 2011 zúčastnili na 33 akciách,“ uviedol Jozef
Tutko, predseda ZO. „Mnohé z nich
organizovala samotná ZO a Mesto
Sečovce. Prezreli sme si Veľkonočnú
výstavu v sečovskom kultúrnom dome,
zabavili sa na Cigánskych diabloch,
na vystúpeniach folklórnych súborov
PUĽS, Šumiačan a Partizán.“ V rámci Dní mesta boli na výstave Slanské
vrchy. Vďaka MUDr. Michalovi Dankovi absolvovali kurz prvej pomoci,
plávania, priestorovej orientácie a

sebaobsluhy. Už tradične zorganizovali športovo-branné podujatia. Na
krajskom kole v šachu Jozef a Marián
Tutko obsadili 6. resp. 7. miesto. Založili si literárny klub.

Medzi najmilšie aktivity organizácie
už tradične patrilo stretnutie „U predsedu“ – opäť sa na ňom dobre cítili a
zabavili. Pekný deň strávili na kúpalisku Ardó v Maďarsku. Na prehliad-

ke v speve a hre na hudobný nástroj v
Bratislave organizáciu úspešne reprezentovali Božena Krajkovičová a Jozef Tutko. V rámci finančnej zbierky
Biela pastelka žiačky stredných škôl v
mestách Sečovce a Trebišov vyzbierali 546,99 eur. Jubilantom Hudokovej,
Krajkovičovej, Marčákovej, Nagyovej, Petrovskej, Révayovej, Tutkovej,
Takáčovej, Kseničovej, Stropkajovi,
Takáčovi, Bobríkovi a Tutkovi odovzdali upomienkové predmety.
„Chcem poďakovať Mestu Sečovce
za prejavenú ústretovosť a spoluprácu,“ uzavrel J. Tutko. Podpredsedom
vo výbore je Tomáš Hreháč, hospodárkou Magdaléna Sotáková, tajomníčkou Gabriela Nagyová, členkou
Mária Danková. Predsedníčkou kontrolnej komisie je Božena Krajkovičová, členmi Ján Stropkaj a Božena
Hreháčová.
(mj), snímka: (úns)
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Z policajného zápisníka Sečovskí gymnazisti v Španielsku

Do jednej z pivníc bytovej jednotky na Štúrovej ulici v Sečovciach
sa vlámali P. P., L. B., A. B. a R. K.
Odniesli si z nej dve 5 litrové fľaše
s olejom zn. Venusz a 24 limonád.
Majiteľa M. B. pripravili o 45 €.
Krádež sa stala aj v kasíne Monte
Carlo na Námestí sv. Cyrila a Metoda v meste Sečovce, keď páchateľ J.
K. využil nepozornosť pracovníčky
obsluhy a z barového pultu odcudzil
čiernu koženú peňaženku s finančnou
hotovosťou. Jej majiteľke J. J. spôsobil škodu 570 €.
Doposiaľ neznámy páchateľ sa
vlámal do stolárskej dielne na Ulici

Obchodnej. Odcudzil akumulátorovú vŕtačku zn. Dewalt, akumulátorovú vŕtačku zn. Makita a laserové
meradlo. Poškodenému R. F. spôsobil škodu vo výške 530 €.
Na autobusovej zástavke v obci
Zemplínska Teplica neznámy páchateľ priskočil k nič netušiacej A. B. a
zmocnil sa jej kabelky čiernej farby.
Mala v nej dámsku peňaženku s finančnou hotovosťou 40 €, občiansky
preukaz, kartičku zdravotnej poisťovne, slepecký preukaz, zľavové kartičky zn. Tesco a Billa, preukaz MHD,
zväzok kľúčov a nákupnú plátenú
tašku.
OO PZ Sečovce.

Putovný pohár Geissenovcom

Žiaci sečovského osemročného Gymnázia spoločne s učiteľmi v rámci
Medzinárodného projektu „Staviame kultúrne mosty“ absolvovali týždenný pobyt v mestách Jerez da La Fortera a Sevilla v Španielsku. Spoznali
tamojšiu kultúru, systém vyučovania i spôsob života.
Iní žiaci a učitelia v rámci projektu
ešte navštívia Taliansko, kde budú prezentovať svoje aktivity, ktoré uskutočnia počas Dňa Európy a zároveň budú
reprezentovať pred projektovými partnermi z Anglicka, Španielska a Talianska svoju školu, mesto aj Slovensko.
Hoci činnosť na projekte je časovo
náročná, tí, ktorí chcú v rámci projek-

tu navštíviť Taliansko, sa usilovne
podieľajú na príprave programu a
prezentácie, ktorú zorganizujú najprv
na domácej pôde. Veríme, že účasť v
podobných projektoch je pozitívnou
motiváciou k sebarealizácii mládeže,
preto do podobných činností budeme
zapájať žiakov aj v budúcnosti.
Mgr. O. Ščerbová, snímka: autor

Detský domov Sečovce vypisuje výberové konanie na miesto pedagóga. Bližšie informácie na tel.č. 056/668 93 10. Uzávierka 20.
4. 2012
2-2012

V telocvični na ZŠ na Obchodnej
ulici sa konal druhý ročník kresťan-

Jarné kilometre

Prvá jarná vychádzka sečovských
turistov zaviedla k zrúcaninám hradu
Parustan v Slánskych horách. Z obce
Dargov vyrazili po žltej turistickej
značke. Prešli Bačkovskou dolinou,
trochu si oddýchli pri Studničke pod
Babou horou. Akcia, ktorú zorganizovalo Mesto Sečovce, sa uskutočnila v
rámci 100 jarných kilometrov. Viac na
www.secovce.sk v sekcii Mesto (kultura/kulturny dom)
(mj)

ského turnaja O Cyrilo-metodský
putovný pohár. Organizátorom bola
tunajšia gréckokatolícka farnosť, jeho
organizátorom Miroslav Onderko.
Zúčastnilo sa na ňom šesť sečovských
mužstiev, Dvorianky a Hriadky. Zápas
trval 12 minút, v poli hrali 4 hráči, sekundoval brankár. Vek hráčov od 13
do 30 rokov. Hralo sa v dvoch skupinách. Konečné umiestnenie: 1. Geissenovci, 2. Hriadky, 3. Dvorianky.
Geissenovci (na snímke) hrali v
zložení: Marek Kolesár, Lukáš Hufnágel, Samuel Nagy, Luboš Varga,
Emil Adam, Zdeno Prašil.
(jom), snímka: (mo)

VÚB pomáha dobrej veci
„Staronové ihrisko“ – je názov projektu, pod ktorým skupina mladých
ľudí z OZ Hopp rozhodla dať nový šat ihrisku na ulici SNP v Sečovciach.
Oprava futbalových bránok, tenisových tyčí, basketbalových košov, namaľovaním čiar pre futbalové, tenisové a basketbalové ihrisko a v neposlednom rade aj úpravou tribúny. Betón by mali nahradiť pevné drevené profily v tvare lavičiek, na ktorých by mohli relaxovať nie iba športovci , ale aj
starší ľudia a rodičia detí využívajúcich ihriská.
VÚB nadchlo zanietenie mladých
ľudí a tento projekt banka podporila
sumou takmer 1500€. Z týchto prostriedkov sa zakúpi predovšetkým materiál potrebný na opravy. Všetky práce OZ Hopp chce urobiť svojpomocne.
Práce má rozvrhnuté do jarných mesiacov roku 2012. Pevne veríme, že sa im
to podarí a počas letných prázdnin si

deti rozvíjajúce svoj talent a športové
nadanie, ale aj tie, ktoré priestory budú
využívať iba na relax, nájdu útulný stánok hodný chvály Sečoviec. Starí, mladí rodičia, ale predovšetkým deti budú
mať uprostred mesta bezpečné miesto
na športovanie a relax. A to hlavne
vďaka zanieteniu OZ Hopp a finančnej
injekcii VÚB.
(rk)

Knižnica v apríli

...16.apríla o 10.00 hod. Beseda so spisovateľkou E. Matonakovou a o
13.00 hod. Beseda s poetom Martinom Vladikom
...20. apríla o 16.00 hod. Večerná poézia Sládkoviča
...27. apríla o 10.00 hod. VII. ročník súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe
Kasardov Zemplín

VÝBEROVÉ KONANIE
Mestský úrad Sečovce, Nám. sv. Cyrila a Metoda 43/ 27, 078 01 Sečovce
vyhlasuje
v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č.552/2003 Z. z. o výkone
práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie funkcie riaditeľa Centra voľného času
v Sečovciach, Námestie sv. Cyrila a Metoda 143/46.
Podmienky výberového konania sú v plnom znení zverejnené na
úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta Sečovce
v sekcii Úradná tabuľa.

Spoločenská kronika

Blahoželali sme
mladomanželom
Marek Kariško a Klára Bambuchová, Marián Tkáčik a Lucia Takáčová
Narodené deti
Ivan Orban, Alina Kondášová,
Klaudia Dančová, Denis Mika, Denis

Danč, Kristián Kariško, Simon Kondáš, Diana Kondášová, Sarah Hredzáková, Viola Krištová, Richard Bialoň
Navždy nás opustili
Verona Borošová (1927), Anna Talianová (1921), Jozef Mesaroš (1931),
Ján Hantke (1929), Štefan Moroz
(1931), Štefan Jakab (1929)
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Sečovskí stolní tenisti postúpili do 3. ligy

V prvej polovici marca sa v Športovej hale v Sečovciach uskutočnilo
ďalšie stretnutie 4. stolnotenisovej
ligy mužov – sk. Zemplínska. Hráči
Spojenej školy Sečovce v ňom porazili TTC Vojany Tigers B 16:2 (Mihok a Pataky po 4,5, Poľačok 3,5,
Mišinský 2,5, Kolesár 1 - A. Franko a
V. Varga po 1), čím si zabezpečili víťazstvo v skupine a postup do 3. ligy.

ktorý je z nich najúspešnejší. Starší
hráči tímu sú reprezentantmi SR veteránov vo svojej kategórii. Ako uviedol Miroslav Poľačok, tréner a vedúci
mužstva, vekový priemer 10-členné-

ho kádra je 42 rokov. Úroveň hry, i
vďaka zabudovaným hráčom, stúpla.
Odzrkadlilo sa to v ich zodpovednom
prístupe, ktorý im umožnil vyhrávať
kritické zápasy. Nemajú ale borca,

ktorý by neprehral zápas. Atraktívnosť súbojov zvyšuje to, že až 85%
ich hráčov predvádza útočný spôsob
boja. Na stretnutia nastupujú 4 hráči,
v prípade potreby možno použiť náhradníka. Rozhodujú: 1-1 (domáci-hostia) rozhodcovia. Ďalšími hráčmi
sú Jozef Kolesár z Dargova, Ján Sedlák zvaný Karči zo Sečoviec, Pavol
Koščo z Trebišova.
Stolný tenis v meste sa po pauze zo
60-tych rokov minulého storočia hrá
22 rokov. Raz sa hrala 3. liga, potom
len 4. liga. V telocvični pri Spojenej
škole na výbornej palubovke trénujú
dvakrát týždenne na štyroch stoloch.
Za výborné podmienky pre tento obľúbený šport vďačia vedeniu školy, jej
riaditeľovi Ing. Milanovi Leškaničovi
a MVDr. Jozefovi Gamrátovi, primátorovi mesta. J. Madár, snímka: (mj)

Sečovskí hádzanári v ďalšom kole 1. ligy na domácej palubovke rozdrvili
rezervu Považskej Bystrice. Výsledok: HK Sečovce - Považská Bystrica B
35:17 (19:8). Góly za domácich: Rusnák 9, Urban 6, Dani a Šiška po 4,
Kačmár, Regenda, Oblažný, Mandžák po 2, po jednom góle vsietili: Capík, Krajňák, Piskay. Svoju premiéru mal brankár, len 17-ročný Dominik
Moškurjak.

potlesku publika sa postavil na nohy a
ďalej vynikajúco chránil svätyňu domácich. Keď v 24. minúte druhého polčasu
bol stav 31:15, samotný tréner si gestami vychutnával víťazné ťaženie svojich
zverencov.
„V tomto zápase som dal príležitosť
zahrať si všetkým hráčom,“ uviedol
tréner Vít Teleky, ktorého sme oslovili
len niekoľko minút po stretnutí. „Musím ich pochváliť za odvedený bojovný
výkon. Som rád, že kombinačne sa stále
zlepšujeme. Dnes sme urobili rozhodu-

starším žiakom Tatrana Prešov. Hrali
v zložení (na snímke v hornom rade
zľava): Mário Tomko, Adrián Tamáš,
Jakub Kozák, Martin Polča, Andrej
Polča, v dolnom rade zľava: Markus
Šimko, Adam Antolik, brankár Pavol
Vasiľ, Ján Lukáč, Zoran Záhradník,
pre zranenie chýbal Ladislav Buzinkai. Ako nám prezradil tréner, Dárius
Rusnák, žiaci trénujú každý pondelok,
v stredu a v piatok o 15.00 hod. v športovej hale. „Radi medzi nami privítame ďalších záujemcov o tento pekný

Súťaž s 12 účastníkmi doposiaľ
odohrali bez prehry. Ich najväčšími
rivalmi v boji o postup boli Sobrance
a Trebišov. V tomto ročníku posilnili
káder Sečoviec: 55 ročný Jozef Mihók
z Vojčíc a 67 ročný Július Mišinský z
Hrane, ktorý v ročníku 1991-92 hral 1.
celoštátnu ligu za Košice. Okrem nich
sa v základnej zostave najčastejšie objavujú mená ako Jozef Kolesár a sečovský vysokoškolák Marek Pataky,

Vít Teleky: „Dnes sme urobili rozhodujúci krok“

Úvod zápasu domácim vyšiel na jednotku. Skóre otvorila opora domácich
Dani už v prvej minúte. V desiatej minúte už svietilo na svetelnom ukazovateli skóre 9:2. Hostia vzápätí nepreme-

nili sedemmetrový hod. Po úspešnom
protiútoku domácich prišla tvrdá strela,
ktorá trafila tvár brankára HK Sečovce Kľučára. Napriek tomu, že ho tento knokaut na chvíľu vyradil z hry, za

O postupe rozhodnú prvé štyri kolá
Myslí si manažér FK Slavoj Jozef Halapin pri komentovaní šancí na prípadný postup do 4. ligy. Michaľany, V. Horeš a Čičarovce sú ich hlavnými
sokmi v jarnej časti. V. Horeš, s ktorým začínajú jarnú časť 28. apríla,
získal najviac prestupov, keďže cíti podporu silného sponzora.
Prípravu odštartovali 20. januára,
2x týždenne na ihrisku, raz v telocvični. V kádri je 18 hráčov, vekový
priemer 22,5 rokov. Káder mužstva
sa stabilizoval i keď ani jeden zápas
neodohrali bez maródky. Cenná je
výhra 3:1 nad treťoligovým N. Hrušovom. Vtedy sa im zranil skúšaný
talent P. Vaľovský z Tušíc. Teraz im
bude chýbať. Rovnako je to s motorom ofenzívy J. Kotľarom, ktorý je
na hosťovaní v Trebišove. Naopak,
stopér P. Černej z Trebišova je na ich
súpiske. Nepochodili s prestupmi D.
Oczeáka z Bidoviec a P. Kolesára zo
Z. Hradišťa. A D. Sivák, ktorý dlhší
čas nehral, opäť trénuje. S „prípravákov“ majú aktívnu bilanciu i keď v
Michalovciach na umelej tráve podľahli Sobranciam 2:6.
Neostáva im nič iné, ako vsadiť na
vlastných odchovancov. Väčšina fut-

balistov sú Sečovčania. Dorastenci:
Marek Dudáš, Patrik Sopata, Marek
Budaj a Šimon Pristáš sa v príprave
ukázali v dobrom svetle. „Keď hráči budú zdravotne v poriadku, výkon
mužstva bude primeraný zostave,“
hovorí manažér. Trénera i vedenie
klubu hnevá ľahostajný prístup niektorých dorastencov k povinnostiam,
ktorý nekorešponduje s prístupom
žiakov.
Vytúžený postup by bol dobrou
vizitkou k oslavám 100-ročnice sečovského futbalu v roku 2014. Veľa
napovie zápas v Čiernej n.T. s V. Horešom. Hoci primátor mesta MVDr.
J. Gamrát i poslanci MsZ podávajú
futbalu pomocnú ruku, udržať chod
klubu s piatimi mládežníckymi mužstvami, je náročné. Musia preto hľadať ďalších sponzorov.
(jom)

Žiaci HK Sečovce s trénerom Dáriusom Rusnákom.
Snímka: (mj)
kolektívny šport,“ uviedol.
júci krok, vďaka ktorému sme obsadili
D. Rusnák hrá v prvoligovom mužtretiu priečku v tabuľke.”
stve HK Sečovce ľavé krídlo. Kedysi
Najbližší zápas je na programe po
si obliekal dres extraligových ŠKP
veľkonočných sviatkoch, kedy hádzaSečovce, rok ŠKP Bratislava, tri Hlonári Sečoviec cestujú do Modrej. Na
hovca. Hádzanej sa venuje od útleho
domácej palubovke sa predstavia 21.
detstva. Účinkoval v družstve žiakov i
apríla – svoje sily si zmerajú s Malacka
dorastencov. „Za to, že ju hrám, vďami. Posledný zápas odohrajú v Levoči.
čím môjmu niekdajšiemu trénerovi JoV dvoch predzápasoch sa predstazefovi Bokolovi,“ spomína.
vili žiaci HK Sečovce, ktorí v súťaži
M. Javorský
sk. Východ nastúpili proti mladším a
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