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Slovo primátora Plánov je veľa, problémov ešte viac a čaká nás ešte veľa práce

Po troch mesiacoch sa k Vám opäť
prihováram, aby som vám zložil účty,
čo sa nám
v
meste
darí a čo
nie. Ako
som
už
avizoval v
decembri,
do fázy realizácie sa
dostávajú
tri významné projekty. Prvým je Dom
seniorov, ktorý sa už stavia a verím, že
na budúci rok ho dokončia. V krátkom
čase odštartujú stavebné práce aj na
projektoch revitalizácie centra mesta
a regenerácie rómskych sídlisk.
Deti a mladí ľudia sa môžu tešiť na
4 nové ihriská – vyrastú na sídlisku
SNP, na Okružnej, Kochanovskej a
Novej ulici. Teší ma, že mesto na ne
získalo viac ako 30-tisíc € z mimorozpočtových zdrojov aj to, že poslanci
schválili spoluúčasť mesta na ich
výstavbe. Z menších projektov sme
získali 2-tisíc € od spoločnosti Tesco
na projekt Zázračná záhrada, ktorá
vznikne za škôlkou v centre mesta.
Ďalších 5 500 € mesto získalo na kamerový systém – umožnia nainštalovať ďalšie dve kamery, čo opäť zvýši
Vašu bezpečnosť v uliciach mesta. V
hre sú aj ďalšie menšie či väčšie projekty, o ktorých Vám poviem viac, ak

uspejú. Teším sa z toho, že pokračujeme v splácaní dlhov z minulosti – za
prvé tri mesiace sme splatili ďalších
16-tisíc €. Cez súťaž sa podaril aj predaj služobného auta - škoda len, že oň
nikto nejavil záujem a predalo sa až v
3. kole. Druhé auto na úrade zostane a
nové sa už kupovať nebude.
Dobre a bez sankcií dopadlo ukončenie zmluvy s firmou Datalan, cez ktorú
sme plánovali zo Sečoviec urobiť moderné pilotné Digitálne mesto. Zmluvu som ukončil, lebo poslanci projekt
odmietli. Mrzí ma to, lebo podľa mňa
by sme sa mali posúvať vpred čoraz
širším využívaním modernej techniky
a nie sa jej brániť. Viem, že zdvihnutím ruky sa už dnes nehlasuje ani v
obciach, nieto mestách, ale ak to takto
chcú poslanci, musím to rešpektovať.
Teší ma, že súhlasili so zasielaním
podkladov na CD a nie v tlačenej forme, čo bolo neefektívne.
Zamrzelo ma, že nám zamietli projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia, ktorý podali ešte naši predchodcovia v roku 2010. Ešte viac ma mrzí
dôvod – projektu vytkli slabú pripravenosť a nepravdepodobné údaje o
osvetlení. Pre nedostatok zdrojov nám
nevyšli projekty na separáciu odpadu
a nákup čistiacej techniky. Nepríjemným prekvapením bola pre mňa faktúra na viac ako 71-tisíc €, ktorá vyplynula z mandátnej zmluvy s firmou,
ktorá poskytla poradenstvo k Domu

seniorov. Trápi ma to o to viac, že túto
vysokú sumu sme museli ukrojiť s
peňazí, pripravených na opravy chodníkov v meste.
Neprezradím nič nové, ak poviem,
že v meste si podávajú kľučky rôzne
kontrolné orgány. Správnosť postupu pri prevodoch majetku kontrolovala na úrade Okresná prokuratúra.
Skončilo to upozornením – teší ma
aspoň to, že viac pochybení sa našlo
v roku 2010 a len jedno v roku 2011,
kedy som už pôsobil ako primátor
ja. Nakladanie s odpadmi prišla po
iných štátnych orgánoch skontrolovať aj Inšpekcia životného prostredia a som rád, že dopadla dobre a v
prospech mesta. Momentálne v meste
prebieha kontrola Najvyššieho kontrolného úradu, zameraná na Bytové
hospodárstvo. V krátkom čase bude u
nás Okresná prokuratúra kontrolovať
správnosť postupov pri výruboch drevín za roky 2010 a 2011.
Teší ma výrazné oživenie kultúrneho a spoločenského života. Mesto
sa snaží akcie pripraviť tak, aby si v
kalendári každý našiel niečo pre seba.
Na začiatok júna pripravujeme Dni
mesta - budú dvojdňové a budú sa
konať na viacerých miestach. Potešil
ma prístup občianskych združení, ktoré sa na pôde úradu stretli začiatkom
apríla – s pani prednostkou hľadali
formy spolupráce v prospech všetkých občanov. V prvých májových

dňoch nás navštívi delegácia z nemeckej nadácie Kellerladen, ktorá vlani finančne podporila vznik Komunitného
centra a teraz má priniesť vybavenie
kuchyne. Teším sa zo zmien v organizácii úradu, vďaka ktorým občania
budú mať najčastejšie agendy na prízemí a na jednom mieste.
Neteší ma, že nájsť efektívne nástroje
na riešenie rómskej otázky a neplatičov,
je také zdĺhavé a zložité. Mrzí ma, že
sociálne slabé rodiny máme v najužšom centre mesta, ktoré by malo byť
výstavnou skriňou, čo je možno slovenský unikát. Žiaľ, tento stav sme zdedili.
Hoci ide o veľmi citlivé veci, sme odhodlaní riešiť ich rázne. Prvým krokom
bol nákup kontajnerov, ktoré umiestnime na osade Habeš a budú slúžiť ako
náhradné bývanie pre neprispôsobivých
a neplatičov. Mrzí ma aj to, že sa nám
hlásia investori, ktorí by sa chceli etablovať v Sečovciach– žiaľ, výzvy z eurofondov na priemyselné parky momentálne nie sú a mesto ho samé vybudovať
nedokáže.
Plánov je veľa, problémov ešte viac
a čaká nás ešte veľa práce. Môžem
Vám ale sľúbiť, že pred problémami
necúvnem a práce sa nebojím. Urobím
všetko, čo bude možné a potrebné, aby
sme naše mesto posunuli vpred a spoločne z neho vybudovali nové a moderné Sečovce, na ktoré budeme všetci
právom hrdí...
Váš primátor Jozef Gamrát
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Duchovné slovo Štvrtá veľkonočná nedeľa
Štvrtá veľkonočná nedeľa má v
Cirkvi prívlastok, že je to nedeľa Dobrého Pastiera. Romantický názov nedele v sebe ukrýva hlboké tajomstvo
obetavosti pastiera. Kvôli stádu oviec
je schopný nasadiť vlastný život. Vieme, že tento pastier je Kristus a chráni
nás pred Zlým. No nielen pred Zlým,
ale aj pred nami samými, pretože sme
voči sebe nevraživí a naučili sme sa
spôsobovať si rany. A nielen sebe. Keď
sa na pastiera lepšie pozrieme, vidíme
že má rany po klincoch. Hlboký dôkaz
krutosti ľudí, ktorí mu rany spôsobili.
Zisťujeme, že ovečky, ktoré ho nasledujú, neboli vždy také krotké, ale prešli vnútornou premenou. Z dravcov,
spôsobujúcich rany, na pokorné stádo.
Premenu spôsobila láska pastiera.
Tam, kde by sme videli rozzúrený dav,
kričiaci „ukrižuj ho“, tento pastier
videl možnosť premeny. Tá sa dá
uskutočniť jedine odpúšťaním a obetavosťou. Toto je základ kresťanstva
a ľudskosti vôbec. Učí nás tomu sám

Boží Syn, že kráčať za Ním, znamená
uskutočňovať tieto slová.
Nedeľa dobrého pastiera je aj nedeľou rodiny. V sobotu pred touto nedeľou má sviatok sv. Ganna Berettová
- Mollová. Žila v prvej polovici 20.
Storočia v Taliansku. Bola lekárka a
matka dvoch detí. Počas tretieho tehotenstva nastali komplikácie a bola postavená pred rozhodnutie. Alebo prežije ona, alebo dieťa, ktoré nosila pod
srdcom. Nakoniec obetovala vlastný
život, aby jej dieťa mohlo žiť. Nasledovaním obetavosti Dobrého Pastiera,
sa stala svätou a Dobrý Pastier cez ňu
zažiaril vo svete ľudí.
Apoštol Pavol hovorí, že „kresťania
majú byť Kristovou vôňou, uprostred
tých, čo sú na ceste spásy“. Aj cez
našu obetavosť a odpúšťanie, chce
Kristus, Dobrý Pastier znovu prichádzať do nášho sveta, aby nás premieňal na ľudských a svätých.
Martin Stieber,
kaplán

Ku l t ú r ny d o m p oz ý va
...vo štvrtok 3. mája o 16.00 hod. na vernisáž výstavy fotografií Rómovia,
osada, Rara
...v nedeľu 6. mája o 14.00 hod. na prehliadku divadelných skupín Rozprávkové Sečovce do kultúrneho domu
...v nedeľu 13. mája na turistickú vychádzku na trase: Ružový sad – chata
Lazy - Dargov. Na akciu je potrebné sa prihlásiť v kultúrnom dome alebo telefonicky na tel. č. 056/285 02 37.

Na Bielu sobotu (7. 4.) o 16.00 hodine posvätil sečovský farár Mgr. Branislav
Varga v Rímskokatolíckom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Sečovciach
veľkonočnú pasku. Tohto krásneho veľkonočného rituálu sa zúčastnilo mnoho veriacich s košíkmi naplnenými tradičnými veľkonočnými jedlami.
Text a snímka: (mm)

Na koho to slovo padne

V pondelok 11. júna o 19:30 hod. sa v kultúrnom
dome predstavia herci Divadla Astorka Korzo 90:
Róbert Jakab, Juraj Kemka, Vladimír Kobielsky,
Marián Miezga, Lukáš Latinák v bláznivej komédii Gábora Görgeyho Na koho to slovo padne.
Už vyše desať rokov patrí k najobľúbenejším slovenským činoherným titulom. Vždy vypredaná sála
a nadšené obecenstvo pripravia po každom predstavení protagonistom inscenácie ovácie a veľký
potlesk. Pobaví publikum každého veku! Groteskný
príbeh piatich indivíduí uzavretých v jednej miestnosti, v spoločnosti jedného revolvera...
Vstupné 12 €, v deň vystúpenia13 €. Predpredaj
vstupeniek v kultúrnom dome.
(red.)

Pozývame na prehliadku divadelných predstavení Rozprávkové Sečovce

Mrázik, vrabčiaci, zvieratká – muzikanti...
V nedeľu 6. mája o 15.00 hod. v kultúrnom dome odštartujú 1. ročník
prehliadky divadelných predstavení Rozprávkové Sečovce.
S hrou „Šarapatky alebo ako Ivan
nevestu hľadal“ sa predstavia žiaci
4. ročníka zo ZŠ na Obchodnej ulici.

Ako informovala režisérka Veronika
Čverčková, divadelné predstavenie je
spojené so spevom. „Dej nadväzuje

na rozprávku Mrázik, ale odohráva
sa v lete,“ priblížila. „Vystupujú v nej
trpaslíci, strigy, Nastenka, Ivan, macocha a Marfa.“
Žiaci zo Základnej umeleckej školy

Deň Zeme si školáci pripomenuli súťažami

Žiaci a učitelia zo ZŠ na Komenského ulici si aj v tomto roku pripomenuli
Deň Zeme. V tejto súvislosti sme niekoľko otázok položili riaditeľovi školy
Gejzovi Hallérovi.
Snímka: archív školy

Žiaci I. stupňa uskutočnili zber
papiera i odpadu v okolí školy. Ešte
predtým nastúpili pred budovou školy
a v krátkosti boli informovaní – prečo to robíme. Po krátkej besede sa
rozdelili do skupín. Deti si navliekli

rukavice a s úsmevom sa vrhli na odpadky. Do každej triedy boli pridelené 2 vrecia. Človek by neveril, že aj
z toho môže vzniknúť menšia súťaž
medzi triedami. Každá trieda sa snažila
nazbierať čo najviac odpadu. Aj takto

vedieme naše deti k ochrane prírody.
Zorganizovali sme aj súťaž pre žiakov
druhého stupňa. V prvom kole sme si
overili naše poznatky o Zemi vo vedomostnom kvíze, potom sme určovali
zvieratá podľa ich zvukov a stôp. V
desiatich nepriehľadných vrecúškach
sme pomocou hmatu zisťovali druhy
ovocia a zeleniny. Predposlednou
úlohou bola skladačka puzzle, ktorú
museli poskladať čo najrýchlejšie.
Najviac sme sa zabavili pri úlohe, pri
ktorej sme mali so zaviazanými očami posadiť priesadku papriky do kvetináča. Najšikovnejší záhradkári boli
žiaci deviateho ročníka (odporúčame
rodičom, aby túto skutočnosť využili
čo najefektívnejšie), ktorí si odniesli
prvú cenu s osem bodovým náskokom. Ako druhí skončili ôsmaci a na
treťom mieste sa umiestnili šiestaci.
Každý súťažiaci si odniesol vecnú
cenu a sladkosť.“
(red.)

sa predstavia v muzikáli Belo Felixa
„My, vrabčiaci“. „Náš súbor sa volá
Hravosť,“ priblížila režisérka Katarína
Kutná. „Účinkujúci majú 6 – 10 rokov.
Navštevujú literárno-divadelný odbor.
V rámci neho majú predmet Práca v
súbore. Zámerom nie je divadelné
predstavenie, ale hra, improvizácia,
prednes... Divadelné predstavenie je
len výsledok ich tvorivosti a spontánnosti.“
Tretie predstavenie taktiež uvedie
Katarína Kutná, ktorá spoločne s Katarínou Ferenčíkovou sú vedúcimi
skupiny pôsobiacej pri ZŠ na Obchodnej ulici. Naštudovali improvizovanú
hudobnú hru Zvieratká – muzikanti.
Vznikla v rámci slovenského jazyka a
literatúry, hudobnej a telesnej výchovy. Môže slúžiť na rozvoj vokálnych,
inštrumentálnych a pohybových činností. Je dobrou pomôckou na spoznávanie skladieb v rámci počúvania
hudby.
Na prehliadke sa s Makovou rozprávkou predstaví aj divadelná skupina pri ZŠ na Komenského ulici.
Dramatizácia, úprava, scéna a réžia:
Kvetoslava Vincenčíková a Mária Vatrálová. Účinkujú žiaci 3. A triedy. Hra
je určená pre deti predškolského veku.
Akciu pripravuje Mesto Sečovce.
Mikuláš Javorský
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Na ZŠ na Obchodnej ulici pribudli štyri učebne, sklady i kabinety
V areáli Základnej školy na Obchodnej ulici sa slávnostne odovzdali
do užívania štyri učebne, sklady a kabinety, ktoré vybudovali v rámci jej
rozsiahlej rekonštrukcie. Na slávnosti sa zúčastnil primátor mesta Sečovce Jozef Gamrát, viceprimátor Ján Dobránsky, prednostka MsÚ Tatiana
Raničová a ďalší hostia.

Škola sa po rekonštrukcii zmenila takmer na nepoznanie.

Pásku v areáli školy prestrihli primátor mesta Sečovce Jozef Gamrát, Jaroslav Konečný, riaditeľ školy ako aj zástupca dodávateľa.
Snímky: (mj)
„Niekoľko rokov sme snívali o nových priestoroch, nových triedach a
tento sen sa stal skutočnosťou,“ uviedol v úvode svojho príhovoru Jaroslav

Konečný, riaditeľ školy. Počas rekonštrukcie sa na „východnej“ budove vybudovalo druhé poschodie, kde si škola
zriadila štyri učebne pre druhý stupeň.

Spoločnosť MATE, s.r.o., Žilina,
zmluvný dodávateľ prác, z nádvoria
vybudoval vonkajšie prístupové schodisko. O jedno podlažie navýšil aj „južnú“ budovu, kde pribudli skladovacie
priestory a kabinety. Obe spomínané
budovy zastrešil a stali sa rovnako vysoké ako „západná“ budova.
Podľa slov riaditeľa školy J. Konečného, zrekonštruovali sa aj elektrické rozvody, kúrenie, uložili sa nové
podlahy. Celú školu zateplili, vymenili

„zvyšné“ okná. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85
% z Európskeho fondu regionálneho
rozvoja, desiatimi percentami prispeje
štátny rozpočet, rekonštrukciu 5% spolufinancuje Mesto Sečovce. Práce sa
realizujú v rámci Regionálneho operačného programu. Celkové náklady činili
1,1 milióna €.
Stavbu pokrstil kňaz rímskokatolíckej farnosti Nanebovzatia Panny Márie
Branislav Varga.
M. Javorský

Prenájom tepelného hospodárstva a predaj bytovky na Bačkovskej neschválili

Súťaže na zahustenie výsadby na námestí a predaj bytu v Zetore podporili

Poslanci sa stretli tento rok už tretíkrát. Zasadnutie sa konalo 20. apríla v
netradičnom dopoludňajšom termíne. Dôvodom bolo zosúladenie času rokovania poslancov s pracovným programom okresnej prokurátorky JUDr.
Kataríny Krausovej, ktorá mohla prísť len dopoludnia. Poslanci absolvovali 28-bodový maratón, v ktorom prerokovali mnohé závažné body.
Pracovný program zasadnutia otvo- nu – faktúru mesto zaplatí z financií,
rila správa o kontrole plnenia uznese- vyčlenených na opravu chodníkov.
ní, ktorú predkladala hlavná kontrolór- Vzhľadom na nejasné okolnosti zaviaka mesta Silvia Kobzošová. Novinkou zali hlavnú kontrolórku, aby preverila,
v programe boli informatívne správy z či bol postup bývalej primátorky pri
komisií, ktoré poslanci viackrát poža- podpise zmluvy správny. Diskutovali
dovali. V ďalších bodoch prerokovali aj o doplnení redakčnej rady Sečovčana
až 8 informatívnych správ o stave v – jednotlivé strany do nej nominovali
meste – od epidemiologickej situácie a svojich zástupcov: Katarínu Maďarovú
stavu kriminality, cez sociálnu oblasť (KDH), Andreu Záhradníkovú (nez.) a
a školstvo až po stav nedoplatkov za Vladimíra Bajusa (SDKÚ). Zástupcu
odpad a dane, inventarizáciu a stav za Smer poslanci doplnia na najbližšom
na úseku správy bytov. Informácie zasadnutí, nakoľko jediný poslanec
pomôžu poslancom a vedeniu mesta strany Michal Sokoli na zasadnutí chýpri rozhodovaní o ďalších krokoch na bal. Späť do komisií poslanci vrátili názlepšenie stavu v týchto oblastiach.
vrh na vymenovanie kronikára mesta,
Poslanci po 3 mesiacoch pripomien- ktorého momentálne mesto nemá. Pre
kovania schválili nový Štatút mesta. občanov bude asi dobrou správou obDoterajší mesto vypracovalo ešte kon- novenie výpredajov v kultúrnom dome
com roka 2004 a jeho obsah už dávno raz mesačne, ktoré navrhol poslanec
nekorešpondoval so zmenenou legis- Roman Bugata a kolegovia ho podpolatívou. Prerokovali aj upozornenie rili. Získané financie nad rámec plánoOkresnej prokuratúry, ktorá mestu vy- vaných príjmov poslúžia na podporu
týkala nesprávny postup pri predajoch činnosti dychovky, Pavičky a Marsu.
majetku – k pochybeniam došlo trikrát
Horúcu diskusiu vyvolal poslanecký
v roku 2010 a raz vlani. Kvôli tech- návrh Mareka Kožucha (SDKÚ) na
nickej chybe vo výmere pozemku sa odpredaj bytov na Bačkovskej ulici
museli vrátiť k zámene pozemkov s investorovi a zrušenie uznesenia o
občanmi na Štúrovej ulici. Schválili zákaze predaja majetku mesta v cenpodmienky dvoch obchodných verej- trálnej mestskej zóne z roku 2007.
ných súťaží, zameraných na revitali- Podľa Kožucha je to jedna z možností,
záciu vegetácie na námestí a predaj ako sa vysporiadať s neplatičmi, ktorí
voľného bytu v bytovke Zetor. Obe bývajú v centre mesta a nerobia mu
súťaže už visia na úradných tabuliach dobré meno. Poslanci sa kolegovým
a webstránke mesta.
návrhom nestotožnili a neschválili ho.
Zaoberať sa museli aj faktúrou 71 Následne si vypočuli stanovisko práv280 € od spoločnosti Triple, ktorá sú- nika k možnosti vytvoriť realitnú kanvisí s projektom Domu seniorov. Ide celáriu alebo spolupracovať s takouto
o vysokú čiastku, s ktorou nerátali v kanceláriou. Podľa právnika by to pre
rozpočte. Aby ju mesto mohlo uhradiť, mesto nebolo efektívne. Veľká debata
poslanci schválili rozpočtovú zme- sa spustila aj okolo poslaneckého ná-

vrhu Romana Bugatu (nez.) na prenájom majetku tepelného hospodárstva
v rámci BHS, s.r.o. obchodnou verejnou súťažou. Aj tu sa názory poslancov rôznili a návrh neprešiel. Zhodli
sa ale na tom, že je potrebné zvolať
pracovné stretnutie za účasti Dozornej
rady, Valného zhromaždenia, riaditeľky spoločnosti a poslancov. Naopak, podporili nákup dvoch obytných
kontajnerov pre sociálne odkázaných.
Súhlasili, aby ich mesto umiestnilo
na osadu Habeš. Budú slúžiť ako náhradné ubytovanie, aby mesto mohlo
dotiahnuť do konca právne kroky v
súvislosti s neplatičmi.
Poslanci diskutovali aj o plate primátora Jozefa Gamráta, ktorý počas
diskusie opustil rokovaciu sálu a vedenie zasadnutia ponechal na viceprimátora Jána Dobránskeho (KDH).
Ten ako predseda finančnej komisie

a s ohľadom na pracovné výkony a
nasadenie primátora navrhol aspoň
priblížiť jeho plat platu bývalej primátorky, ktorý býval navýšený až o
50 % nad zákonom stanovený základ,
kým súčasný primátor dostával len 20
%. Protinávrh Andrey Záhradníkovej
(nez.), aby primátor dostal len základný plat, poslanci neschválili. Napokon
sa väčšina zhodla na navýšení o 30 %.
V závere rokovania poslanci schválili
spoluúčasť na výstavbe 4 ihrísk, na ktoré mesto cez projekty získalo viac ako
30-tisíc eur z mimorozpočtových zdrojov. Prediskutovali aj predaje pozemkov
pri Tofaku a na Mostovej ulici. Rozhodli, že mesto ich bude predávať priamym
spôsobom – výzvy už zverejnilo na
úradných tabuliach a webstránke mesta. Nanovo zvolili aj zástupcov mesta v
školských radách. Najbližšie by sa mali
stretnúť v druhej polovici júna. (lyv)

Novinky na úrade: Nový vchod,
koniec šliapania po schodoch
Sečovčania už nebudú musieť šliapať na 2. poschodie Mestského úradu,
keď si budú potrebovať vybaviť najbežnejšie úradné záležitosti. Na prelome apríla a mája dôjde k veľkému sťahovaniu kancelárií. Všetky zmeny
súvisia s uvoľnením priestorov po OTP banke, ktoré Mestský úrad prispôsobil svojim potrebám. Časť agend sa presunie na prízemie, kde doteraz
sídlila banka. Bývalý vchod banky bude slúžiť ako hlavný vchod na Mestský úrad. Bočný vchod sa uzatvorí a zadný bude slúžiť len ako služobný.
V snahe zvýšiť komfort pre občanov a ušetriť ich od namáhavého šliapania po
schodoch, vedenie úradu na prízemie presťahuje agendy, ktoré ľudia najčastejšie
vybavujú. Po novom tu budú sídliť Matričný úrad a overovanie listín (Ľudmila Vojteková), pokladňa, dane a poplatky (Darina Sokoliová), sociálne veci a opatrovanie
(Magdaléna Morozová), evidencia obyvateľstva (Mária Kolesárová) a poplatky z
odpad (Katarína Miňová). Výhodou je, že občan tu všetky tieto činnosti nájde na
jednom mieste a dostane sa k nim ľahšie aj vďaka bezbariérovému prístupu.
Novinkou bude kancelária prvého kontaktu hneď pri hlavnom vchode, kde
každému občanovi a návštevníkovi poradia, kam sa obrátiť s konkrétnym
problémom. Na tomto mieste mu aj povedia, či je konkrétny hľadaný zamestnanec k dispozícii.
(lyv)
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Knihu Sečovce na starých fotografiách uviedli do života kamienkami

V obradnej sieni na Mestskom
úrade v Sečovciach slávnostne
uviedli do života knihu Petra Sklenčára „Sečovce na starých fotografiách“. Nachádza sa v nej vyše 200
snímkov, ktoré zachytávajú pôvodnú podobu mesta. Ide teda o unikátnu zbierku pohľadov na domy,
ktoré kedysi lemovali naše ulice.

„Fotografia je čaro okamihu,“ povedal v úvode svojho slávnostného
príhovoru primátor mesta Sečovce
Jozef Gamrát. „To čaro na mňa zapôsobilo práve vďaka knihe Sečovce
na starých fotografiách, ktorá tu dlho
chýbala. Práve pri jej listovaní som si
uvedomil, že naše mesto malo rušné
trhoviská, bohaté religiózne zastúpenie, rozvíjal sa tu duchovný život,
vzdelanie, kultúra, bola tu zaujímavá architektúra, kostoly, meštianske
domy a šľachtické sídla... Naše mesto
sa stalo námetom k maľbám Jozefa
Teodora Moussona, Júliusa Bukovin-

Knihu Sečovce na starých fotografiách kamienkami z Námestia sv. Cyrila
a Metoda do života uviedol primátor Jozef Gamrát za asistencie autora knihy
a moderátora Milana Pálfiho. Fotogaléria na www.secovce.sk/Mesto/Kultúra/
Kultúrny dom
ského, stála tu socha od Františka
Patočku, mesto bolo aj duchovným

nábojom pre tvorbu básnikov... Vďaka
fotografiám v tejto knihe sme spoznali

svoju históriu. Knihu dnes slávnostne
uvádzame medzi publikácie o našom
meste. Želám jej, aby si našla svoje
miesto v knižniciach Sečovčanov, ale
aj tých, ktorí majú záujem o spoznávanie histórie“.
„Zbierka fotografií má hodnotu len
vtedy, keď sa zverejní,“ uviedol P.
Sklenčár, ktorý pohľadnice a fotografie starých Sečoviec zbiera už takmer
dvadsať rokov. Stretáva sa s nimi na
internete, snímky ale aj cenné informácie mu poskytli samotní občania.
„Veľká vďaka za ne patrí mojim priateľom. Predovšetkým však Stanislavovi Štefanovi, Júliusovi a Márii Magyarovcom, Mikulášovi Javorskému“.
Kniha ponúka čitateľovi prechádzku
starými Sečovcami, zachytáva atmosféru niekdajšieho rušného života v
jeho uliciach.
O kultúrny program sa postarala
Detská folklórna skupina Pavička s
akordeónistkou Valériou Benedekovou.
(mj), snímka: (autor)

Výstavu veľkonočných ozdôb spestrili výtvarné práce

Začiatkom apríla sa v kultúrnom dome uskutočnil 5. ročník výstavy
veľkonočných ozdôb na tému Maľovaný veľkonočný svet. Bol spojený
s predajom. Jeho súčasťou boli veľkonočné tvorivé dielne. Svoje umenie
zdobenia kraslíc priamo pred zrakmi návštevníkov predstavili vychovávateľky školského klubu zo ZŠ Vojčice Katarína Machová a Jana Suchá, prezentovala sa taktiež Katarína Timková. Ich šikovnosť počas slávnostného
otvorenia ocenili: prednostka na MsÚ Tatiana Raničová a vedúca odboru
školstva, mládeže, kultúry a športu na MsÚ Ingrid Lukáčová.

Na výstave bolo veru čo obdivovať. Svojimi prácami sa prezentovali
aj žiaci zo Spojenej školy v Sečovciach.
vy zdobili výtvarné práce žiakov ZŠ
na Obchodnej ulici a Špeciálnej zák-

Svoje umenie zdobenia kraslíc priamo pred zrakmi návštevníkov
predstavili vychovávateľky školského klubu zo ZŠ Vojčice Katarína
Machová a Jana Suchá.
Krásne veľkonočné ozdoby na jednotlivých stanovištiach ponúkali žiaci
a učitelia zo ZŠ na Komenského ulici,
ZŠ na Obchodnej ulici, Cirkevnej spojenej školy Sv. Rodiny, Spojenej školy, ZUŠ Dargovských hrdinov, ZUŠ

O extrémizme

V mestskej knižnici sa uskutočnila prednáška na tému Adolf Hitler
- vzostup zla. Z úst prednášajúceho
Branislava Bruňáka sa žiaci zo ZŠ na
Obchodnej ulici dozvedeli aj to, že
problém extrémizmu v Európe je stále
aktuálny. Môže sa niečo ešte podobne
zopakovať? Každý nech si sám odpovie.
(bb)

sv. Cecílie, Centra voľného času, Spojenej školy internátnej Trebišov, Reedukačného detského domova Bačkov.
Svojimi dielkami sa na výstave prezentovala aj Lucia Sekeráková. Napriek tomu, že je na materskej dovolenke, nájde si čas aj na svoju záľubu.
„Tvorím po nociach,“ povedala mladá žena. „Toto sú väčšie aj menšie dekorácie na stôl, tamto okrúhle jemne
voňavé vence na dvere. Sú vyrobené z
vŕbových prútov,“ hovorí, ukazujúc na
svoje výrobky. Na výstavu priniesla aj
vajíčka obmotávané priadzou a vajíčka, na ktorých výrobu použila menej
známu metódu zdobenia voskom, pričom vosk topila na zohriatom vajíčku.
Sálu kultúrneho domu počas výsta-

ladnej školy. Viac na www.secovce.sk/
Mesto/Kultúra/Kultúrny dom
(mj)

O politike, láske, morálke i práve

Martin Vladik, básnik, publicista, predseda Senátu najvyššieho súdu SR,
odborník na trestné právo, matičiar a člen Spolku slovenských spisovateľov, po návšteve rodných Michaloviec, pobudol aj u nás. Moderátorka
Ingrid Lukáčová, vedúca odboru školstva, mládeže, kultúry a športu na
MsÚ, predstavila jeho tvorbu a osobnosť žiakom 9-teho ročníka ZŠ na Komenského ulici a Cirkevnej spojenej školy.

M. Vladik je autorom ôsmich kníh
básní. Znepokojuje ho naša súčasná
politická mizéria, zvlášť kauza Gorila. Výhrady má tiež k pravicovým
médiám, či k odpútavacím manévrom
bývalej vlády. Politika, láska, morálka
a právo tvoria nosnú os jeho poézie.
Kritika ho pasuje za básnika znepokojujúceho poznania či básnika provokujúcej skratky. Tvorí hlavne popri
zamestnaní, pracuje v Bratislave. V
budúcnosti by chcel prozaicky spracovať život michalovského maliara
- impresionistu J. T. Moussona (18871946), ktorého obrazy majú dnes
značnú cenu.
(jom), snímka: (mj)

Martin Vladik s upomienkovou
publikáciou na besedu v Sečovciach.
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Golden Mars: Sečovčanom priniesli úspech drina, trojky a trinástky

Naši tanečníci vyhrali všetko, čo mohli
Tri zlaté medaily získala tanečná skupina Mars na medzinárodnom festivale v českom Brne. Po návrate skupiny 21 detí a dievčat pod vedením
inštruktoriek Kataríny Pilátovej a Františky Smržíkovej a pod dozorom
učiteľky Márie Winklerovej zo ZŠ Obchodná, sme Marsákov vyspovedali.
Ako sa ukázalo, skupine priniesli šťastie trojky a trinástky – pripravili 3
tance, získali 3 víťazstvá, v piatok 13-teho a na 13-tom ročníku súťaže...

Katarína Pilátová prezradila, že išlo
o prestížny Medzinárodný tanečný
festival, ktorý organizuje mesto Brno
a má dlhodobú tradíciu. Vlani tu boli
Marsáci prvýkrát - a už vlani domov
priniesli 2 zlaté medaily. Perličkou
je, že sečovskému Marsu tentoraz
priniesli šťastie a úspech dve trinástky - festival sa totiž konal v piatok
13. apríla a bol to jeho 13. ročník.
Úspech Marsu je pre inštruktorky a
ich zverencov obrovskou satisfakciou za tvrdé hodiny tréningov a driny. Je o to cennejší, že Mars z „malého mestečka“ Sečovce takto úspešne
obstál v konkurencii 31 tanečných
skupín z Čiech a Slovenska, ktoré
boli jeho konkurentmi. Sečovský
Mars dokonca porazil aj veľmi šikovných tanečníkov z Banskej Bystrice.
Katarína Pilátová priznáva, že prestíž
festivalu a zisku trojnásobného zlata dodáva aj renomovaná porota, v
ktorej okrem iných sedeli napr. Maj-

sterka sveta v hip-hope, profesorka
brnenskej Janáčkovej akademie múzických umění, riaditeľ tamojšieho
osvetového strediska a pod.
Tento husársky kúsok sa Marsu
podaril za zložitých okolností. Deťúrence celú noc zo štvrtka na piatok cestovali vlakom z Trebišova do
Bratislavy, kde museli prestúpiť na
prípoj do Brna, z vlakovej stanice sa
s kuframi ťahali po električkách na
miesto ubytovania, bez poriadneho
oddychu museli absolvovať priestorové skúšky na inom mieste Brna a
popoludní už súťažili. „Boli úžasné,
disciplinované, nesťažovali sa, nereptali - inštruktorky z iných skupín
nám závideli, aké máme vychované
deti. Dobre nám to padlo,“ uviedla
Katarína Pilátová, ktorú deti žoviálne
oslovujú Katka.
Dodala, že vzhľadom na obrovský
stres a vyčerpanie sa dospelí obávali,
ako deti zvládnu súťaž. Opak sa stal

Foto na strane:
Mikuláš Javorský

pravdou - deti podali jeden z najlepších výkonov: „Keď som ich videla
tancovať po tom všetkom, čo museli
absolvovať za 24 hodín od svojho odchodu z domovov, vyhŕkli mi slzy - v
živote som ich nevidela v takej perfektnej forme, tak zladených s hudbou
- tancovali ako jeden,“ spomína K.
Pilátová s dojatím. Pocity, keď Mars
trikrát vyhlásili za víťazov sa podľa

nej ani nedajú opísať: „To treba zažiť, bolo to fantastické.“ Malý Mars
vyhral vo svojej vekovej kategórii
tanečné disciplíny disco a scénický
tanec, stredný Mars vyhral vo svojej
vekovej kategórii disciplínu disco.
Mars súťažil s 3 choreografiami a
všetky tri si vyslúžili zlato. Tri tance,
tri víťazstvá, v piatok 13-teho na 13tom ročníku súťaže...
(lyv)

Úspech tanečníkov potešil: Marsákov slávnostne prijal primátor

Primátor: „Tanec je skrytý jazyk duše“
Úspech Marsu nezostal nepovšimnutý primátorom mesta Jozefom
Gamrátom. Celá skupina absolvovala slávnostný akt odovzdávania Pamätných listov. Konal sa 23. apríla v obradnej sieni Mestského úradu. Pozvanie
prijalo všetkých 21 tanečníkov, obe inštruktorky Marsu aj Mária Winklerová. Hosťami aktu boli prednostka MsÚ Tatiana Raničová, viceprimátor
Ján Dobránsky, pracovníci Spoločného školského úradu Iveta Bačová a
Vladimír Švec.
Primátor mesta Jozef Gamrát sa v
slávnostnom príhovore inšpiroval
myšlienkou slávnej americkej tanečnice Marthy Graham, ktorá prehlásila: Tanec je skrytý jazyk duše. „Jej
slová som si požičal z niekoľkých
dôvodov. Prvým je to, aby som sa poďakoval pani Katke Pilátovej a pani
Františke Smržíkovej za dlhoročné
„jazykové“ lekcie, ktoré dávali vám,

milé deti. V mene mesta Sečovce sa
im chcem poďakovať, že popri svojich
povinnostiach si našli čas, aby svoje
skúsenosti odovzdali vám a naučili
vás tomu skrytému jazyku duše,“ vysvetlil primátor, ktorý oslovil aj deti:
„Druhým dôvodom je, že sa chcem
poďakovať aj vám, milé deti, ktoré
ste sa týmto skrytým jazykom chceli,
učili a naučili hovoriť. Ďakujem vám,

Do kroniky mesta v ten deň pribudlo 24 podpisov.

Po slávnostnom akte čakalo na tanečníce zaslúžené pohostenie.
Fotogaléria na www.secovce.sk/Mesto/Kultúra/Kultúrny dom
že ste sa napriek rôznym lákadlám,
ktoré prináša dnešná doba, rozhodli
venovať svoj voľný čas nesporne náročným tréningom.“ Po odovzdaní
ocenení Marsákov a hostí pozval na
raut pripravený špeciálne pre deti.
Počas slávnostného oceňovania
moderátor aktu Milan Pálfi ml. vyvolal týchto 24 mien: Katarína Pilátová,
Františka Smržíková, Mária Winklerová, Helena Andrejová, Natália
Bérešová, Simona Bérešová, Laura
Blizmanová, Kristína Ciliová, Katarína Ďuricová, Lívia Ďurková, Diana Fecková, Natália Fecková, Anna
Kocánová, Kristína Kondášová, Simona Kozáková, Tamara Kučmová,

Zuzana Miklošová, Daniela Molnárová, Lenka Molnárová, Patrik Pálašthy, Magdaléna Rusnáková, Aneta
Šándorová, Sofia Šimaiová a Lívia
Vereščaková.
Slávnostný akt a raut pripravila
Kancelária primátora. Aj touto cestou
ďakuje všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o ich dôstojný priebeh: Mariánovi Rozmanovi,
ktorý poskytol čerstvé ovocie, Kvetinárstvu KLM Krausová, ktoré poskytlo kvety pre ocenených, vedúcej
odboru kultúry Ingrid Lukáčovej za
pomoc pri organizácii a dobrovoľníkom Mestského úradu za pomoc pri
príprave rautu.
(lyv)
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Kochanovce - stratená dedina detstva (16)

Ani po vyše 100 rokoch od vynálezu dagerotypie v roku 1839 a vynálezu
fotografického objektívu v roku 1840 nepatril fotoaparát k bežnej výbave kochanovských domácností. Najstaršie rodinné albumy, a často ešte aj albumy
zo začiatku 2. polovice 20. storočia, ukrývajú nanajvýš zriedkavé zábery s narodeninovou tortou z detstva, z 1. svätého prijímania, fotky zo školy, zo svadby, spod vianočného stromčeka, portréty z vojny, či do občianskeho preukazu.

DS J. Borodáča s päťdesiatkou na krku
Plechotický Divadelný súbor (DS) Janka Borodáča v tomto roku oslávi
50. výročie vzniku. Pri tejto príležitosti sme niekoľko otázok položili režisérovi Jozefovi Novákovi.
o Kto bol zakladateľom súboru?
História
ochotníckeho divadla siaha do
roku 1921,
kedy sa do
rodnej obce
vracia mladý pedagóg
Štefan Palfi. Na jeho
podnet sa v roku 1962 premenuje
súbor na DS J. Borodáča. Kolektív
tvoria prevažne študenti, služobne
som najstarší.
o Zamerali ste sa len na osvedčenú klasiku alebo máte v repertoári
i niečo iné?
Už Štefan Palfi režíroval hry osvedčených klasických autorov. Mne sú

našskí autori srdcu blízki a najlepšie
im rozumiem. Hry si upravujem podľa obsadenia a miesta vystúpenia. Od
herca chcem, aby zostal sám sebou.
o Na krajskej prehliadke v Revúcej v roku 1995 cenu za mužský
herecký výkon dostal 16-ročný
Rastislav Novák. Prišli aj ďalšie
úspechy. Komu za ne vďačíte?
Všetkým účinkujúcim, najmä ale
nášmu zriaďovateľovi, ktorým je
obec. Bývalej starostke Magdaléne
Spišákovej a súčasnému starostovi Marekovi Andrašovi. Títo spolu
s obecným zastupiteľstvom urobili
veľa pre naše úspechy. Náš súbor
ako jediný v okrese pôsobí na dedine. Mojím najväčším úspechom ale
je, že po 6-ročnej prestávke som sa k
súboru vrátil, a tak divadelný život u
nás nezanikol...
Jozef Madár

Ale komu by bolo napadlo fotografovať na pamiatku letnú kuchynku, stodolu, šopu, senník, pľevník, drevňik,
doľik, studňu s válovom alebo dokonca chlievy s holubníkmi pod strechou...
Dnes spolu s ich staviteľmi prípadne
dedičmi staviteľov dožíva v Kochanovciach torzo z ľudových stavieb,
hospodársko – výrobných objektov,
ktoré ešte nie tak dávno stáli spravidla
v každom dvore.
Väčšinou hneď za dreveným, neskôr kovovým plotom vedľa vstupnej
brány do dvora nájdeme ešte tradičné
betónové studne a válovy. Drevený
žurav (váhadlo) s plechovým vedrom
pri studniach, ktoré v čase letných
horúčav slúžili aj ako chladničky na
ochranu potravín (na boku studne bol
silný železný hák, na ktorý sa priväzovali nielen kone, ale aj šnúra, prípadne
reťaz, pomocou ktorých sa spúšťalo
do studne tesne nad vodu v pripevnenej nádobe maslo, mäso, pivo a pod.)
postupne nahradili pumpy, prípadne
studne majitelia zasypali. Vo válovoch
napájali dobytok nielen domáci, občas
o vodu pre smädný záprah poprosili
aj pocestní z okolitých dedín. Voda z
válova sa vypúšťala otvorom naboku,
ktorý bol utesnený dreveným kolíkom.
V čerstvej, slnkom nahriatej vode sa
v lete s radosťou čľapkali deti a špinu
spláchli aj dospelí. Dnes v niekoľkých

zachovaných válovoch kvitnú kvety,
rastú priesady a príležitostne ešte poslúžia aj ako objekty na vodu. Vo dvore
zvyčajne oproti vchodovým dverám do
domu stála letná kuchynka. Súčasťou
zástavby dvora sa stala po 1.svetovej
vojne (J. Ordoš in Sečovce, MsÚ 1998,
str.157), v druhej polovici minulého
storočia jej obľuba stále stúpala. Ľetňa
kuchenka, nazývaná aj šanda, už nie
je jednopriestorová stavba – niekedy
aj s pecou na pečenie chleba, koláčov
a sušenie ovocia - ,ale pribudla jej
ďalšia izba prípadne špajžik/komorka. V objekte domáci už nielen varia,
ale niektorí aj bývajú a spia. Pôvodné
„chudobné“ obyčajne z domu vyradené zariadenie stul, stolky, ladu alebo
šafareň, štelajs/taláš (parádny policový
regál) nahrádza novší nábytok, pribudli záclony, rádio, niekde aj televízor. Posun od hlinených kamenných a
drevených stavebných materiálov ku
kvádrom a tehle umožnil obývať letnú
kuchynku už aj v zime. Tak rýchlo, ako
ich obľuba rástla, tak rýchlo pominula. Letné kuchynky vytlačila z dvorov
zmena vo výstavbe nových obytných
domov tzv. vinkľov, štvorcov, a predovšetkým poschodových domov, keď
sa priestorovo zmenila zástavba dvora
a funkciu letných kuchyniek prevzali
pivnice.
(mm)

Dnes na Kochanovskej ulici možno tieto milé stavby spočítať na prstoch jednej ruky. Zato výber je pestrý. Vo dvoroch nájdeme kuchynky z kameňa, dreva,
aj novšie murované.
Snímky: (archív autora)

„Stromy sú básne o tom, ako treba žiť ...“
Do celoslovenskej akcie „Vyčistíme si Slovensko“, ktorú pri príležitosti Dňa
Zeme vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia SR sa zapojili aj žiaci a učitelia zo Základnej školy na Obchodnej ulici s cieľom vyzbierať odpad separovaním v areáli školy a v blízkom okolí. Nasadili si rukavice, zobrali vrecia a
počas triednických hodín upravovali okolie, vyhrabali trávniky... Činnosť riadili koordinátorky environmentálnej výchovy PaedDr. Monika Červeňáková a
Mgr. Marta Kačuňová

pracovné listy, čítali knihy o environmentálnej tematike, kreslili na chodník, vysadili stromček...Svoje zdravie

V týždni od 16. do 22. apríla sa zapojili do výzvy: „Les ukrytý v knihe“.
Pripravili výstavu „Stromy sú básne
o tom, ako treba žiť ...“. Jej súčasťou
boli knihy s problematikou prírody a
jej ochrany. Do akcie sa zapojili všetci
žiaci z prvého stupňa. Výstava bola
inštalovaná vo vestibule a v školskej
knižnici.
Deti vytvorili výtvarné, hudobné,

V dňoch 22. 3.- 25. 3. 2012 sa študenti VII. O triedy Spojenej školy v
Sečovciach zúčastnili na medzinárodnej matematickej konferencii EUROMATH 2012 v bulharskej Sofii. Svojimi prácami sa na nej prezentovali:
Bianka Malackaničová, Katarína Korytková a Oliver Jurko.
Pre účastníkov konferencie organi- Bulharska, Grécka, Talianska, Cypru,
zátori pripravili spoločenský večer,
Švédska, Iránu, Kazachstanu, Ruska.
exkurziu do Sofijskej univerzity a Zaujímavé boli aj workshopy, ktoré
obhliadku historického centra Soviedli profesori gréckej a cyperskej
fie. Na tejto konferencii sa zúčastnili univerzity.
mladí z rôznych krajín Európy, napr. z
Mgr. Róbert Janok

priestorové, literárne projekty, v ktorých čo najvýstižnejšie vyjadrili danú
problematiku. Urobili fotodokumentáciu, ktorá je prístupná na webovej
stránke školy. Akcie propagovali v
školskom rozhlase a na plagátoch,
ktoré inštalovali do každej triedy.
Sprievodnými akciami boli prezentácie v počítačovej miestnosti, akcie
s lesnými pedagógmi, vypracovávali

si upevnili na zumbe či na bedmintonovom maratóne, na floorbale a volejbale.
(red.)

Na matematickej konferencii
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Sečovčania
v desiatke najlepších
Na študentskej konferencii v centrále Slovenskej sporiteľne v Bratislave
sa svojimi prácami nedávno prezentovali aj sečovskí gymnazisti, ktorí sa
aj v tomto roku zapojili do celoslovenskej súťaže „Poznaj svoje peniaze“.
Jej garantom bola Nadácia Slovenskej sporiteľne.
Išlo o žiakov 2. ročníka Maroša
Patakyho, Juraja Pavlova, Matúša

V sobotu 5. mája sa v areáli Motoklubu Slza uskutoční tradičné jarné
otváranie ciest spojené s možnosťou
podarovať krv.
(red.)

Onuščáka a Erika Lukáča, ktorí sa na
základe verdiktu odbornej poroty dostali do desiatky najúspešnejších študentských finančníkov. Práce: „Bezpečný internet a peniaze“ a „V živote
sú dôležitejšie veci ako peniaze“, a
prezentácie PowerPoint spracovali v
rámci predmetu manažment osobných
financií. Mgr. Michaela Štundová

Zo záhrady rodinného domu stojacom na Ulici Dargovských hrdinov v Sečovciach ukradol K. K.
palivové drevo. Majiteľovi domu
R. D. spôsobil škodu vo výške 3 €.
Podozrivý bol v predchádzajúcich
dvanástich mesiacoch za obdobný
čin už postihnutý.
Doposiaľ nezistený páchateľ sa vlámal do predajne potravín COOP Jednota, spotrebné družstvo Nitra, ktorá
sídli na Ulici Hlavnej v obci Dargov.
Ukradol cigarety rôznych značiek a
finančnú hotovosť vo výške 520 €.
Spôsobil škodu vo výške 1083,20 €.
Doposiaľ neznámy zlodej sa

vlámal do obývaného rodinného
domu stojacom na Mierovej ulici
v obci Parchovany. Odcudzil televízny prijímač zn. Samsung, DVD
prehrávač zn. ECG, mobilný telefón zn. Ericsson K710i. Majiteľku
domu A. T. pripravil o 512 €.
Trojlístok E. L., J. B. a Š. B. po spoločnej dohode neoprávnene vnikli na
pozemok rodinného domu v Kravanoch, odkiaľ odcudzili elektrický predlžovací kábel, záhradnícke nožnice a
pílku. M. M. spôsobili škodu vo výške
14 €. Prípad realizuje Odbor kriminálnej polície Trebišov.
OO PZ Sečovce

Otvoria cesty

K tradične veľmi úspešným aktivitám v Spojenej škole v Sečovciach patrí
zapájanie sa študentov do stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ). Každoročne sa prezentujú v rôznych odboroch svojimi prácami v regionálnych a
krajských kolách tejto súťaže.
Do školského kola sa zapojilo päť
riešiteľov. Na základe rozhodnutia
školskej komisie SOČ, ktorej členmi
boli Mgr. Marek Marjov a Ing. Mária Kubicová, do regionálneho kola

OSPRAVEDLNENIE
V minulom čísle novín sme v texte
na 1. strane nesprávne uviedli meno
jednej z ocenených učiteliek. Malo
znieť: Marianna Sedláková. Týmto
sa jej ospravedlňujeme.
(red.)

postúpili štyri práce. Postup do krajského kola si na ňom zabezpečili:
Zuzana Hamuľáková (VII.O), ktorá
v odbore Zdravotníctvo obsadila 2.
miesto, Patrik Maheľ (III.G) v odbore Hotelierstvo a cestovný ruch, Juraj
Pavlov (II.G) v odbore Učebné pomôcky a Anna Jeňová (VII. O), ktorá
sa v odbore Zdravotníctvo umiestnila na prvom mieste a postúpila
do celoštátneho kola. Verím, že aj v
ňom zaujme svojou prácou odbornú
porotu a bude sa jej dariť tak dobre
ako doposiaľ. Mgr. Marek Marjov

Z policajného zápisníka

Vzdelávali sa vo Viničkách Knižnica v máji

V dňoch 5. – 9. marca sa žiaci 1. ročníka odboru čašník, servírka a žiaci 2.
ročníka odboru kuchár Spojenej školy Sečovce zúčastnili na vzdelávacom
pobyte v Strednej odbornej škole vo Viničkách.
Čo všetko sa na ňom dozvedeli?
Napríklad aj informácie o odrodách
Furmint, Lipovina a Muškát žltý, o
ušľachtilej plesni Botrytis cinerea
person, o čiernej pivničnej plesni Cladosporium cellare, o spracovaní hrozna, výrobe a dozrievaní vína pomalou
oxidáciou v drevených sudoch, ale aj
o jeho podávaní, degustovaní a mimoriadnych zdravotných účinkoch.
Žiaci navštívili školskú pivnicu Viničky, Tokajskú spoločnosť Viničky,
Tokaj Macik Winery, Tokaj & CO
s.r.o., a rodinnú pivnicu v Horeši.
„Každá z nich je niečím zaujímavá,“
spomína majsterka odborného výcviku
Anna Ondušová. „Ohúrilo nás množstvo sudov, zbierky archívnych vín,
spleť chodieb, najdlhšia z nich meria
2,5 km, hĺbky pivníc, degustačné miestnosti a klíma v pivniciach, v ktorých

je stála teplota okolo 10°C a relatívna
vlhkosť 90 %. Zastavili sme sa aj v trebišovskom múzeu. Na Strednej škole v
Pribeníku sme sa povozili na koníkoch,
pozreli si tunajšiu spoločnosť s ručením
obmedzeným Stepanow a navštívili novootvorený Tokajský vínny dom v Malej Tŕni.“ Svoje vedomosti a zručnosti
predviedli na prezentácii, na ktorej uvarili jedlá južného Zemplína, prestreli
slávnostnú tabuľu, prezentovali vína...
Spoločne strávený čas využili aj na zábavu a vzájomné spoznávanie. Po večeroch si zasúťažili, zacvičili v posilňovni, predviedli sa s vtipným programom
a zatancovali na rozlúčkovom večierku.
„Môžeme dúfať, že sa tam ešte vrátime.
Ale ako povedal pán Bodnár – pivničný majster, vrátia sa iba tí, ktorí sa na
správnom mieste dotkli sochy v ich pivnici,“ uzavrela A. Ondušová.
(mj)

Európa v škole
Na krajskom kole súťaže ,,Európa v škole“ v kategórii Písomná práca v nemeckom jazyku žiaci Spojenej školy Jozefína Špavelková (III. G) a Jakub Koško
(VII. O) obsadili 2. miesto a postúpili do celoslovenského kola. V kategórii Multimediálna práca v anglickom jazyku čestné uznanie dostali Božidara Lukáčová
a Klára Jeňová (VIII. O).
(mj)

...10. mája o 16.00 hod. Vo veršoch sa ľahko ráta - prezentácia novej knihy
...17. mája o 16.00 hod. Stretnutie mám so svojími ratolesťami pri knihe
a čaji
....24. mája o 16.00 hod. Máj lásky čas v poézii pod rozkvitnutou čerešňou

Prvé jarné kilometre už majú
sečovskí turisti za sebou. V nedeľu
29. apríla vystúpili na Okrúhly vrch.
V nedeľu trinásteho mája zamieria k
chate Lazy.
Snímka: (mj)

Spoločenská kronika
Blahoželali sme
mladomanželom
Richard Tomáš a Klára Grošková
Narodené deti
Sebastián Gaži, Samanta Gáborová,
Dominik Ferenčik, Liliana Šuľová,
Simona Tkáčiková
Navždy nás opustili

Mária Danková (1945), Jozef Juhás
(1932), Vladimír Štuň (1964), Anna
Novykmecová (1922), Anna Köverová (1954), Jolana Greculová (1932),
Jozef Šima (1953), Pavel Pitrovský
(1921), Mária Sopatová (1943), Vojtech Lovacký (1943), Karol Skoromaslej (1952)
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Mladí adepti guľatej stále vítaní

Štvrtoligoví dorastenci Slavoja
Sečovce po jeseni skončili ôsmi zo
14. tímov, teraz chcú miesto v prvej
päťke. Tak to aspoň vidí tréner s
kvalifikáciou Euro“B“ Ján Serbín.

Zimnú prípravu začali 11.februára
striedavo v telocvični a na ihrisku odohrali 6 „prípravákov“, prehrali len
dva. Veľmi sa im osvedčila posila z Poproča, zadný stopér Patrik Budai, ktorý
im vystužil diery v obrane. Teraz majú
vyrovnané všetky posty v zostave. K
14-člennému kádru by sa zišla kvalitnejšia lavička z končiacich starších žiakov. ,,Záhadné“ preň je ich počínanie.
Aj touto cestou apeluje na ich futbalový
rast, aby sa k nim pridali. Veď hlavné
ihrisko využívali na priateľské zápasy
i bohatšie kluby a tréningové ihrisko je
tiež v dobrom stave.
Problematická býva dochádzka na

V hornom rade zľava: M. Vartáš, L. Demko, D. Orendáš, T. Kútny, P. Budai,
L. Bundzák, Š. Pristáš, v dolnom rade tréner J. Serbin, hráči: M. Dudáš, L.
Plitko, P. Sopata a M. Mihok.
Snímka: L. Toth

Sečovskí siloví trojbojári opäť lámali rekordy

V Dobšinej sa konali Majstrovstvá Slovenska v silovom trojboji s medzinárodnou účasťou. Vynikajúce výkony na nich dosiahli členovia oddielu Spojenej školy Sečovce. Získali tri zlaté, dve strieborné a jednu bronzovú medailu.
Podľa slov trénera Zoltána Jurku, za sedem ročnú existenciu klubu išlo o
najúspešnejšie vystúpenie sečovských silových trojbojárov.
„Výkonmi sme sa nominovali na septembrové majstrovstvá sveta, ktoré sa
uskutočnia v Bardejove. Teší ma, že sme
zvládli techniku prevedených úkonov, čo
znamená polovicu úspechu. Mám z toho
veľkú radosť,“ povedal. Sám Zoltán Jurko vo váhe do 90 kg a v kategórii nad 70
rokov vytvoril na tomto podujatí tri nové
slovenské rekordy, ktoré sa rovnajú európskym. V drepe, tlaku a mŕtvom ťahu
dvihol 392,5 kg.
Vynikajúcu formu na tomto podujatí potvrdil aj junior Maroš Ďurkovič.

Štartoval vo váhe do 82,5 kg. Dosiahol
výkon 595kg a zlatú medailu.
V kategórii dorastencov vo váhe
do 67,5 kg vo farbách klubu štartoval
17-ročný Dominik Grega. Výkonom
585 kg v trojboji získal titul majstra Slovenska. Slovenský rekord v drepe posunul na 252,5 kg. V bodovom hodnotení
získal prvé miesto aj v kategórii mužov.
V hodnotení absolútnych výkonov dorastencov, juniorov a mužov obsadil
tretie miesto.
Úspešne si počínali aj ďalší dorastenci.

18-ročný Jozef Grega vo váhe do 75 kg
dosiahol výkon 545 kg v trojboji. Týmto
si vybojoval striebro a v celkovom bodovom hodnotení tretie miesto v kategórii mužov. Dorastenec 17-ročný Milan
Vysoký štartoval vo váhovej kategórii
do 90 kg. Výkon 565 kg v trojboji mu
zabezpečil bronz.
(mj)

tréningy, hlavne v lete, veľa chlapcov
študuje mimo mesta. Tréner má veľmi
dobré profesionálne vzťahy s manažérom Jozefom Halapínom a členom výboru Michalom Olšakovským, aj s Milanom Siksom. Prácu trénerov možno
tiež hodnotiť pozitívne a mladí adepti
guľatej sú pre nich stále vítaní. Dorastenci hrajú technický a atraktívny futbal
a možnosť vážnejších zranení je oproti
mužom vylúčená.
Majú výhodné vyžrebovanie jari: 7
zápasov doma a 5 vonku. Doma hostia
vedúce Michalovce „C“ aj Parchovany.
Po jarnej príprave sa dostali na lavičku
áčka: P. Budai, Š. Pristáš, Marek Dudáš
a Patrik Sopata. Tréningy sú dvakrát v
týždni a sobotu je zápas.
Súťaž odštartovali 7. apríla domácou
výhrou 3:1 nad Michaľanmi. Góly: Šimon Pristáš 2, P. Sopata. 14. apríla sa
predstavili vo Veľkých Kapušanoch.
Výsledok: V. Kapušany - Sečovce 4:3.
Góly: Š. Pristáš 2, L. Plitko. J. Madár

Z hádzanej

V predposlednom kole 1. ligy
hádzanárov HK Sečovce porazili
Malacky 37:29. Týmto zápasom
Sečovce kotvia na krásnej tretej
priečke.
(mj)

Staré Sečovce očami modelárov

Do súťaže o najnápaditejšiu maketu budovy starých Sečoviec pod názvom
Staré Sečovce očami modelárov, ktorú vyhlásilo Mesto Sečovce, sa zatiaľ
zapojili len žiaci zo ZŠ na Obchodnej ulici pod vedením Martina Magyara.
Vytvorili rímskokatolícky kostol a synagógu, ktorá už neexistuje. Makety
vyhotovili podľa fotografií a z odpadových materiálov.

Uragán hral v zložení (zľava): Jozef Sabol, Róbert Ďurka, Viola Smržíková, Peter Jelínek, Vierka Gasperová a Juraj Čižmár.
V telocvični na ZŠ na Komenského ulici sa konal volejbalový turnaj
zmiešaných družstiev. Poradie: 1. Učitelia, 2. Uragán, 3. Dargov, 4. Relax,
5. Muvoza. Víťazné družstvo hralo v zložení: Katarína Rabatínová, Marta
Danková, Zlatica Marcinová, Jozef Melko, Ľuboš Tejbus a Juraj Rohaľ.
Akciu pripravili volejbalisti z družstva Muvoza.
(mj), snímka: (autor)

Komenského latka

V telocvični na ZŠ na Komenského ulici sa uskutočnil 4. ročník súťaže v
skoku do výšky. Zúčastnilo sa na nej 11 dievčat a 14 chlapcov.

Nenechajte si újsť príležitosť zapojiť sa do tejto zaujímavej súťaže. Modely
môžete do kultúrneho domu priniesť do konca mája. Jej slávnostné vyhodnotenie a vernisáž výstavy makiet sa uskutoční v piatok 8. júna o 9.00 hod. v kultúrnom dome v rámci Dní mesta Sečovce. Cieľom súťaže je oživiť prácu modelárskych krúžkov a vzťah k pamätihodnostiam.
Text a snímka: (mj)

Výsledky (dievčatá): 1. T. Tóthová, ZŠ M. R. Štefánika Trebišov, (149 cm
- nový rekord), 2. M. Skašková, ZŠ Komenského Sečovce (140 cm), 3. N. Kocáková, ZŠ M. R. Štefánika Trebišov (137 cm).
Chlapci: P. Bezeg, ZŠ M. R. Štefánika Trebišov (165 cm), 2. D. Balog, ZŠ M.
R. Štefánika Trebišov (157 cm), 3. T. Kolesár, ZŠ Z. Teplica (154 cm).
Ceny a diplomy im odovzdali: zástupkyňa riaditeľa ZŠ Komenského S. Tóthová a riaditeľ CVČ Sečovce J. Hreňo.
Zdroj: (internet)
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