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Nové ihrisko na Kochanovskej ulici.

Snímka: Mikuláš Javorský
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V Integrovanom centre odštartoval počítačový kurz pre seniorov

V školiacej miestnosti Integrovaného centra v Sečovciach sa v rámci projektu „Šedivieme, ale nestarneme“, uskutočnilo prvé stretnutie záujemcov
o naučenie sa pracovať na počítači. Kurz je určený pre starších občanov
- začiatočníkov.
„Vítam vás v našom integrovanom naučíme o základných častiach počícentre,“ povedala predsedníčka OZ tačovej zostavy a zapínať a vypínať
Mária Kašperová, ktorá vzápätí počítač,“ dodala.
predstavila školiteľku Ivetu Bačovú.
Svoje nové vedomosti potom vyu„Obe sa budeme snažiť, aby ste sa o žijú pri spolupráci s materským cenpočítačoch naučili čo najviac. Umož- trom. Jeho členom a detičkám odprenia vám rozšíriť si obzor. Naučíte sa zentujú svoju tvorbu Najobľúbenejšie
používať základné programy, internet, recepty v powerpointe a budú pre ne
neskôr aj tabuľkové a prezentačné vyrábať omaľovánky cez program
programy.“ Po rozdelení do skupín sa skicár.
hneď pustili do práce. „Dnes sa niečo
Kurz sa koná vďaka grantovému

programu Zelená pre seniorov Nadácie Orange. Pripravil ho OZ Lúč.
Seniori sa môžu prihlásiť na tele-

fónnom čísle 0905 876 854.
M. Javorský,
snímky: (autor)

Do Sárospataku s CVČ
Centrum voľného času organizuje v sobotu 18. augusta zájazd na kúpalisko v Sárospataku (Maďarsko) pre širokú verejnosť mesta Sečovce.
Cena zájazdu je 3 € na osobu (doprava), vstupné na kúpalisko si platí
každý účastník sám. Predpokladaný odchod je o 7:30 hod. Pre deti do 15
rokov je povinný cestovný pas. Bližšie informácie na adrese: CVČ, Nám.
sv. Cyrila a Metoda 143/46, Sečovce, a telefónnom čísle 678 22 94, mobil:
0911 332 410.
(cvč)
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Mesto sa snaží získať čo najviac cez projekty
P ro j e k t o v é

Úspešné projekty
1. Čarovná záhrada. Projekt je financovaný z nadácie Pontis a nadácie
TESCO. Začal sa už realizovať - v
areáli MŠ na Obchodnej ulici vďaka
tomu postavili altánok, vytvorili bylinkovú záhradu, vysadili kvety, dreviny a stromy.
2. Letom svetom s knihou pod pazuchou. Projekt mesto podalo v rámci výzvy podpredsedu vlády SR pre
ľudské práva a národnostné menšiny
pre mestskú knižnicu. Momentálne
prebieha schvaľovací proces.
3. Národný projekt Fondu sociálneho rozvoja – Terénno-sociálna
práca v obciach. Mesto v rámci neho
vytvorilo 8 pracovných miest.
4. Mesto Sečovce požiadalo o granty aj nadáciu SPP. Z jej finančných

a k t i v i t y

M e s t a

prostriedkov sa vybudovali dve ihriská. Jedno z nich sa volá Radosť
a stojí na Kochanovskej ulici. Druhé
pribudne v rámci výzvy Krajšie a
bezpečnejšie ihrisko pre našich najmenších na Ulici Okružnej. Úrad vlády finančne podporil ihrisko na Ulici

S e č o v c e

v

Novej.
(Zatiaľ) nepodporené projekty
1. Poď spolu navštíviť krajinu Rozprávkovo (MŠ Obchodná), 2. Otvor
sa, rozprávka, Na posiedke s knihou, Do každého rožku rozprávočky
trošku (MŠ na Novej ulici), 3. Čin,

Nové ihrisko na Sídlisku SNP.

Snímka: (mj)

ro k u

2 0 1 2

čin, detský muzikál (MŠ Jarná). Projekty boli zamerané na predčitateľskú
gramotnosť. Mesto ich podalo v rámci
výzvy ministerstva školstva Revitalizácia materských škôl v roku 2012. 4.
Projekt na Výzvu Úradu vlády SR na
podporu programov, iniciatív a aktivít
v oblasti národnej protidrogovej stratégie na rok 2012. 5. Mesto podalo aj
žiadosť o dotáciu z Výnosu Ministerstva financií - rekonštrukcia, obnova
obecného majetku. Ide o výmenu 24
okien na budove MŠ na Obchodnej
ulici. Projekt vyhodnotia do 31. júla.
6. Mesto podalo projekt aj na Úrad
vlády pod názvom Rómska poriadková hliadka. Čaká sa na výsledok.
V meste Sečovce sa v tomto roku
ukončili projekty: Krok za krokom
a Integrované centrum.
(msú)

V meste vzniklo 8 nových pracovných miest
T e r é n n i

p r a c o v n í c i

Od 1. júla má mesto opäť terénnych sociálnych pracovníkov. Vďaka projektu z Fondu sociálneho rozvoja (FSR) vzniklo osem nových pracovných
miest. Títo pracovníci budú pomáhať ľuďom v krízových situáciách, sociálne odkázaným, zdravotne postihnutým a nevládnym seniorom.
„Fond sociálneho rozvoja sa stal
prijímateľom Národného projektu
Terénna sociálna práca v obciach, financovaného z operačného programu
Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
V rámci Národného projektu Terénnej sociálnej práce FSR poskytuje
obciam finančné prostriedky na výkon terénnej sociálnej práce v súlade
so Zmluvou o spolupráci uzatvorenou medzi FSR a obcou,“ vysvetlila
projektová manažérka pre sociálnu
oblasť na Mestskom úrade Mária

Kašperová. Dodala, že mesto v projekte uspelo a v rámci výkonu terénnej
sociálnej práce a od 1. júla vytvorilo
8 pracovných miest – štyri pre terénnych sociálnych pracovníkov (Renáta
Škovranová, Božena Tokárová, Zuzana Drančáková, Janka Tomášová) a
štyri pre asistentov terénnych sociálnych pracovníkov (Viera Cvanigová,
Mária Šeketová, Gabriela Hadariová a
Tomáš Bedaj). Títo pracovníci sídlia v
kancelárii na Námestí sv. Cyrila a Metoda 142 v Sečovciach, teda v budove

Projektové peniaze prináša do mesta aj OZ Lúč
Finančné prostriedky sa snaží získať aj Občianske združenie LÚČ
Sečovce.
Úspešné projekty:
1. Šedivieme, ale nestarneme - základy počítačovej gramotnosti pre seniorov (Nadácia Orange),
2. Finančný dar na podporu sociálne vylúčených osôb - chladnička pre
klub dôchodcov (TESCO),
3. Havarijná situácia - Voda pre
zdravie - výstavba studní v rómskej
osade (Úrad vlády SR).
(Zatiaľ) nepodporené projekty:
1. Cielená podpora Rómskych žien

k aktívnemu životu mesta Sečovce
(OPEN SOCIETY), 2. Klub pre ženy
z rómskej osady s mentálne a zmyslovo postihnutými deťmi (Nadácia SPP
- Opora 2011), 3. Darujme Vianoce umývačka riadu pre klub dôchodcov
(Nadácia Orange), 4. Žijeme spoločne
- zriadenie nízkoprahového klubu (Nadácia Intenda), 5. Náš sen - cvičisko pre
psov (Nadácia Ekopolis), 6. Prekročme
spolu bariéry - Integrácia zrakovo postihnutých osôb (Nadácia Orange), 7.
Materiálno-technické
zabezpečenie
Komunitného centra (Úrad vlády SR).
Očakávame výsledok.
(OZ Lúč)

p o m ô ž u

úradu práce – do sídla sa vchádza od
mestskej polikliniky.
„Ich úlohou je vyhľadávať, diagnostikovať a nachádzať riešenia pre
jednotlivcov a rodiny, odkázané na
pomoc v sociálnej oblasti. Pomáhať
budú aj osobám so zdravotným postihnutím, nevládnym starším ľuďom a ich
opatrovateľom v rodine. Poskytnú aj
základné poradenstvo v krízových si-

v

k r í z e

tuáciách a budú zabezpečovať sociálne služby,“ dodala Kašperová. Okrem
toho budú spolupracovať s rôznymi
inštitúciami, budú sprostredkúvať informácie medzi klientmi a týmito inštitúciami, budú zbierať demografické
údaje, analyzovať potreby mesta či
určovať ciele svojej práce v dlhodobejšom horizonte. Projekt potrvá do
31. októbra 2015.
(lyv)

Budú vykonávať geodetické merania

Spoločnosť MicroCAD SYSTEMS, s.r.o., bude v mesiacoch júl – august aktualizovať zameranie plynovodov pre SPP - Distribúcia, a.s. „Naši pracovníci
budú v Sečovciach vykonávať geodetické merania polohopisu, plynovodov a prípojok,“ uviedol Ľudovít Luby, konateľ spoločnosti MicroCAD SYSTEMS. Evidenčné čísla motorových vozidiel sú KE 614 HG Citroen Berlingo, KE 972 EH
Fiat Dobló. „Prosím občanov o ústretovosť a trpezlivosť, táto činnosť je potrebná
pre zabezpečenie údržby a bezporuchovej prevádzky,“ dodal konateľ.
(mj)

Novinky na úrade - priestor pre inzerciu

Gorazdov festival

V polovici júna (15.) sa v Rímskokatolíckom Kostole Nanebovzatia Panny
Márie v Sečovciach konali Gorazdovské slávnosti.
V duchovno-umeleckom programe
Cyrilometodskú a svätogorazdovskú
tradíciu - nosné kresťanské tradície
Slovákov priblížil predseda Spoločnosti sv. Gorazda Miroslav Holečko.

Z mládežníckych zborov vystúpili
Komorný súbor sakrálnej hudby Credo pri Základnej umeleckej škole v
Sečovciach a Gréckokatolícky zbor
Maranatha z Vojčíc. Zdroj: internet

V kancelárii prvého kontaktu na Mestskom úrade v Sečovciach (v bývalých priestoroch OTP Banky) sa nachádza informačná tabuľa, na ktorej
môžu občania bezplatne inzerovať. Pri vypisovaní jednotlivých inzerátov im
ochotne poradí informátor Štefan Dobranský.
Text a snímka: (mj)
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Prerokovali protesty prokurátorky, prijali nové VZN, riešili podnety Sečovčanov

Poslanci prišli na zasadnutia až na štvrtú pozvánku primátora
Prešli takmer tri mesiace, kým sa Mestské zastupiteľstvo opäť stretlo. Zasadnutiu predchádzali tri pozvánky primátora pre poslancov. Rokovania sa trikrát nekonali kvôli neuznášaniaschopnosti mestského parlamentu. V „hre“
boli aj dva protesty okresnej prokurátorky. Paradoxne, kým občania a prokurátorka JUDr. Katarína Krausová na
zasadnutie prišli, vždy chýbala polovica poslancov. Niektorí neprítomní sa ani neospravedlnili.
„Hra s ohňom“ pokračovala upozorneniami prokurátorky na nečinnosť v
súvislosti s protestmi. Na konci júna
už mestu hrozila v tomto smere žaloba. Včas nebol schválený ani Záverečný účet, ktorý sa štandardne musí
prerokovať do konca júna. Až stretnutie primátora s občanmi a jeho následné stretnutie s poslancami začiatkom
júla zabrali. Zbor sa konečne stretol v
dostatočnom počte na tretíkrát zvolanom 4. riadnom zasadnutí. Konalo sa
9. júla.
Hneď v úvode bez diskusie prerokovali spomínané upozornenia okresnej
prokurátorky. Tradíciou sa stala kontrola uznesení či informatívne správy
z komisií – s výnimkou stavebnej,
ktorá sa kvôli neuznášaniaschopnosti
nezišla. Bez pripomienok prešli správy o činnosti škôl či výsledok kontroly, týkajúcej sa mandátnej zmluvy na
projekt Domu seniorov. K Záverečnému účtu za rok 2011 mala výhrady
kontrolórka Silvia Kobzošová. Po-

slankyňa Andrea Záhradníková zase
žiadala ujasniť, ktoré zdroje sú v rozpočte vlastné a ktoré štátne. Poslanca
Miku zase zaujímal zoznam a platy
zamestnancov radnice. Účet napokon
prešiel s výhradou. Naopak, bez debaty sa obišla správa o čerpaní rozpočtu.
Vysvetlenie poslanci žiadali k VZN o
úhradách za sociálne služby. Napokon
ho schválili a rovnako aj VZN o sociálnoprávnej ochrane detí.
Tešiť sa konečne môžu členovia
OZ Hopp, ktorým schválili prenájom
kúpaliska za 1 €. Hoppáci tu chcú z
grantov a europrojektov vybudovať
oddychovú zónu. Poslanci ich zaviazali, že stavať musia začať najneskôr
do 2 rokov. Na pretrase bola zmluva
na autorský dohľad nad projektom
Domu seniorov, ktorú poslanci tentoraz odobrili. Bez väčších zmien bude
aj plán kontrolnej činnosti na 2. polrok. Z návrhu, ktorý pripravila kontrolórka, vypadla kontrola dotácií, ale
pribudla kontrola v spoločnosti Byto-

Opravujú chodníky

vé hospodárstvo. Tú si v BHS vyžiadal
Najvyšší kontrolný úrad. Bez diskusie
prešiel protest proti VZN o zmluvných
prevodoch. Poslanci VZN zrušili a v
ďalšom bode prijali nové. Rovnako
dopadol protest proti starému VZN o
prenájme nebytových priestorov – poslanci ho zrušili a prijali nové s tým,
že úrad zaviazali urobiť aj veľkú novelu Zásad hospodárenia. V záujme
urýchlenia výstavby chodníkov v projekte Zvýšenie konkurencieschopnosti sídiel odobrili, aby mesto zobralo
preklenovací úver – peniaze sa vrátia
neskôr refundáciou od štátu.
Dlhé odkladanie rokovania MsZ
ohrozilo podpis zmluvy o budúcej
zmluve s vodármi. Tí boli ochotní
odkúpiť časť projektu kanalizácie v
Albinove, ktorú mesto vybudovalo z
vlastnej kasy. Ponuka ale bola časovo
obmedzená do konca júna. Keďže sa
poslanci nedokázali stretnúť včas, asi
240-tisíc eur do mestského rozpočtu
zostáva s otáznikom. Naopak, polovica prítomných poslancov neodobrila opravu fasády a chodníka okolo
mestského úradu. Napriek apelu primátora, že súčasný stav je nedôstojný,
návrh neprešiel. Poslanci sa zaoberali
aj podnetmi občanov – jedni sa sťažovali na poplatky za röntgen, iní by
chceli retardéry na M. R. Štefánika,
ďalší majú starosti s nedisciplinova-

nými susedmi na Ulici Dargovských
hrdinov. Poslanci zatiaľ odložili predaj pozemku pre autoservis Šutľák.
Naopak, podporili predaj pozemku
spoločnosti Šimkovič protektor. K
pozemku sa konečne dostane aj podnikateľ Jaroslav Malackanič, kde staré uznesenie z roku 2006 zmenili len
v časti cena - tú prispôsobili aktuálnej
cenovej mape. Na vedomie zobrali
ponuku spoločnosti, ktorá má záujem
odkúpiť bytovky na Bačkovskej ulici s tým, že tému potrebujú poriadne
rozdiskutovať. Schválili plán činnosti
zastupiteľstva a komisií na 2. polrok.
Odobrili predĺženie prenájmu mestských priestorov súkromnej MKTS,
s.r.o., kde je nutné schváliť osobitný
zreteľ, lebo jedným z konateľov je
brat poslanca. Združeniu Lúč ako
osobitný zreteľ odsúhlasili prenájom
za symbolické 1 €, nakoľko s mestom
spolupracuje na viacerých projektoch.
Rozhodnúť zatiaľ nedokázali o možnej kúpe pozemkov od p. Veselého
nad Technickými službami – téma sa
vráti do komisií. Stotožnili sa s tým,
že na predaj pozemku na Kollárovej
ulici, o ktorý kvôli nepríjemným susedom požiadali obyvatelia na Ul. kpt.
Nálepku, sa vypíše verejná súťaž. V
bode Rôzne podporili návrh primátora osadiť klietky na kontajnery po ploche za radnicou aj na Okružnú ulicu.
Na záver schválili aj prechod správy
futbalových ihrísk na centrum voľného času. Poslanci by sa najbližšie mali
stretnúť 14. septembra.
(lyv)

Nezabudli ste zaplatiť
za odpad, miestne dane a psy?

Mesto Sečovce ako príslušný správca poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu, správca dane z nehnuteľnosti a evidencie
psov, týmto pripomína fyzickým osobám, právnickým osobám a podnikateľom, že dňa 30. 6. 2012 skončil termín druhej splátky poplatkov. V prípade,
že uvedené poplatky neboli v stanovenom termíne uhradené, je potrebné ich
uhradiť čo v najkratšom čase. Mesto Sečovce totiž plánuje v mesiaci august
2012 zverejniť zoznam dlžníkov.
(MsÚ)

Začiatkom júla sa v rámci projektu Zvýšenie konkurencieschopnosti
a zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev v Sečovciach
začalo s rozsiahlou rekonštrukciou zelených plôch a chodníkov na Ulici
SNP a Obchodnej, ako aj vstupov do bytových domov TATRA, FATRA
a ZETOR. Verejné priestranstvá sa upravia aj južne od bytového domu
MANET, kde sa vybudujú prvky drobnej architektúry. Na priestranstve
ležiacom medzi Materskou školou a predajňou nábytku na Obchodnej
ulici vznikne oddychový priestor s lavičkami, na Ulici Okružnej sa vybuduje verejné osvetlenie, na Uliciach SNP a Obchodnej pribudnú parkovacie miesta. Nový vzhľad dostane aj parkovisko pri tržnici. Nové chodníky
a vstupy do bytových domov budú zo zámkovej dlažby. Generálnym dodávateľom stavby je spoločnosť OHL.
Text a snímka: (mj)

V dňoch 7. až 10. júla sa uskutočnila oprava železničného priecestia v Sečovciach. Spočívala vo výmene pôvodnej konštrukcie celogumovou. Pre Železnice
Slovenskej republiky stavbu zrealizovali Dopravné a inžinierske stavby, a.s.,
Bratislava. Pôvodná konštrukcia vodičom motorových vozidiel slúžila štrnásť
rokov. Jej zlý technický stav ohrozoval bezpečnosť a plynulosť cestnej dopravy.
Text a snímka: (mj)
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V Klube dôchodcov sprístupnili výstavu Pestrá záhrada - pestrý svet

V Klube dôchodcov sprístupnili výstavu Pestrá záhrada - pestrý svet. Prezentovali sa na nej pestovateľky kvetov, ktoré do klubu priniesli a naaranžovali kytice vo vlastných nádobách. A veru, bola to pastva pre oči.
Výstava začala netradičným „kvetinkovým kvízom“. Dôchodkyne v
ňom písomne odpovedali na otázky,
ktoré dostali na vopred pripravených
hárkoch papiera. Boli na nich napísané

napríklad aj takéto otázky: Kto vám
daroval kyticu, na ktorú nikdy nezabudnete? Aká farba kvetu sa vám najviac páči? Aký nezvyčajný kvet by ste
mali radi aj vo svojej záhradke? Ktorý

kvet by ste označili za kráľa kvetov?
Odpovede boli rôznorodé. Ale tie
sa dozvedeli až potom, keď sa z úst
vedúcej odboru školstva, mládeže a
kultúry Ingrid Lukáčovej dozvedeli
niečo o histórii pestovania kvetov. „Z
výskumov vieme, že už v dobe kamennej si ľudia skrášľovali všednosť dňa

kvetinami. V dobe bronzovej si ľudia
skrášľovali okolie divými ružami.,“
uviedla. „Takže ak sadíte kvety, prežívajte spolu s nimi ich ďalekú históriu a
tešte sa z nich. Potešte nimi aj svojich
známych.“ Akciu pripravili: Mesto
Sečovce a Klub dôchodcov.
(mj), snímky: (autor)

V Jazdeckom klube NOXWEL druhé stretnutie dvoch generácií Ako sa rodí chlieb

Od skôr narodených sa učili vyrábať povriesla, viazať snopy...

V druhú júlovú sobotu sa z iniciatívy Jozefa Mikloša, majiteľa Jazdeckého
klubu NOXWEL, uskutočnilo druhé stretnutie dvoch generácií pod názvom
Ako sa rodí chlieb. Zatiaľ čo na prvom, aprílovom, sa ručne siala pšenica,
ktorá sa vzápätí bránila a valcovala, na tomto sa uskutočnil tradičný zber
obilia - žatva. Staršiu generáciu predstavovali členky Klubu dôchodcov,
mladšiu tvorili občania mesta. Podľa pamätníkov, kedysi sa žatva začala
pomodlením sa gazdu a žencov priamo na poli. V úlohe jediného koscu sa
predstavil 59-ročný Juraj Harbula.
do kríža, čím vzniká maradik.“
Nakoniec sa hrabala merva. To preto, aby na poli neostal ani klások.
V polovici septembra bude na
programe tretie stretnutie dvoch generácií. Dobrovoľníci vymlátia obilie
cepmi, zrno pomelú na žarnove a upečú domáci chlieb v murovanej peci,

„Takto sa zhotovuje povrieslo,“ hovorí učiteľ Juraj Mikula.
Činnosť
dôchodkýň
zaujal aj redaktorku Slovenského rozhlasu Rádia
Regina Ivetu Vaculovú.

Našiel 72 mín
Na tohtoročnú hubársku sezónu
tak skoro nezabudne muž, ktorý v
lese nad obcou Dargov našiel 70
delostreleckých mín kalibru 82
mm a dve delostrelecké míny kalibru 100 mm. Munícia pochádzala
z druhej svetovej vojny.
Zdroj: Internet

Juraj Harbula
„Kosí sa vždy k zrnu,“ vysvetľuje
okolostojacim. „Tak, aby sa jednotlivé steblá ukladali pekne vedľa seba.“
S nimi robil poriadok ďalší z pamätníkov. Juraj Mikula (na snímke vpravo
hore v červenej bunde) najprv zobral
do ruky niekoľko stebiel. Zväzok potom pretočil a rozdelil na polovicu.
Nakoniec ich vzájomne previazal.
„Toto je povrieslo,“ hovorí, ukazujúc na stočený zväzok slamy. „Ním
zviažem ďalšie steblá, ktoré si zo zeme
beriem pravou rukou a súčasne prikladám ku kolenu ľavej nohy a pridržujem ľavou rukou. Snopy sa ukladajú

ktorú majiteľ JK NOXWEL nechal
vybudovať v areáli klubu.
(mj),
Snímky: (autor)

Na ZŠ Obchodná pozorovali nočnú oblohu

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove v spolupráci so ZŠ na Obchodnej ulici v
Sečovciach pripravili cyklus stretnutí pod názvom Noc v škole. Žiaci
prvého stupňa si v dňoch 4., 18.

mája a 22. júna vypočuli zaujímavé
rozprávanie o vesmíre. Odzneli témy
Hviezdna rozprávka, Slnko a jeho rodina, Od Sputnika po raketoplán a Slnečná sústava. Súčasťou stretnutí bolo
aj pozorovanie oblohy pomocou as-

tronomického ďalekohľadu na školskom dvore. Deti si mali možnosť
pozrieť planéty Venuša, Jupiter, Saturn a Mesiac. Naučili sa zorientovať sa pomocou súhvezdí Veľký voz
a Malý voz.
Zdroj: Internet
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Sedemhodinový maratón - kulturák patril vernisáži, súťaži krásy a hudobníkom
Svetový rómsky festival

tento rok otvorili v Sečovciach

Vôbec prvýkrát sa v kultúrnom dome v Sečovciach uskutočnil Otvárací
koncert 4-dňového festivalu pod názvom International Gypsy Fest. Konal
sa 18. júla. Spolu so sprievodnými podujatiami trval festivalový maratón
sedem hodín.

Vernisáž otvoril moderátor Milan Palfi.
Báseň predniesla Viktória Šamková.
Sprievodným podujatím bola vernisáž unikátnej výstavy prestížneho

dokumentárneho fotografa, 33-ročného Joana Alvado z Barcelony pod ná-

Rozprávkovník

V mestskej knižnici vyhodnotili 2. ročník celoročnej medzitriednej súťaže v čítaní kníh Rozprávkovník, ktorá deti motivuje k čítaniu. Najviac
kníh (18) prečítali žiaci 4. A triedy zo ZŠ na Obchodnej ulici učiteľky
Ivety Šimkovej.
„Jednotlivé knihy si vyberali samotné deti,“ priblížila knihovníčka Mária
Májovská, ktorá súťaž aj vymyslela. „Keď niektorú z nich všetci žiaci v triede prečítali, zamierili do knižnice, kde sme sa o nej rozprávali. Tak sa však
nedalo urobiť o každej knihe.“ Evidenciu kníh si viedli na dubových listoch,
ktoré žiaci 1. - 4. ročníkov vystrihli a pripevnili na strom z papiera. Na každý
napísali triedu, školu, názov knihy a jej autora.
(mj), snímka: (mk)

Členom Klubu dôchodcov začala nedávno slúžiť nová chladnička. Zakúpilo ju Občianske združenie LÚČ Sečovce. Financie získalo z daru, ktorý
dostalo od reťazca Tesco stores pri príležitosti otvorenia supermarketu v
Sečovciach.
Text a snímka: Mikuláš Javorský

Každá finalistka musela odpovedať na otázky
moderátorky.

zvom Posledné dni Sulukule. Uskutočnila sa v galérii kultúrneho domu.
Výstava je zostavená z fotografií
rómskej osady, ktorá sa nachádzala v
centre Istanbulu vo štvrti Fatih. Potrvá
do 29. júla.
Po vernisáži výstavy program pokračoval galaprogramom tradičnej
súťaže krásy Miss Roma 2012. Predstavilo sa dvanásť finalistiek, ktoré
museli zvládnuť promenádu v spoločenských šatách, v plážovom oblečení, odpovedať na zvedavé otázky
moderátorky a na záver sa predstavili
spoločnou choreografiou v krojoch
cigánok. Vo voľnej disciplíne sa prezentovali predovšetkým tancami rôznych žánrov. V prestávkach medzi
vstupmi účinkovali Miss baby 2012,
hudobné skupiny Diamant a Gypsy
Ondrík či detský folklórny súbor
Ľoľi ruža, ktorý sprevádzala skupina Gypsy Patrik. Krásu a schopnosti finalistiek hodnotila odborná
porota. Diváci si zvolili svoju Miss

sympatia. Akciu pripravilo Centrum
voľného času a Mesto Sečovce. Podujatie okrem nich podporili Ing. Tatiana
Raničová, prednostka MsÚ, Ján Kováč, súkromný podnikateľ Trebišov,
Milena Tokárová, súkromná podnikateľka Sačurov, Jozef Kudráč - vajda
rómskej osady Hábeš, Kvety Anička
- Ing. Anna Siksová, OZ Lúč, Božena Tokárová, vedúca súboru Ľoľi
ruža a Kolektív terénnych sociálnych
pracovníkov Sečovce.
Samotný otvárací koncert festivalu sa začal podvečer. V programových
blokoch sa predstavili hudobné formácie Gypsy sociálka, rómska gospelová kapela F6, Raper B. G. Gangsta,
Lucka Podolínec, Slnečná Radvanka z
Ukrajiny a Sabrosa. Súčasťou koncertu bola ochutnávka rómskych jedál.
Akciu pripravili Roma production a
Mesto Sečovce. Štvordňový festival
vyvrcholil sobotňajším koncertom v
trebišovskej športovej hale.
Mikuláš Javorský, snímky: (autor)

Noc v centre atraktívna

Centrum voľného času Sečovce pripravilo v mesiaci júl viaceré zaujímavé podujatia. Zúčastnili sa na nich deti záujmových útvarov. K najatraktívnejším patrila akcia NOC V CENTRE, kde okrem „spania“ bolo pre
nich pripravených veľa hier a kopec zábavy. Z ďalších podujatí spomeňme
streleckú súťaž a turistickú vychádzku do okolia Sečoviec.
Snímka: (cvč)
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Kochanovce - stratená dedina detstva (19)

Ktovie, koľko bude kochanovských detí o nejakých päťdesiat rokov a ako
sa budú hrať. K prelomu storočia v hracom priestore kochanovských detí
prežívali síce aj stálice lopty, bábiky, skladačky, kocky, stolové hry, ale podobne, ako do hier detí naširoko-naďaleko, panovačne do neho vtrhli počítače,
internet, playstation, prehrávače, mobily. Deti z polovice minulého storočia
o podobných zábavkách pre voľný čas ani nechyrovali. Akurát televízor už
podupkával za dverami...
Detstvo sa odohrávalo vonku, na
dvore, v záhrade, pri potoku, na poli.
Hračiek bolo málo. Najstarší Kochanovčania spomínajú handrové lopty,
doma vyrezávaných koníkov, bábiky
z handier. Mladší povojnoví už mali
hračkársky raj v sečovskej predajni
Ľuba, ale v roľníckych rodinách sa
hračky kupovali poskromne. Niečo na
Vianoce, niečo doniesla krstná – bábiku, drevenú kačičku na motúzku,
čo krútila pri ťahaní hlavou, drevené
ťahacie autíčko, kocky s rozprávkovými motívmi, Človeče, nehnevaj
sa, sánky. A kto by si nespomenul na
symbol detských hier druhej polovice
20. storočia - hlinené guľky v platenom vrecúšku a švihadlo! Napriek
nedostatku hračiek a napriek tomu,
že časť detstva sa točila okolo práce,
myslí si etnografka Hana Zelinová svorne s pamätníkmi – že to bolo detstvo farebnejšie a bohatšie ako dnes. A

Fotografia z roku 1948
ako musela pracovať detská fantázia,
tvorivosť, aj kondička, aby sa svet,
čo ich obklopoval, stal súčasťou hry.
Píšťalky z vŕby, gumipušky, hate na
vode z kamenia a blata, vodné mlyny
z paličiek, preskakovanie rozvodne-

ného potoka pomocou palice, hra na
kaderníka - natieranie vlasov dažďovou vodou, čo sa zachytila v listoch
bodliaka, na lekáreň – „sisaňe medzika“ (cmúľanie sladkej šťavy) z kvetu
hluchavky a agátu, spúšťanie sa zo
stohov slamy, chodenie na ozorovskú
strelnicu, vešanie sa na prechádzajúce
vozy a veľa iných hier vymysleli kochanovské deti. S koľačkami sa dalo
nielen ometovac, ale tvoriť z nich
celé zostavy izieb, postáv, nábytku.
Populárne boli hry na domácnosť,
pri ktorých deti obyčajne vyčistili
šopu, chlievik, kurník, stodolu, dievčatá rady robili oltáriky s obrázkami
svätých a kvetmi. V nedeľu poobede
sa hralo na svadbu, jedna pekná bola
napríklad u Michala Ihnáta v šope, kde
bol väčšinou ženích mladší, lebo rovesníci sa hanbili ženiť, na krstiny, na
divadlá na lúke s vymyslenými nápevmi. Zbieralo sa kadečo, tak ako dnes.
V dobe pletených svetrov si dievčatá
navzájom zo svetrov driapali chumáče vlny a ukladali ich medzi stránky
knižky, aby vznikla dečka. Čím väčšia
a pestrejšia, tým lepšie. Pri tejto príležitosti si Kochanovčan Andrej Ferko
zaspomínal, ako sa chlapci hrali na

Fotografia z roku 1959
olympijské hry: „Cez leto sme zorganizovali aj 5 olympijských hier. Na začiernenú kuchynskú tablu sa napísalo
napríklad Prvá letná olympiáda Atény
a písali sa na ňu aj výsledky. Disk sme
mali z kolieska z kočíka, oštep bol z
fajnej lieskovice, a hrot naňho doniesol Milan Ivanišin z babkinej bakule,
aby sa oštep dobre zapichol. Nenudili
sme sa.“
(mm), snímky: (autor)

Osudy ľudí vymedzovala komunistická hydra

Sečovčana Ing. Karola Ďubeka odsúdila komunistická štátna moc práve v deň jeho menín (v roku 1949) na 10
rokov nepodmienečne za velezradu. Znamenalo to stratu majetku, občianskych práv a pokutu 10 tisíc korún. Z
vyšetrovacej väzby v Prahe na Pankráci sa sťahoval do Jáchymova, Kladna a do Plzne - Borov. V roku 1948 sa
vybral študovať na Karlovu univerzitu do Prahy, ako syna kulaka (s 3 ha!) ho však neprijali. Znechutený z vtedajších politických pomerov, zamýšľal prekročiť hranice so západným Nemeckom. Dnes s iróniou dodáva, že sa riadil
heslom vtedajšieho predsedu vlády A. Zápotockého: „Komu sa u nás nepáči, nech ide preč!“ Ešte za bieleho dňa ho
však priamo na ceste zaistili. Pridelený obhajca ex-offo žiadal preň ešte vyšší trest, takéto ľudovo -demokratické
bolo vtedy československé súdnictvo! Nedostal ani rozsudok - nemohol sa ani odvolať ...
Najviac trestu si „odsedel“ v jáchymovských uránových baniach (5
rokov). Nepríjemné spomienky má
najmä na kladniansku baňu Z. Fierlingera. Fáralo sa pri 42 stupňovej teplote, na krku ho štípali odporné ploštice,
ktorých sa nie a nie zbaviť. Iba starší
baník nad ním držal štyri dni ochrannú
ruku, keďže ostatní mukli zaň plnili
normy. Keď ho navštívil mladší brat
Eduard - navrhol mu, že spolu utečú niekto ich „bonzol“ - a preložili ho na

neslávne známe Plzeň - Bory. Väzenský režim bol neskutočne tvrdý - pracovali šesť dní v týždni, mimo nedele,
Nového roku a komunistickej Veľkej
októbrovej revolúcie. Na izbách ich
bolo ubytovaných okolo dvadsať v
drevených „barákoch“ s poschodovými posteľami. Paradoxne, práve v
Jáchymove boli lepšie podmienky pre
prácu, keďže Rusi dobre vedeli ako
využiť lacnú pracovnú silu. Aj zárobky
mali slušné. Medzi barakmi bol voľný

pohyb, keď sa ale 5 -členná skupinka
väzňov snažila utiecť, postrieľali ich.
Väčšinu väzňov tvorili mladí Češi,
Slováci, Nemci (bolo po vojne) - študenti, roľníci i kńazi, ktorí slúžili aj
omše, napr. známy Srholec. Mali tu i
orchester, hrali divadlá - jemu sa darilo v šachu, tešil sa vianočnej torte
pripravenej muklami. Rozhlas nemali, len noviny. Raz za polrok mali
povolenú návštevu mimo barakov, po
5 rokoch ho navštívila sestra a matka.

Bol natoľko šokovaný, že celkom stratil reč... Práve na odvolanie sestry mu
zmiernili trest o 3 roky.
Ani keď v roku 1955 začal dýchať
napoly slobodný vzduch, nemal stále
vyhrané... Zo 5 rokov robil skladníka,
mnohí priatelia a známi sa k nemu
otáčali chrbtom... Potom skončil diaľkovo vysokú školu ekonomickú a pracoval vo viacerých profesiách. Veľmi
si cenil Dubčekovu politiku. V roku
1988 v Bratislave kráčal na Sviečkovej manifestácii. Až po rok 1989 bol
spoločensky i finančne riadne rehabilitovaný. Dnes je členom organizácie
Politickí väzni - Zväz protikomunistického odboja. Hlavne pre mladých
patrí jeho odkaz: „Väzenie je strašné
zlo, ale keď človek verí v Boha, cíti sa
slobodný a je schopný prekonať i väčšie utrpenie.“
Jozef Madár

Vojčická ZŠ znova získala Medzinárodný certifikát „Zelená škola“
Dňa 24. júna sa v priestoroch Základnej školy vo Vojčiciach v rámci
projektu Zelená škola uskutočnila
akcia s názvom Deň pre Zem. Bola
určená pre širokú verejnosť.
Začínala v parku, kde si návštevníci
prezreli práce žiakov, ktoré vyrobili
z odpadových materiálov: z plastov,
papiera a dreva. V okrasnej záhrade
ochutnali čaje z liečivých bylín: mäty,
medovky a šalvie. Koordinátorka
Zelenej školy Kvetoslava Siládiová
vyhodnotila súťaž v zbere bateriek, v
zbere papiera a súťaž o najkrajší výrobok. V kultúrnom programe vystúpili
žiaci Základnej školy vo Vojčiciach,
žiaci ZUŠ v Sečovciach pod vede-

ním Jána Buzinkaia a tanečná skupina
Mars pod vedením Kataríny Pilátovej.
Vojčická základná škola je do
programu Zelená škola zapojená
piaty rok. Jej žiaci a učitelia počas prvých štyroch rokov vybudovali okrasnú a úžitkovú záhradu. V tomto roku
znížili množstvo vyprodukovaného
odpadu a skvalitnili triedenie odpadu
v triedach, vyzbierali 10 ton papiera,
zaviedli zber bateriek vo Vojčiciach
a Milhostove. V spolupráci so samosprávou zlikvidovali jednu čiernu
skládku. Za aktívnu prácu v projekte
škola aj v tomto roku získala Medzinárodný certifikát „Zelená škola“.
(zš), snímka: (zm)
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Z policajného zápisníka

I. P. a I. K. ukradli z drevenej
šopy stojacej na dvore rodinného
domu na Hodvábnej ulici elektrickú brúsku neznámej značky, 2 elektrické predlžovacie káble v kotúči
na 220 V, zo steny šopy odcudzili
2 elektrické káble od miešačky s
koncovkami na 380 V, 2 balenia
elektrického rozvodového kábla
na 220 V, 2 predlžovacie elektrické
káble na 220 V. Zo studne vytiahli
ponorné čerpadlo, z ktorého odtrhli
a odcudzili elektrický kábel na 220
V. Poškodeného M. D. pripravili o
402,28 €.
Na Lesnej ulici v obci Parchovany
došlo k spáchaniu trestného činu porušovanie domovej slobody a nebezpečné vyhrážanie. Zo spáchania
skutku obvinili Ľ. J., ktorý neoprávnene vstúpil na pozemok obývaného
rodinného domu, kde rukami búchal
na uzamknuté vchodové dvere a vyhrážal sa E. C. usmrtením takým spôsobom. Následne poškodil sklenenú
výplň na okne, odkiaľ odcudzil dám-

sku kabelku s osobnými vecami poškodenej. Menovaný bol povereným
príslušníkom PZ zadržaný a následne
umiestnený do CPZ na OR PZ Trebišov. Majiteľom domu S. Ž. a E. C.
spôsobil škodu vo výške 50 €.
Doposiaľ neznámy páchateľ odstránil visiaci zámok na vstupnej
bráne oplotenia neobývaného rodinného domu na Blatnej ulici v
meste Sečovce. Z dvora odcudzil
motorové vozidlo zn. FORD Transit. Následne nezisteným predmetom a spôsobom vylomil v oblasti
zámku bezpečnostné vchodové
dvere do domu, z ktorého odcudzil
vŕtačku zn. Bosh a zvárací aparát
zn. Asis. Majiteľovi Ľ. M. spôsobil
škodu vo výške 1360 €.
J. R. a M. B. kradli v uzamknutej
hospodárskej budove obývaného rodinného domu na Hviezdoslavovej
ulici. Odcudzili elektroinštalačný a
vodárenský materiál. Majiteľovi J. J.
spôsobili škodu vo výške 200 €.
OO PZ Sečovce

Začiatkom júla (3.) sa v Kúpeľnej dvorane v Trenčianskych Tepliciach
uskutočnila slávnostná promócia, na ktorej si diplomy s titulom bakalár prevzali absolventi trojročného bakalárskeho štúdia na Dubnickom
technologickom inštitúte, pracoviska Sečovce. Po obhájení bakalárskej
práce na štátnych skúškach zožali úrodu svojej práce. Sú to už v poradí
druhí absolventi, ktorí študovali na pracovisku DTI v Sečovciach. Novopečeným bakalárom srdečne blahoželáme e želáme im veľa zdravia a
úspechov v ďalšej práci.

Promócie na DTI
Pracovisko DTI v Sečovciach
umožňuje externé štúdium na bakalárskom aj magisterskom stupni
v študijnom programe Učiteľstvo
praktickej prípravy. V sídle školy v
Dubnici nad Váhom je možné študovať dennou aj externou formou
aj iné študijné programy. Novinkou
je bakalársky študijný odbor elektronika dopravných prostriedkov,
ktorý pripraví absolventov na prácu
v prevádzke automobilovej a leteckej prevádzky a výroby. Všetky
študijné programy sú akreditované.

Prihlášky na sečovské pracovisko DTI môžu uchádzači podávať
do konca augusta a to na trojročný
bakalársky a dvojročný magisterský stupeň štúdia. Využite poslednú možnosť externého štúdia v
pôvodnej dĺžke štúdia, pretože od
budúceho akademického roka očakávame, že štúdium na oboch stupňoch bude predĺžené o rok. Ďalšie
informácie o škole a forme podania
prihlášky získate na stránke www.
dti.sk, alebo na www.pastel.sk/dti.
(ps)

Apel Ekohliadky na svedomie občanov bez odozvy

Z pobytov v okolí mesta sme už v minulom roku priniesli šokujúce fotozábery divokých skládok. Dnes pridáme nové a máme ich na celú výstavu.
Smutnú výstavu bezohľadnosti človeka.

Apelovali sme opakovane na svedomie občanov voči prírode a nám
všetkým. Zdôrazňovali sme nebezpečenstvo ohrozovania zdravia pri neodbornom a zákonom zakázanom narábaní s odpadmi... Čo sa nás v oblasti
ochrany pred škodlivinami týka? Aká
vysoká pokuta za vytváranie divokej
skládky by už bola výchovná? Mesto
musí nahlásenú skládku pri nezistení
pôvodcu odpadu odstrániť na svoje
náklady. A ozaj nepotrebujeme mestský rozpočet na iné aktivity?
Nejde nám iba o pohľady na prírodu. Niektorí si totiž ani nenájdu čas a
financie, aby si za mestom oddýchli.
Ide aj o zákon a možné pokuty. Udelené komu? Mestu a vlastníkom parciel,
na ktorých sa „bordel“ nájde. Aj keď
si ho tam nedoniesli? Jednu takúto
parcelu mi už niekoľko rokov ponúka
občianka Košíc vo veku nad 70 rokov.
Odpad si na svoju parcelu, pochopiteľne, nedoniesla ona. Ak vstúpim do
užívania plochy, ktorá má byť ornou
pôdou, na čom všetkom dolámeme
poľnohospodárske stroje? Koľko

by stála oprava a koľko strata
za čas, kedy stroj pre poruchu
nepracuje = na seba nezarába?
A kto ponesie na tom všetkom
vinu? VY? Aj ja, aj VY všetci!
Tolerovaním a falošnou solidaritou so znečisťovateľmi prírody. Spomínam si na vlnu nevôle
s počínaním pána primátora a
TS, keď v minulom roku čistili
Habeš. Medzi spoluobčanmi sa
našli nespokojenci, ktorí podali
podnet na Mesto, že to nerobili
správne... Dôsledkom podnetu
sú zvyčajne pokuty. Z akej finančnej položky sa ale pokuta udelená
Mestu uhradí, to asi nedomysleli...
Pomôžu nám títo aktivisti dnes proti
„šetrným“ spoluobčanom, ktorí svoj
odpad vysypú na cudziu parcelu? V
krajnom prípade budeme žiadať od
Mesta, aby aspoň na najhoršie divoké skládky zabezpečilo kamery,
fotopasce a podobný monitoring. Zauvažujeme aj o možnosti zriadenia
tzv. poľnej stráže, na ktorú je možný
príspevok z úradu práce... Neuvedomujeme si ešte stále schodnejšie riešenie nakladania s odpadom v súlade
so zákonom? Mesto zabezpečuje odvoz triedeného odpadu pravidelne a k
spokojnosti väčšiny občanov. O ostatnom by sa stačilo poradiť so zamestnankyňou MsÚ Ivanou Murínovou a
pracovníkmi TS. Aj napríklad stavebný odpad je možné drviť a opakovane
použiť. Technické výrobky možno
vezme niekto hoci len z nostalgie,
pre muzeálne účely, nábytok ponúknime odkázaným cestou Charity...
Ale prírode dajme úctu a pokoj, ktorý
jej patrí. Plasty alebo staré handry v

prírode nerastú. Čo tam robia
roztrieskané kusy sklobetónu,
ktoré sa nerozpadnú ani za
stáročia???
Ako ďalej? Stačilo by v
každej štvrti dohodnúť si na
mestskom úrade veľkokapacitný kontajner na konkrétny
termín upratovania kedykoľvek počas roka. Náklady na
odvoz zaplneného auta občanmi zo všetkých dvorov iste
neprevýšia tie, ktoré vznikajú
na pohonné hmoty „milovníkom poriadku“ odvozom do
poľa. Veď výška pokút, ktoré môžu
byť udelené orgánmi ochrany životného prostredia mestu a spôsobovateľom

nelegálnych skládok jasne vymedzuje
Zákon o odpadoch.
Ekohliadka,
snímky: (autor)

Podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2010 o nakladaní s
komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností sa v § 8 Priestupky o.i. uvádza, že každej osobe,
ktorá uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené mestom, alebo
nesplní oznamovaciu povinnosť, alebo neposkytne mestom požadované údaje, hrozí pokuta do výšky 165 € a každej fyzickej osobe, ktorá
nakladá so stavebnými odpadmi z demolácií v rozpore s § 40 c zákona
o odpadoch hrozí pokuta do výšky 663 €. Podnikateľský subjekt môže
od mesta dostať pokutu do výšky 6 638 €.
Ponúkam na predaj rodinný dom so záhradou v pokojnom prostredí na
Jarnej ulici v Sečovciach. Zastavaná plocha 7 árov, nezastavaná 6 árov.
Cena dohodou. Kontakt: 0905 585 745.
5-2012

Spoločenská kronika
Blahoželali sme
mladomanželom
Stanislava Sabanová a Marek
Erm, Emília Kondášová a Ladislav
Kariško, Martina Bambuchová a
Štefan Marcinko, Silvia Píšová a
Martin Mokriš, Kamila Cicová a
Dušan Redai.

Narodené deti
Matúš Brezík, Ján Jelínek, Jesika Karišková, Karin Sofia Maková,
Bianca Malčická, Nikolas Volkai
Navždy nás opustili
Štefan Hamer (1924), Anna Bálintová (1949), Ladislav Sabo (1950),
Alexander Prokopovič (1954)
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Jubilejný minifutbalový turnaj vyhralo družstvo AS Roma
Turnaj pod názvom Minifootball cup 2012 sa konal 14. júla v areáli Základnej školy na Komenského ulici. Pripravuje ho Centrum voľného času
v spolupráci s vedením školy. Tento rok sa konal jeho jubilejný 10. ročník.
Na asfaltovom ihrisku o poháre troch najlepších bojovalo osem družstiev.
„Ide o tradičný minifutbalový turnaj, ktorý pripravujeme v čase letných
prázdnin. Môžu sa ho zúčastňovať

registrovaní aj neregistrovaní hráči.
Tento rok bola účasť veľmi solídna a
ako kvalitné možno označiť aj výkony

O Pohár dobrej pohody
V sobotu 4. augusta sa v areáli ZŠ
na Obchodnej ulici uskutoční 2. ročník letného kresťanského turnaja
zmiešaných družstiev v plážovom
volejbale o Pohár dobrej pohody.
Hrajú trojčlenné družstvá. Podmienkou je jedna žena v družstve. Štar-

tovné je 6 €. Prezentácia o 8.00 hod.,
začiatok turnaja o 8.30 hod. Viac informácií a prihlášky zasielajte na
e-mail: secovce.sport@gmail.com
alebo na tel. 0948 520 714. V prípade
nepriaznivého počasia sa turnaj preloží na iný termín.
(mj)

družstiev,“ skonštatoval riaditeľ Centra voľného času Ján Hreňo. Práve
vyšší počet družstiev natiahol čas turnaja až do neskorých popoludňajších
hodín. Jednotlivé tímy sa mohli tešiť
zo záujmu divákov, ktorý neutíchal až
do konca.
Do finále sa napokon dostalo družstvo rómskych futbalistov z FK TJ
Roma pod minifutbalovým názvom
AS Roma, ktorému kontrovali skvelí
odchovanci FK Slavoj pod krycím názvom Xanto. Napriek rozdielu niekoľ-

kých kvalitatívnych tried medzi Romou a Slavojákmi sa v prvom polčase
„xanťákom“ nedarilo a skončil 0:4 v
ich neprospech. Skóre prudko otočili
v druhom polčase, keď do bránky AS
Roma vsietili zaradom 3 góly. Tento
stav sa nezmenil do konca finále, ktoré
skončilo 4:3 v prospech AS Roma. Tá
si odnášala víťazný pohár, druhé bolo
družstvo Xanta a tretie družstvo Real
Madrid, ktoré bolo tiež zostavené z
rómskych hráčov.
(lyv)

MINI HANDBALL CUP 2012

Volejbalový turnaj

Na volejbalovom turnaji, ktorý sa konal v rámci Dní mesta, štartovalo aj
družstvo ZŠ na Obchodnej ulici. Hralo v zložení: Milan Siksa, Marcela Talajová, Marta Kačuňová, Marek Michalčo, Michal Kravec, Branislav Soták.
Text a snímka: (mj)

V telocvični ZŠ Obchodná sa uskutočnil 9. ročník hádzanárskeho turnaja
Mini Handball Cup 2012. Zúčastnilo sa na ňom 6 družstiev. O vysokú úroveň turnaja sa postarali extraligoví hráči Košíc, Michaloviec, ako aj bývalí
hráči Sečoviec. Hralo sa hracím systémom každý s každým. Víťazom turnaja
sa stalo domáce mužstvo MOTÁCI 2. Najlepším brankárom sa stal Jakub Cibere (KILLERS), najlepším strelcom René Bača (ANDRÁŠOVÁ DRUŽINA),
najkrajším hráčom Slavomír Seman (KILLERS). Organizátorom turnaja
bolo Centrum voľného času, ktoré ďakuje riaditeľstvu Základnej školy na
Obchodnej ulici za poskytnutie telocvične.
Víťazný tím (na snímke) hral v zložení: Peter Kačmár, Ladislav Lorinc,
Martin Dani, Peter Bača (manager tímu), Marek Šiška, Michal Capík, Dárius
Rusnák a Milan Klučár.
Text a snímka: (cvc)

Jozef Halapin: Naším cieľom je stabilizovať mužstvo
Futbalisti Slavoja odštartovali prípravu na jesennú časť 6. ligy so 17- timi
hráčmi, ďalší 3 absentovali. Podľa manažéra Jozefa Halapína, súťaž začínajú 5. augusta doma s ťažkým súperom - Lastomírom. Potom idú do Palína,
doma majú Cejkov a Petrovce. Posledné kolo jesene je naplánované na 28.októbra, vrátane dvoch predohrávok. Taký skorý začiatok súťaže je trochu
neobvyklý. Po novom bude Slovenský futbalový zväz riadiť vyššie súťaže,
Krajský futbalový zväz (KFZ) riadi 4. až 6. ligu, nižšie súťaže zas ObFZ.
Na Memoriáli J. Tutka v Parchovanoch - za účasti troch domácich
mužstiev, obsadili 3. miesto po výhre
7:2 nad domácimi dorastencami. Teraz trénujú trikrát týždenne, v sobotu sú prípraváky. Tomáš Čižmár má
vážnu ponuku do 5-ligových Sobraniec, ktorú kvôli zamestnaniu pravdepodobne prijme. O Patrika Černeja

majú záujem Čičarovce, jeho prestup
je ale otázny. Brankár Braňo Poľacký
zostáva doma, v Trebišove. Hosťovanie končí D. Oczeákovi z Bidoviec.
Z N. Hrušova sa vracia z hosťovania
záložník M. Ivan. Rozpracované je
hosťovanie ich bývalého hráča M.
Ripiča a z Parchovian si vyhliadli P.
Kotuľáka. Oboch ofenzívnych zálož-

níkov si vyskúšali na turnaji v Parchovanoch. Z dorastu prejdú do áčka:
M. Dudáš, P. Sopata, P. Budaj a Š.
Pristáš, doplnia ich ďalší dorastenci
- tí, čo už nastúpili za áčko.
„Naším cieľom je stabilizovať mužstvo,“ podčiarkol J. Halapin. „Hlavne pre pracovné povinnosti hráčov sa
nám to, žiaľ, nedarí. Chceme hrať o
špicu tabuľky.“ Trénerovi M. Siksovi sa nepáči laxný prístup niektorých
futbalistov k tréningom i zápasom.
Toto sa nedá už povedať o žiakoch,
neplatí to však u dorastencov. Trénerom žiakov zostáva J. Tóth, dorastencov J. Serbín. Družstvo dorastencov

posilnia dvanásti hráči, ktorí už - pre
svoj vek, nemôžu hrať za žiakov.
„Ďakujem im za reprezentáciu oddielu a vyzývam ich, aby potrebné náležitosti k registrácii doniesli predsedovi klubu Jánovi Hreňovi.“
Pre plynulú korešpodenciu a agendu s Krajským futbalovým zväzom si
potrebujú zadovážiť internet. „Ďakujem primátorovi J. Gamrátovi, ktorý
nám stále vychádza v ústrety, ďalej J.
Hreňovi, ako aj poslancom mestského zastupiteľstva. Aj s ich pomocou a
spoluprácou sa hrá futbal v meste na
slušnej úrovni,“ uzatvára J. Halapin.
J. Madár
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