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Slovo poslanca Andrea Záhradníková: Verím, že sme sa poučili na vlastných chybách

V zastupiteľstve je jednou z troch príslušníčok nežného pohlavia, kolegovia ju zvolili za šéfku komisie kultúry. V samospráve je novou tvárou. Zaujímalo nás, čo sa jej páči, čo nie a ako by chcela prispieť k zlepšeniu chodu
mesta. Poslankyňa Andrea Záhradníková.
som sa rozhodla nezúčastniť sa dvoch
zasadnutí zastupiteľstiev, lebo som
mala pocit, že nie som partner v diskusii, ale nemý prísediaci.
o Čo sa Vám v poslaneckom zbore páči a čo nie? Čo ste urobili, aby
sa veci, voči ktorým máte výhrady,
zmenili k lepšiemu?
Poslanecký zbor vnímam ako normálnu skupinu ľudí, ktorí nemajú
vždy na veci rovnaký názor. Skôr ma
mrzí neochota pána primátora jednať
so všetkými poslancami a takzvané
o V samospráve ste novou poslan- neodpovede zo strany pána primátora
kyňou. Ako vnímate svoje doteraj- a niektorých zamestnancov Mestskéšie pôsobenie v Mestskom zastupi- ho úradu. Ja si myslím, že ak sa poteľstve?
slanec pýta, je povinnosťou primátora
To, že ma ľudia zvolili za poslanky- mesta a zamestnancov odpovedať
ňu je pre mňa výnimočné, neberiem pravdivo a jasne. Dúfam, že tieto sito ako samozrejmosť. Nikdy som ne- tuácie sú už minulosťou, keďže sme
odmietla účasť na žiadnom stretnutí, si niektoré veci vysvetlili a rozhodli
ktoré bolo zvolané kvôli riešeniu aké- sme sa zmeniť to, čo minimálne pohokoľvek problému a vždy sa snažím lovica poslancov vnímala ako probpochopiť danú tému a vypočuť si rôz- lém. Za najdôležitejšiu považujem
ne názory, aby som sa vedela správ- transparentnosť a komunikáciu, lebo
ne rozhodnúť. Je pravda, že doposiaľ ináč vzniká priestor na špekulácie a
som bola vždy pripravená komuniko- podozrenia.
vať a konzultovať, ale druhá strana
o Ste predsedníčkou komisie kulakosi nemala záujem o dialóg. A preto túry. Ako vnímate manažovanie

.

.

.

kultúry v meste? Pokiaľ máte k jej
fungovaniu výhrady, ako by ste túto
oblasť vylepšili a ako k tomu chcete
prispieť Vy?
Áno som, pretože sa tak rozhodol
poslanecký zbor, nebola to moja ambícia a v prípade, že by sa zbor rozhodol inak, odstúpila by som túto
pozíciu hocikomu inému bez pocitu
krivdy. Prvý rok môjho pôsobenia
som túto pozíciu brala veľmi vážne,
na každé zasadnutie komisie som prizývala všetkých riaditeľov školských
zariadení, vedúcich súborov a ľudí z
klubu dôchodcov, aby predniesli svoje potreby a aby sa vyjadrili, čo by
zmenili a pod. Z každého zasadnutia
som odovzdávala uznesenia s návrhmi, ale tie sa ukladali do šuflíka a nič
sa nedialo. Preto som momentálne od
toho upustila a nechávam to na platených zamestnancov Mestského úradu.
Ak ma niekto osloví s nejakou požiadavkou, tak ju pretlmočím a je na
zamestnancoch, či jej vyhovejú alebo
nie. Ale ak by som mala objektívne
zhodnotiť oblasť kultúry v meste, tak
si myslím, že sme sa pohli dopredu.
o Sú nejaké ďalšie oblasti samosprávy okrem kultúry, ktoré sú pre
vás prioritou?
Ja som sa rozhodla kandidovať za
poslankyňu, pretože ma zaujíma sa-

.

mospráva komplexne, nie iba oblasť
kultúry. Je pravda, že bývalá pani
primátorka a bývalý pán primátor urobili pre toto mesto veľa pozitívneho
a vysúťažili veľa dobrých projektov,
ale akosi zabudli na oblasť kultúry, a
preto som pred voľbami na túto oblasť
upozorňovala, no kto nič nerobí neurobí ani chyby. Myslím si, že pod vedením terajšieho primátora sa táto oblasť podchytila. Ale kultúra nebola a
nie je jediným problémom samosprávy, veľkým problémom je transparentnosť toku finančných prostriedkov a
to považujem za jednu z priorít.
o Ktoré sú podľa vás najväčšie
problémy v meste a ako ste prispeli
k ich riešeniu alebo vyriešeniu?
Najväčšie problémy súvisia s
transparentnosťou fungovania mestského manažmentu a samozrejme s
neprispôsobivými obyvateľmi, ktorí
sa stále viac pretláčajú na pokojné
ulice, medzi obyvateľov, ktorým následne svojím správaním strpčujú
každodenný život. Najdôležitejšie je,
aby sme tvrdo a nekompromisne vyriešili otázku neplatičov a aby si takíto
ľudia uvedomili, že nemáme pre nich
miesto v mestských bytoch, pretože
na tieto byty čaká minimálne ďalších
80 rodín, ktoré chcú platiť.
(Pokračovanie na str.7)

.

STRANA 2

V Kochanovciach priechod pre chodcov
Nový asfaltový koberec

Koncom júla cestári vynovili Kochanovskú ulicu. Nový asfaltový koberec natiahli od železničnej trate až po benzínku na konci mesta smerom na
Michalovce.

Ocenia to najmä Sečovčania, žijúci
priamo pri hlavnej ceste. Poškodená cesta totiž spôsobovala obrovské
otrasy a neznesiteľný hluk. Najnepríjemnejšie to bolo v miestnostiach
rodinných domov, situovaných pri
„plávajúcej“ vozovke. Tunajší ľudia
si poriadne decibely odtrpeli hlavne
pri prejazde kamiónov, ktoré sú často
preťažené, o dodržiavaní predpísanej
rýchlosti ani nehovoriac...
Začiatkom augusta na novú vozovku pribudlo dopravné značenie.
Najväčšou novinkou je priechod pre
chodcov, ktorý vznikol pri autobusových zastávkach pri materskej škole.
Kochanovčania hovoria: Konečne!

Treba ešte pripomenúť, že mesto,
resp. primátor mesta sa snažil, aby v
Kochanovciach boli až tri priechody (pri cintoríne a pri autobusovej
zastávke pri dome č. 307). Žiaľ, normy to nedovolili, nakoľko táto cesta
je medzinárodného významu a je aj
hlavným ťahom na ukrajinskú hranicu.
Dobrou správou je aj to, že nový,
ďalší priechod cestári namaľovali v
centre mesta – vedie od námestia k
bývalej pizzerii. Pre zaujímavosť len
dodávame, že tento úsek bol v nehodových štatistikách okresu Trebišov
dlhodobo medzi smutnou prvou trojicou.
Text a foto: lyv
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Počas tohtoročných prázdnin pribudli v našom meste štyri detské ihriská,
ktoré sa už v plnej prevádzke. Ako sa páčia občanom?
Samuel Onuščák, Samuel Hrinda, Martin
Adam, Dávid Varga - Ul.
SNP
Na nové ihrisko na Ulici
SNP chodíme každý deň.
Trávime tam takmer všetok svoj voľný čas. Páči sa
nám tam. Hráme na ňom
futbal. Všetci sme v družstve mladších žiakov Slavoja Sečovce. Na ihrisko
chodíme aj po tréningoch.
Ihrisku sa tešíme.
(mj)
Roman Rosipajla, Marek Rosipajla, Martin Bučko – Ul. Kochanovská
Je super, že mesto urobilo ihrisko aj pre nás, ktorí bývame v Kochanovciach. Je
stále vyťažené – my tam chodíme skoro každý deň ako partia 10 kamarátov. Mrzí
nás len to, že niekto bol netrpezlivý a zničil sieť na ihrisku ešte skôr ako ho mesto
stihlo sprevádzkovať. Bol to poriadny hlupák - pritom stačilo len zájsť na Mestský
úrad. Nové ihrisko si budeme chrániť, aby vydržalo čo najdlhšie pekné – je to na
nás. Od mesta by sme privítali, keby sa trochu skultúrnilo okolie a pribudli nejaké
lavičky.
(lyv)

Mesto Sečovce pozýva

...v piatok 14. septembra o 10.00 hod. do koncertnej sály Základnej umeleckej školy v Sečovciach, kde sa predstavia: Ľubo Belák a autori východoslovenskej pobočky Spolku slovenských spisovateľov.
...v sobotu 22. septembra o 14.00 hod. do kultúrneho domu v Sečovciach, na
14. ročník krajskej prehliadky amatérskej hudobnej a literárnej tvorby nevidiacich a slabozrakých interpretov „Sečovce 2012“. Organizátormi sú: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Krajská rada Košice, základná organizácia
č. 38 Trebišov a Mesto Sečovce.
...v utorok 25. septembra o 11.00 hod. a o 16.30 hod. do mestskej knižnice
na besedu s Jánom Fifíkom „Nastavme si iný uhol, mrknime sa za...“.

Nové ihriská vo veľkom využívali prázdninujúce deti aj mladé rodiny

V meste vyrástlo štvrté moderné ihrisko - potešilo deti na Okružnej ulici

V meste pribudlo ďalšie detské ihrisko. Vyrástlo na ploche medzi bytovkami na Okružnej ulici. Celkové náklady naň predstavujú 20 200 €. Mesto
ho vybudovalo vďaka finančnej podpore vo výške 12-tisíc € od Nadácie SPP
a Eustream, zvyšok samospráva zaplatila zo svojho rozpočtu.

Nové ihrisko na Okružnej ulici.
Projektový manažér na Mestskom
úrade Ing. Ján Lukáč potvrdil, že je
prvé svojho druhu v meste, ktoré sa
nachádza na verejnom priestranstve: „Podobné, ktoré sa už budujú
podľa prísnych európskych noriem,
sa nachádzajú v niektorých školských
zariadeniach mesta, ale toto je prvé v
tom, že je prístupné širokej verejnosti.“ Dodávateľom ihriska bola
spoločnosť Intersystem Bytča. Deti
si môžu vyberať z rôznych druhov

Snímky k článku: (autor)
hojdačiek, je tu veža so šmýkačkou,
zostava so šmýkačkou, lanová pyramída, gymnastická zostava či kolotoč.
Nechýbajú lavičky a koše. Ing. Lukáč
dodal, že v dohľadnom čase okolo
ihriska pribudne osvetlenie, ktoré
je súčasťou projektu revitalizácie
verejných priestranstiev. Mesto tu
plánuje aj výsadbu zelene, na webovej stránke kvôli tomu spustilo
anketu, aké stromy by tu ľudia videli najradšej. Ing. Lukáč vysvetlil, že

výsadbu komplikujú inžinierske siete,
ktoré sú položené okolo bytoviek.
Ide už o štvrté ihrisko v meste,
ktoré vyrástlo za posledné 2 mesiace.
Prvé pod názvom Rozvoj športových
kompetencií a zručností Rómov
– multifunkčné ihrisko, Ul. SNP,
vybudovali s pomocou finančných
zdrojov od Úradu vlády SR. Dodala
ho spoločnosť Adara Slovakia, s.r.o.
Hlohovec. Druhé, menšie ihrisko v
rámci tohto istého projektu vyrástlo
aj pri osade na Novej ulici. Z tretieho
ihriska sa tešia deti na Kochanovskej
ulici. Výstavba sa podarila vďaka

podpore Nadácie SPP a Eustream,
dodávateľom bola spoločnosť Grace
Slovakia, s.r.o., Hlohovec. Sponzorsky sem pribudli aj dve preklápacie
hojdačky, mesto bude hľadať zdroje
na jeho rozšírenie.
Mestský úrad aj touto cestou prosí
všetkých občanov, aby si ihriská
chránili a neničili ich. Na rozdiel
od niektorých miest a obcí Sečovce
ihriská nespoplatnili, ale na každom
z nich je prevádzkový poriadok, ktorý
určuje, ako sa tu chovať. To, ako dlho
budú slúžiť všetkým, závisí výhradne
od ich užívateľov.
(lyv)
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Mesto začalo kontroly u sociálne neprispôsobivých, asistuje polícia aj elektrikári

P o s v i e t i s i n a t r v a l é p o b y t y, o d p a d y, č i e r n e s t a v b y, p s o v a s t a r o s t l i v o s ť o d e t i
Na prelome júla a augusta mesto odštartovalo sériu kontrol v domácnostiach u sociálne neprispôsobivých. Posvietilo si na trvalé pobyty, platby za odpad, čierne stavby, neprihlásených psov či starostlivosť o deti. V niektorých
prípadoch doručovalo aj úradné zásielky, ktoré si adresáti „nestihli“ prebrať.
kpt. Nálepku, kde mesto tiež reagovalo na konkrétnu sťažnosť. Okrem
ľudí bez trvalého pobytu, neprihláse-

Fondu sociálneho rozvoja, venovať.
Podľa prednostky Mestského úradu Tatiany Raničovej sú dôvodom
neohlásených návštev pracovníkov
úradu v týchto problémových domácnostiach množiace sa sťažnosti susedov na ich asociálne správanie. V

Na kontrolovaných miestach sa potvrdili čierne prístavby.
Zamestnancom Mestského úradu
pri neohlásených „návštevách“ asistovala polícia, elektrikári či pracovníci úradu práce. Na ulici Dargovských
hrdinov šetrili sťažnosť tunajších
obyvateľov - skontrolovali trvalé po-

byty a neprihlásených psov. Najväčším problémom je tu neplatenie za
odpad, ktorý sa kopí na dvore a jeho
zápach znepríjemňuje život susedom,
rovnako ako hluk a rušenie nočného
pokoja. Rovnaký problém je aj na ul.

Polícia obyvateľov legitimovala, viacerí nemajú v meste trvalý pobyt.
ných psov a nezaplateného odpadu tu
zistili aj čierne odbery elektriny.
Pracovný tím v sérii pokračoval na
Štúrovej ulici. Neobišiel ani ulicu M.
R. Štefánika, kde našli neplnoleté deti
bez dozoru. Zistili, že tu nielenže ne-

prvej etape si Mestský úrad robí presný monitoring obyvateľov, platieb za
psa, odpady, nehnuteľnosti. Monitoruje aj čierne stavby či starostlivosť o
deti. Získané informácie mesto použije pri začatí správnych konaní proti

Domácnosti nemajú prihlásených psov, niektorí žijú v zúfalých podmienkach uväznení na malej ploche.

Na dvoroch sa uprostred odpadu, za ktorý nikto neplatí, motali desiatky
malých detí bez dozoru rodičov. A tí odišli nevedno kam.

Spoločné kontroly privítali aj elektrikári - objavili čiernych odberateľov.

majú prihláseného psa, ale obyvatelia
ho držia v neznesiteľných podmienkach v klietke asi meter krát meter.
Podobný hrozný obraz sa im naskytol
na Vysokej ulici, kde sa uprostred odpadu a výkalov bez dozoru dospelého
hralo päť osamotených detí. Dospelí
obyvatelia tohto domu pritom znepríjemňujú život celej ulici. Pri kontrolách boli aj noví terénni sociálni
pracovníci, ktorí sa oboznamovali s
prácou v teréne a urobili si monitoring sociálne odkázaných, ktorým sa
budú v rámci projektu, hradeného z

neplatičom. Čierne odbery si budú
po vlastnej linke riešiť elektrikári.
Údaje o čiernych stavbách poslúžia
ako podklad, aby mohol začať konať
Spoločný stavebný úrad. Informácie
o zanedbávaní starostlivosti o deti
použije Spoločný školský úrad a
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.
Podľa prednostky bude mesto v
náhodných, neohlásených kontrolách
pokračovať a v niektorých domácnostiach bude kontroly robiť opakovane.
(lyv), foto: lyv, jav
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Múr okolo školy na osade ožil farebným dielom umelca Tomáša Rafu
Do projektu sa zapojili aj Rómovia a dobrovoľníci, čistili a maľovali odušu

Dielo mladého talentovaného umelca Tomáša Rafu bude zdobiť stenu
okolo detašovaného pracoviska ZŠ na Komenského ulici, ktoré sa nachádza
na Novej ulici v bezprostrednej blízkosti rómskej osady. Projekt v meste
personálne, organizačne, technicky aj finančne podporilo Mesto Sečovce.
Prvé zdroje na projekt, ktorý sa robí
vo viacerých mestách, umelec získal
z projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013. S Rafom na
ňom spolupracuje aj kultúrny uzol
Stanica Žilina-Záriečie a občianske
združenie Truc Sphérique na čele s
Marekom Adamovom. Realizuje sa aj
v iných mestách Slovenska. „V Sečovciach šlo o ďalšiu verziu „športového
múru“, ktorá je pokračovaním projektu z Michaloviec, kde sme ho v roku
2011 robili okolo sídliska Východ na
Sobraneckej ceste,“ vysvetlil Rafa.
Na rozdiel od Michaloviec, kde použil na 96-metrové dielo inú techniku,
realizáciu trvácnymi exteriérovými
farbami ponúkol mestu Sečovce. Podmienkou bola aktívna pomoc mesta.
V realizačnom tíme umelcov okrem
Rafu (Žilina) pôsobili aj Marek Halász (Bratislava), Juraj Vyšinský
(Žilina), Peter Valiska Timečko (Trebišov), Igor Babjak (Bratislava) a
rezidentný umelec Benoit Lazaro z

Francúzska. „Naša aktivita sa volá
„art activism“ alebo „socio art“ –
ide o implementáciu umenia vo verejnom priestore, skúmanie procesov
a interakcií,“ uviedol Rafa. Umelci v
meste pracovali od stredy 8. augusta.
Na uloženie materiálu a techniky im
poskytlo mesto priestory Komunitného centra. Hneď na to odštartovali prípravné práce. Keďže princíp projektu
bol v interakcii umeleckého tímu s
rómskou komunitou ako aj majoritou,
Rómovia a dobrovoľníci museli vziať
do rúk motyky a hrable a vyčistiť celé
okolie steny okolo školy, čo bolo viac
ako 200 metrov. Stalo sa.
Na druhý deň časť prác urobili Technické služby, ale precíznejšie vyčistenie plochy pod stenou od odpadkov a
neraz aj výkalov opäť robili Rómovia
a dobrovoľníci. Súbežne s čistením
začali umelci odmasťovať stenu mydlovým roztokom. Vodu zo studne im
poskytli Rómovia. Najaktívnejšie pri
pomocných prácach asistovali deti a

Za málo peňazí veľa muziky

Asi tak by sa dalo povedať o projekte „Staronové ihrisko“, pod ktorým
sa OZ HOPP rozhodlo upraviť a spríjemniť prostredie na ihrisku na Ulici
SNP v Sečovciach.
Finančná injekcia 1 500 eur od VÚB
profily. Je na nich vidieť relaxovať deti,
pomohla mladým ľuďom nakúpiť zástarších ľudí a predovšetkým mamičky
kladné materiály. Veľa pomohlo aj
s deťmi. Členovia OZ HOPP vyčistili a
samotné mesto na čele s primátorom.
zafarbili tribúnu, osadili nový basketbaBetónové lavičky nahradili drevené
lový kôš, na menšom ihrisku pribudli
čiary na tenis a basketbal. Po južnej
strane namontovali plechy na maľovanie, kde môžu svoj talent premeniť na
krásu mladí umelci zo Sečoviec. Do
Na amfiteátri v Dargove sa uskutoho všetkého veľmi vkusne Mesto
točnili XVI. Poddargovské slávnosti.
Sečovce vložilo multifunkčné ihrisBoli spojené s varením slivkového
ko. Skrátka, mesto sa môže pochváliť
lekváru. V programe účinkovali: speďalším kúskom územia, kde si občania
váčka Betka Benedeková, ktorú na
akordeóne sprevádzal Ján Cverčko,
môžu zašportovať, aj oddýchnuť.
folklórne skupiny: Žipovčan z NižProjekt „Staronové ihrisko“ finišuje
ného Žipova, Sačurovske nevesty,
do poslednej etapy. OZ HOPP pripravuKomanička z Nového Ruskova a folje ďalšie projekty, ktoré s podporou veklórne skupiny: Trebišovčan, Jahodná
denia mesta skrášlia a spríjemnia život
a Bobrzanie z Poľska.
(mj)
obyvateľom Sečoviec. Rudolf Kaňuch

futbalisti FK TJ Roma. Do projektu
sa priebežne zapájali aj ostatní obyvatelia osady, nechýbal miestny vajda
Jozef Kudráč a jeho manželka Angelika. O bezpečnosť umelcov sa starali
členovia rómskej poriadkovej hliadky
pod vedením Tibora Kotuľáka. Pomocnú ruku im poskytlo aj Centrum
voľného času. Jeho riaditeľ Ján Hreňo
pre potreby projektu ponúkol ubytovanie v centre a uvoľnil troch dobrovoľníkov, ktorí umelcom pomáhali pri
maľovaní.
Na tretí deň bola celá stena ošetrená
základnou bielou farbou a realizačný tím začal vytvárať vlastné dielo.
Vymerať presne Rafom navrhnutú
dúhu vôbec nebolo jednoduché. Aby
boli čiary rovné, umelci použili laserovú rovnováhu. Jedinečné divadlo
si osadníci nenechali ujsť, ale kvôli
bezpečnosti sa ho nemohli zúčastniť.
Uplatnili sa ale pri farbení už zameraných pruhov, ktoré maľovali spolu
s umelcami a dobrovoľníkmi. Počas
víkendu aj vďaka ich pomoci z celého
obvodu múru vystúpila farebná dúha.
V ďalších dňoch na jednej zo stien
pribudli tieňom nasvietené postavy
obyvateľov osady.
Mladý umelec priznal, že vopred netušil, ako projekt dopadne. „Keď sme

sem prišli prvý deň, mali sme z toho
zmiešané pocity a museli sme improvizovať. Som rád, že Rómovia ako aj
dobrovoľníci z radov majority sa do
projektu aktívne zapojili. Je to o to
lepšie, že to bolo celkom spontánne a
prirodzené. Môžem len skonštatovať,
že výsledkom projektu v Sečovciach
bola priama interakcia a inklúzia rómskej komunity z osady a spolupráca
umelcov, komunity, majority a dobrovoľníkov. Podarilo sa to aj vďaka
aktívnej podpore Mestského úradu v
Sečovciach,“ povedal.
„Som rád, že pán Rafa ponúkol
projekt práve mestu Sečovce. Nevedel som si predstaviť jeho umelecký
návrh priamo na stene pri osade, ale
teraz už môžem skonštatovať, že dielo
sa vydarilo. Úplne zmenilo vjazd do
mesta. Teší ma aj to, že sa do projektu
spontánne a nezištne zapojili aj samotní Rómovia, čo tu nie je zvykom.
Bol by som rád, keby to tak bolo aj v
bežnom živote. Sám som zvedavý ako
dlho tá krásna dúha zostane nepoškodená a okolie múru čisté – závisí
to práve od Rómov,“ dodal na záver
primátor mesta Sečovce Jozef Gamrát
Rafa momentálne hľadá ďalšie
miesta na realizáciu projektu. V hre sú
Ostrovany či Vrútky.
(lyv)

Varili aj lekvár

Relax a oddych - práve to sú veci, ktoré mnohí z nás vyhľadávajú na svojej
dovolenke. Ja by som ešte dodala slovo KNIHA. Práve ona zákonite patrí k
letnej dovolenke. Či v horách, pri mori alebo v záhrade, na kúpalisku.
Zopár milovníkov čítania sa stretlo počas dovolenkového obdobia v nádhernej letnej záhrade. Pod hviezdnou oblohou, pri žblnkote fontánky si zaspomínali na „časy povinného čítania“, potom každý zo zúčastnených priblížil svoju
prečítanú knihu. Debata sa rozvinula a nemala konca. Dlho do noci sa ozýval
smiech, dobrá nálada a chuť letného drinku.
Text a snímka: (mk)
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Palec dole (hore) alebo Zo spoločného krv (ne)tečie

V tejto rubrike budeme pravidelne poukazovať na pozitívne a na negatívne veci, ktoré sme si spôsobili my sami, Sečovčania. Naše konanie poukazuje
na to, ako si vážime alebo nevážime naše mesto a to, čo v ňom máme, prípadne ako si vieme navzájom spríjemniť alebo znepríjemniť život. Pri tvorbe
radi privítame vaše podnety alebo vlastné fotografie s krátkym textom.

Konečne je preč!

Nedočkaví športovci?

Takýto obrázok sa naskytol zamestnancom Mestského úradu pri kontrole
krátko po dokončení ihriska na Kochanovskej ulici. Neznámy nedočkavý športovec(?) rozstrihol alebo prepálil sieť na novom ihrisku, aby sa dostal dnu.
Škoda - mesto ho postavilo aj z daní Kochanovčanov a vďaka grantu. Asi si
„páchateľ“ neuvedomil, že ani jedna stavba sa nepoužíva hneď po dokončení a
všetko má svoj čas. Stojí za zmienku, že podľa výpovedí svedkov sieť nepoškodili
sociálne neprispôsobiví... Mesto dalo promptne vyrobiť prevádzkový poriadok a
odovzdalo kľúče od ihriska ľuďom, ktorí budú sledovať používanie ihriska. Aj
touto cestou mesto prosí všetkých Kochanovčanov, aby si ihrisko chránili... Podobný problém sa vyskytol aj na novom ihrisku na sídlisku SNP. Text a foto: lyv

Drevená búda, ktorá špatila vstup do mesta na ulici Dargovských hrdinov, je konečne preč. Ťahalo sa to dlho, nakoľko pred odstránením „stavby“ mesto muselo nájsť vlastníka. Málokto asi vie, že mesto si nemôže len
tak mirnix-dirnix zbúrať čokoľvek, čo sa nepáči občanom alebo mestu.
Tortúra sa skončila, Technické služby „dielo“ odstránili a odpad odviezli.
Gratulujeme.
Text a foto: lyv

Vinník neznámy?

Nechápaví separátori?

Separovanie si asi niekto vysvetlil nesprávne. Dôkazom je táto momentka.
Redakcia týmto pripomína, že na iné miesto patria plasty a na iné sklo. A
určite ani jeden separant nepatrí za plot ihriska na ulici SNP. „Páchateľom“ odkazujeme, že na sídlisku aj v meste existujú také veľké farebné nádoby, na ktorých je napísané: Plasty, Sklo, Papier. Ak nevedia čítať, poprosíme ich, aby sa vrátili späť do 1. ročníka základnej školy. Text a foto: lyv

Športovci brigádovali

Nestačí len vedieť hrať futbal, občas treba vziať do ruky aj motyku, hrable a
lopatu. Svoje o tom vedia rómski futbalisti z FK TJ Roma Sečovce, ktorí v sobotu 3. júla upratovali okolo striedačiek na ihrisku neporiadok po vandaloch.
Nazbierali tri veľké vrecia odpadu, okolie vyčistili od buriny a nazbierali kopu
eternitového odpadu zo zničených striech striedačiek. „Ďakujú“ všetkým, ktorí sa o neporiadok pričinili a odkazujú, nech si ho robia na vlastnom dvore a
nie na ihrisku...
Text a foto: lyv

Takáto čierna skládka vyrástla na sídlisku Juh vedľa reštaurácie Fialka.
Uprostred navozených konárov sa váľajú vrecia s odpadom. Podľa výpovedí
svedkov čiernu skládku „živia“ sami obyvatelia sídliska Juh, ktorí sem nosia
odpad z dvorov a dokonca aj zo stavieb. Každý ale odmieta označiť vinníkov,
hoci ich poznajú. Mesto tu naposledy odstraňovalo neporiadok v jari. Teraz
tak musí urobiť znovu. Niekto zabúda, že odpad patrí do kuka nádoby alebo
na skládku! Po vyčistení mesto na plochu osadí značku Zákaz sypať smeti a
umiestni sem priemyselnú kameru. Vopred upozorňuje, že ak kamera vinníkov
zachytí, čaká ich pokuta, ktorá sa môže vyšplhať do výšky 660 €! Text a foto: lyv

Silák – analfabet?

Neznámemu vandalovi začiatkom augusta vadili dopravné značky. Na
Kollárovej ulici ohol až k zemi značku Zákaz zastavenia a státia. Rovnaký
„postup“ použil pri značke Zákaz vjazdu pri vstupe na ul. Kpt. Nálepku. V
každom prípade muselo ísť o siláka (alebo silákov?), keďže ohnúť hrubú
kovovú tyč nie je žiadna hračka. Žiaľ, musí byť analfabet, nakoľko posilňovňa je len o pár metrov ďalej - na Obchodnej ulici. Technické služby
mu(im) aj touto cestou ďakujú za „zábavu“ a celkom zbytočne prejazdený
benzín.
Text a foto: lyv
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Kochanovce - stratená dedina detstva (20)

Život bez sviatku je ako dlhá púť bez zastávky. Nedele sú zastávkou. Vynárajú sa v pravidelných odstupoch ako koráliky na ruženci popretkávané sviatkami dedenými po kresťanských predkoch. Nedeľa má veľa prívlastkov – deň
pracovného pokoja, deň odpočinku, vítaný deň ničnerobenia. Pre Kochanovčanov to oddávna bol predovšetkým Deň Pána, deň sviatočného kontaktu s
Bohom. Aj stretnutí so susedmi.

Ženský odev, odpust, rok 1962
Príprava na nedeľu začínala už v
sobotu. Gazdiné skubaľi kuri, na ktorých bolo treba s vriacou vodou „u
lavore abo mošove sparic pirje“, aby
sa ľahšie šklbalo, príležitostne na drevenom kláte na rúbanie dreva odťali
sekerou hlavu kačke, húske, morke,
holúbkovi, odrali zajaca, deti vyzametali hlinené dvory a prašný pás vedľa
dláždenej kamennej cesty s metlami –
„drapaňami“, ktoré spolu s košíkmi,
opálkami, vareškami predávali po domoch „bačkovskí cigaňe“, gazdovia
vykosili šanci pred domami a nachystali krmivo pre dobytok na nedeľu. V
sobotu večer bolo týždenné kúpanie.
Na peci, na sporáku sa nahriala voda,
naliala sa do plechovej vane – niekto
mal len malú detskú vaničku, ale pa-

mätníci z polovice minulého storočia
si určite spomenú na veľkú plechovú
vaňu na nožičkách, na jednom konci
úzku, na druhom so širokým oblúkom
a postupne sa v tej istej vode vykúpala
celá rodina, najprv deti, potom dospelí. Boli aj takí, čo sa v sobotu umyli
len v lavóre a kúpali sa iba na Veľkú
noc, odpust a Vianoce. Od rána bola
nedeľa plná nevšedných vecí. Náš
otec si pískal a pospevoval, o ôsmej
hodine začínalo v rádiu úžasné vysielanie – nedeľná rozprávka pre deti,
všetci si obliekali najlepšie šaty, ženy
si uviazali na hlavu parádne „chustočki delinki“, „kitajki“, „atlaski abo
pišuški“, chlapi a „parobci“ vytiahli
obleky, v ktorých sa niektorí aj ženili
a neodmysliteľné nedeľné klobúky,

Na Letnej jazykovej škole pestrý program
Už 6. ročník Letnej jazykovej školy sa konal 9. až 13. júla na Základnej
škole na Obchodnej ulici. Počas týždňa si školáci užili pestrý program a zábavnou formou získali nové vedomosti.

často ozdobené pierkom zo sojky a
už z každého dvora vychádzali starí aj
mladí, pridávali sa k susedom a známym a spolu kráčali do sečovských
chrámov. Peši celé roky za každého
počasia meral cestu cez Kochanovce do sečovského rímskokatolíckeho
kostola „Mižo“ z Vojčic - vysoký
svojský dobrák, hovoriaci zásadne
spisovnou slovenčinou, ktorého poznal snáď každý.
V nedeľu sa nesmelo nič robiť, akurát nakŕmiť ľudí aj zvieratá bolo dovolené. Keď boli v domácnosti dve gazdiné, kvôli príprave obeda jedna išla
na malú omšu, druhá na veľkú. Samá
gazdiná v dome sa musela šikovnejšie
obracať, aby všetko stihla. Obchody
v nedeľu boli zatvorené. Domácnosť
vystačila radšej s tým, čo mala, lebo
požičiavať si po susedoch sa kvôli povesti poriadnej domácnosti nepatrilo.
Zanikli svojrázne kochanovské nedeľné popoludnia - popri hlavnej ceste
sediace skupinky Kochanovčanov na
šancoch na tráve alebo na tkaných
pokrovcoch, neskôr na drevených dlhých laviciach na nových chodníkoch
a v čase hustnúcej premávky, zvlášť
keď sa húfy návštevníkov vracali v
nedeľu podvečer zo Zemplínskej Šíravy, radšej vo dvoroch za plotmi.
Viac noviniek, ako sa vyslalo ulicou
za letné nedeľné popoludnie, neprináša ani regionálna televízia. Do študentky Kochanovčanky zaľúbený vysokoškolský pedagóg z Prešova vraj
prehlásil, že kto obstál v nedeľu poobede na „špacirki po Kahanovcoch“,
ten sa nemusí báť, ten obstojí už všade
vo svete. Aj chlapi a odrastené deti
využívali čas v nedeľu popoludní po

Sviatočný odev
svojom. Chlapi išli skontrolovať úrodu na poli a v záhrade, vyhnali kravky na pašu, pospali si, alebo zašli do
krčmy na pivo, väčšinou to nebolo bez
pálenky a našli sa aj kartári. Populárna bola nová „betónka“ – cesta medzi
východným koncom Kochanoviec
a Hriadkami, na ktorej dievčatá od
skorej jari „skakaľi špargu“. V nedeľu poobede sa v kochanovskej krčme
zvykli zastaviť aj sečovskí poľovníci.
Už „pijany“ N. sa chcel staviť, že je
najlepší strelec, vybehol z krčmy a
začal strieľať hore do elektrického
stĺpu pri Sedlákovi, pod ktorým práve
sedeli ženy. Našťastie všetko dobre
skončilo, ženy vrieskali, „ucekaľi“
dobre „koňťi i bombarďaki nepotraciľi“ a strelca odzbrojili kamaráti.
Zase skončila jedna nedeľa, v ktorej
nad všetkým prevážil dobrý pocit zo
vzájomného stretnutia s Bohom aj s
dobrými ľuďmi.
(mm), snímky: (archív autora)

Mesto Sečovce organizuje súťaž „Co mi šľina na jazik priňeše“ alebo
„Jožko Jožka hľeda hvizdu“. Uskutoční sa 11. októbra o 13.00 hod. v kultúrnom dome.

Súťaž ľudových rozprávačov

Podmienky: vek od 6 – 16 rokov,
bydlisko Sečovce, prednes vlastného
humorného textu v nárečí, časový rozsah spamäti prednášaného textu 5 - 7
minút, odpovedať na 2 otázky ľudového rozprávača Jožka Jožku. Kritériá
hodnotenia: prednes v nárečí, dodržanie zásad rečníckeho štýlu a prejavu,

pohotové a humorné odpovede, vonkajší vzhľad rečníka, celkový dojem.
Súťažiaci sa môžu prihlásiť do 9.
októbra v kultúrnom dome v Sečovciach, na t. č.: 056/285 02 37, 0918
902 029, 0915 905 365 alebo na e-mailovej adrese: kulturnydomsecovce@gmail.com.
(red.)

Budú piecť domáce lokše
Táborníci každé ráno začali dobrou
náladou a zumbou. Dopoludnia absolvovali netradičné hodiny anglického
jazyka. Počas týždňa všetci spolupracovali na výrobe nárečového anglického slovníka. Popoludní mali bohatý
program. Okrem množstva športových
aktivít navštívili aj farmu NOXWELL,
kúpali sa v minibazénoch atď. Perličkou bola beseda s cestovateľkou Mi-

chaelou Topoľanovou, ktorá deťom priblížila krásy Mexika, Čile či Karibiku.
Malí zvedavci sa napríklad dozvedeli,
ako majú kŕmiť žirafy v Afrike. Pani
Michaela sa s nimi podelila aj o skúsenosti z Dubaja, kde jej ponúkli čaj so
zlatom. Letná jazyková škola vyvrcholila veľkým barbecue v štýle country
a publikáciou spoločného nárečového
anglického slovníka. Text a foto: zso

V areáli Jazdeckého klubu NOXWEL posvätili vonkovú gazdovskú murovanú pec, v
ktorej sa prvýkrát – pod dohľadom jej zhotoviteľa, majstra Andreja Horgoša, piekol domáci chlieb a podplamenníky podľa tradičnej
receptúry. Akcia bola akousi generálkou na
oficiálne spustenie pece do prevádzky a tretím
stretnutím dvoch generácií Ako sa rodí chlieb.

Štvrté stretnutie sa uskutoční v sobotu 15. septembra so začiatkom o
10.00 hod. Ako informoval Jozef
Mikloš, majiteľ areálu a hlavný organizátor, návštevníci si budú môcť
pozrieť mlátenie obilia cepmi, mletie
obilia na žarnove, postup pri pečení
chleba i podplamenníkov. Podľa jeho

Prvý podplamenník

slov, podujatie obohatí súťaž v pečení
lokší.
„Riaditeľ Centra voľného času Ján
Hreňo zabezpečí folklórnu skupinu. V
stánkoch s občerstvením sa budú ponúkať pečené husi a kačice ako aj iné
špeciality,“ uzavrel J. Mikloš.
Text a snímka: (mj)
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ZŠ Svätej Rodiny boduje výbornými výsledkami
Základná škola Svätej Rodiny v Sečovciach vstupuje už do deviateho roku
svojho pôsobenia. Počas svojej existencie musí často bojovať s negatívnymi
fámami, ktoré sa neľahko vyvracajú. Teraz sa však našla nesmierne účinná
odpoveď na jednu z nich.

Deviataci každoročne riešia certifikované Testovanie 9 (bývalý Monitor) a my sme sa ho zhostili zodpovedne a na vysokej úrovni. Medzi
školami s vyučovacím jazykom slovenským sme dosiahli v rámci okresu Trebišov výborné výsledky. Škola dosiahla najvyššiu percentuálnu
úspešnosť spomedzi sečovských základných škôl ako v matematike, tak

aj v slovenskom jazyku a literatúre.
V trebišovskom okrese sme s percentuálnou úspešnosťou 57,2% druhí v
predmete slovenský jazyk a literatúra
a s úspešnosťou 60,4% tretí v predmete matematika.
V Sečovciach a okolí sa pritom šíril
chýr, že na ZŠ Svätej Rodiny je nízka
úroveň vyučovania na 2. stupni. Neviem, ako môže niekto hlásať takúto
nepravdivú a nepodloženú informáciu. Naši učitelia a deviataci na ňu odpovedali tento rok určite najlepšie ako
mohli. Druhé a tretie miesto v okrese
nás veľmi teší a hovorí skutočne veľa
o úrovni vyučovania na druhom stupni
– je v rámci Slovenska nadpriemerná
a v okrese patrí medzi najlepšie!
PaedDr. Ľubomír Dežerický, PhD.
riaditeľ školy

Britániu spoznávali v škole

Premiérový English day sa vydaril

Kultúru, životný štýl a turistické atrakcie Veľkej Británie spoznávali koncom júna žiaci Základnej školy na Obchodnej ulici. Nemuseli ani cestovať,
tento ostrovný štát im pedagógovia priblížili priamo v škole počas podujatia
English day.

Aktivity sa začali už ráno pred vyučovaním. Piataci pred vstupom do budovy školy predávali chutné mafinové
koláčiky, zabalené v papieri. Na ňom
boli základné údaje o Veľkej Británii
a vlajka krajiny. Obsluhujúci personál hovoril anglicky. Počas dňa všetci
vyučujúci prednášali na tému Veľká
Británia. V nižších ročníkoch pripravili pre deti tvorivé dielne, hudobnú
výchovu a čítanie s porozumením na
danú tému. V školskom klube sa vyrábali charakteristické britské klobúky.
Žiaci mohli navštíviť aj cestovnú kanceláriu Double decker, ktorá vznikla
v jednej z tried. Tu im odprezentovali
jednotlivé krajiny Spojeného kráľovstva. Nechýbali Škóti a ich tartany,
Walesania a ich Devil´s bridge (Diabolský most), Íri a ich Bloody Sunday
či londýnske nárečie Cookney. Dopo-

ludňajšie prestávky vyplnili melódie
a prezentácia najznámejšej britskej
skupiny všetkých čias - The Beatles.
Obohatením English day bolo stretnutie s jedným z rodičov, ktorý dlhodobo
pracuje v Londýne - školákom priblížil krásy hlavného mesta. Počas dňa si
žiaci mohli uhasiť smäd typickým anglickým čajom s mliekom. V jedálni
kuchárky pripravili tradičné anglické
menu.
Vyvrcholením dňa bolo futbalové
derby učitelia versus žiaci, sprevádzané maľovaním britských vlajok na
tváre divákov. Nechýbali ani najznámejšie anglické osobnosti v dobových
kostýmoch v podaní piatakov. Premiéra národného dňa sa vydarila, deťom
sa veľmi páčila a škola by chcela v
novej tradícii pokračovať.
Text a foto: zso

Vstupná brána do Centra voľného času si oblieka nový šat. Chlapci, ktorí v
centre pôsobia na absolventskej praxi, dostali do rúk farby a naštartovali svoju
fantáziu. Vďaka tomu na bráne pribúdajú veselé postavičky. Dielko, ktoré financuje Centrum voľného času z vlastných zdrojov, chcú ukončiť do konca letných
prázdnin...
Text a foto: lyv

Slovo poslanca Andrea Záhradníková: Verím,...

.

(Dokončenie z 1. strany)
o S čím sa na vás najčastejšie obracajú vaši voliči?
Napríklad, dosť intenzívne sme riešili problémy obyvateľov na ulici Letnej, kde sa už nedalo vydržať vyčíňanie obyvateľov ubytovne FK Slavoj.
Tento problém nie je úplne doriešený,
ale aspoň trochu sa to upokojilo. Voliči si priali detské ihriská, dôchodcovia
chceli opätovné zavedenie výpredajov
v kultúrnom dome, keďže nemáme
mestskú tržnicu a obyvatelia bytového
domu Zetor žiadali o odkúpenie mestských bytov, v ktorých žijú cca 30 rokov, čo sa im čoskoro splní. Niektorí
občania prostredníctvom mňa urgovali ochranné klietky okolo kontajnerov, MsZ schválilo kúpu 3 takýchto
klietok, podarilo sa nám zbúrať tú
drevenú búdu na ulici Dargovských
hrdinov, doriešiť problém s petíciou
občanov na ulici Obchodnej, ktorý sa
týkal odstavných pásov a podobne. S
takými problémami sa na mňa obyvatelia obracajú, ja ich fyzicky neviem
vyriešiť, ale snažím sa , aby sa dostali
do tých správnych uší, aj keď nie vždy
sa mi to podarí.
o Ako si predstavujete svoje ďalšie pôsobenie vo volenej funkcii - čo
by ste zmenili k lepšiemu a ako k

.

tomu chcete prispieť?
Je to na pánovi primátorovi, či nás
bude brať ako partnerov, rešpektovať
naše postoje a názory a informovať nás
o aktuálnych problémoch alebo nie, a
od toho sa odvíja aj moja možnosť a
príležitosť veci meniť a ovplyvňovať,
pretože doposiaľ tá spolupráca nebola
ideálna. Verím, že sme sa za tie skoro
dva roky poučili na vlastných chybách
a že dokážeme aj my svojou troškou
prispieť k pozitívnym zmenám v
tomto meste. Je dôležité, aby si sme
presvedčili občanov, že nám záleží na
ich názore a že sa budeme zaoberať
ich postrehmi a problémami, pretože
toto je základný princíp demokracie.
Nemusíte mať hlavu plnú nápadov a
známych na všetkých ministerstvách,
stačí len počúvať, čo ľudí trápi a seriózne sa tým zaoberať. Mrzí ma ešte,
že sa mi aj napriek snahe, mojej a
hlavne chlapcov z hokejbalového klubu nepodarilo nájsť dosť finančných
prostriedkov na zakúpenie mantinelov
na ihrisku na ZŠ Obchodnej - určite
budem v budúcnosti hľadať spôsoby
ako im pomôcť. Mám aj iné tajné sny,
ale o tom určite nebudem rozprávať,
pretože si myslím, že čím viac o niečom človek teoretizuje, tým menej
toho urobí.
(lyv)

Knižnica v septembri

...vo štvrtok 13. septembra o 16.00 hod: Načo sú knihe obrázky - rozprávanie o ilustrácii, ilustrátoroch a vlastná ilustrácia

Spoločenská kronika
Blahoželali sme
mladomanželom
Mgr. Maroš Hamuľák a PhDr. Mária Jesenská, Mgr. Art. Marek Molnár
a MUDr. Dagmara Bašárová, Peter
Nisky a Jana Fedorová, Peter Rozman
a Miroslava Balegová, Peter Švec a
Mgr. Lucia Marcinová, Martin Krajník a Katarína Pahulyiová

Narodené deti
Vanesa Rácová, Kevin Krišta,
Marcel Rejdaj, Kristián Farbár, Nina
Špirková, Kristián Demeter, Sára Siváková, Jaroslav Duna, Patrícia Mrúzová, Martin Slivka, Filip Vavrek
Navždy nás opustili
Pavol Siksa (1957), Helena Kočišová
(1932), Radovan Ujhelyi (1976), Jaroslav Palfi (1967), Mária Kmecová (1923)
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Plážový volejbal

Občianske združenie HOPP pripravilo v areáli ZŠ na Obchodnej ulici športové podujatie, na ktorom záujemcom o plážový volejbal priblížili túto zaujímavú hru. Na milovníkov loptových hier čakal nácvik volejbalových situácií,
vysvetlenie základných volejbalových techník a ukážka hier vo dvojici (trojici).
Natrénované situácie a techniky si vyskúšali v turnaji. (mj), snímka: (hopp)

Víťazom 20. ročníka satelitného futbalového turnaja žiakov sa stalo družstvo
zo ZŠ na Komenského ulici v Sečovciach. Zostava: Radoslav Német, Matej
Onuščák, Karol Demeter, Nórbert Mirga, Matúš Tkáč, Július Farbár. Ich trénerom bol učiteľ telesnej výchovy Igor Haščák. Ako informoval hlavný organizátor turnaja Jozef Tóth z Centra voľného času, chlapci hrajú malý futbal
(4 + 1) turnajovým spôsobom – v mesačných intervaloch, vždy na inej škole.
Na turnaji štartovali: ZŠ Sv. Rodiny Sečovce, Parchovany, Vojčice a Sečovská
Polianka.
Snímka: (zskom)

Sečovce - Petrovce 1:0 (0:0)

Vysvietený hrad Slanec, šermiarsky program, ohňová show a iné atrakcie
privítali 18. augusta na hradnom kopci účastníkov celoslovenskej akcie „Noc
hradných zrúcanín“. Zrúcaniny objavovali: starosta obce Slanec, ako aj sečovskí turisti. Do akcie organizátori zapojili 16 hradov. Text a snímka: (km)

V nedeľu na futbalovom ihrisku Slavoja Sečovčania odohrali ďalšie
stretnutie 6. ligy, sk. Zemplínska. Výsledok: Sečovce – Petrovce n. L. 1:0. Jediný úspech domácich zaznamenal Sabol. V predchádzajúcich zápasoch jesennej časti súťaže zaznamenali dve víťazstvá. Výsledky: 1. kolo: Sečovce – Lastomír 1:0, Sopata, 2. kolo: Palín – Sečovce 3:1, Oczeák, 3. kolo: Sečovce – Cejkov
3:0, Volkay 2, Mitro.
zo Sečovskej Polianky, Peter Kotuľák
„V zápase s Cejkovom sme hrali
veľmi dobre,“ chváli manažér Jozef z Parchovan. Na lavičke náhradníkov
Halapin. „Napriek tomu, že via- sedeli: brankár Miro Benedek, hráči
cerí hráči boli deň pred stretnutím René Gavla, Marek Dudáš. Robo Ošna svadbe. Ženil sa náš hráč Peter čipovský je zranený.
„Kvalita Slavoja sa odchodom ToNisky. Ďalšie príležitosti na strele-

V sobotu 18. augusta si svoje spoločné ÁNO povedali brankár Slavoja Sečovce Peter Nisky a Jana Fedorová. K blahoželaniam sa pripája aj redakcia.

Pri príležitosti osláv storočnice trebišovského futbalu 17. augusta odohrali
na štadióne v Trebišove futbalový zápas internacionálov SLAVOJ TREBIŠOV
– SLOVENSKO s výsledkom 0:4. V drese internacionálov sa predstavili aj Ľubomír Dulovič a Miroslav Koreň.
Medzi čestnými hosťami osláv boli aj bývalí trebišovskí hráči: Sečovčan Ferdinand Reiskup (na snímke vpravo) a Jozef Ďurček (na snímke uprostred),
ktorý chytal aj v Sečovciach, kde študoval na gymnáziu. Večer futbalovej storočnice sa konal v MsKS v Trebišove.
Text a snímka: (km)

nie gólu nevyužil Šimon Pristáš. V
súperovej bráne chytal Braňo Poľacký, ktorý v jari ukončil hosťovanie v
Sečovciach.“
Zostava Slavoja: Ján Kolesár, Peter Nisky (brankári), Peter Onderko,
Šimon Sabol, Pavol Volkay, Daniel
Oczeák z Bidoviec, Ján Mitro, Miroslav Koreň, dorastenci Patrik Sopata
a Šimon Pristaš, Martin Kovaľčin
(prišiel zo Sačurova), Marián Ripič

máša Čižmára do Sobraniec znížila.
Mohla by byť vyššia po príchode Sečovčanov: Jána Kotľára, Emila a Milana Lukáčovcov, ktorí hrajú v drese
Trebišova,“ dodal J. Halapin. „Nevieme im, žiaľ, poskytnúť výhodnejšie
podmienky, ako majú v Trebišove.“
Sečovce už druhého septembra
odohrajú susedské derby v Plechoticiach.
Mikuláš Javorský, snímky:(n)
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