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Slovo poslanca V. Bajus: Úspech bude, ak moje deti budú mať dôvod byť v Sečovciach

Do zboru nastúpil ako náhradník potom, ako sa mandátov vzdali 4 poslanci naraz. K samospráve ho ale viažu takmer dva roky skúseností v
komisii výstavby. Jasne formuluje svoje názory a bez emócií si vypočuje
názory iných. Poslanec, v pracovnom živote projektový manažér v oblasti
telekomunikácií. Vladimír Bajus.

.

o Takmer dva roky pôsobíte v komisii výstavby, od septembra ste poslancom. V čom je rozdiel a ako ste
vnímali doterajšie fungovanie zastupiteľstva?
Ako poslanec mám vyššie právomoci. Môžem oficiálne vystupovať v
mene občanov na zasadnutí Mestského
zastupiteľstva, ktoré je hlasnejšou trúbou ako komisia, dávať podnety, návrhy a niekto sa nimi musí zaoberať. Ako
člen komisie som túto možnosť nemal.
Môj názor na doterajšie MsZ? Mám
pocit, že niektorí ľudia si mysleli, že

byť poslancom znamená niečo získať
pre seba. Mňa živí moje zamestnanie
a do komunálnej politiky som vstupoval, preto aby som nielen kritizoval, ale
snažil sa aj niečo ovplyvniť. Možno je
to naivné. Cieľom, poslancov, by mala
byť práca a rozhodovanie v prospech
mesta a všetkých občanov hoci viem,
že všetkým nikdy nevyhoviem... Mojim osobným úspechom bude, ak sa
moje deti v tomto meste budú cítiť
bezpečne a budú mať dôvod byť v Sečovciach.
o Čo sa vám v zastupiteľstve páči a
čo nie? Ako by ste to zlepšili?
Páči sa mi, že v rozpravách sa väčšina návrhov berie racionálne, diskutuje
sa o nich, ako o rozumných a nikto ich
nevníma ako nejakú vyhrážku, čo nebolo vždy zvykom. Nepáči sa mi, že
niektorí poslanci za každým návrhom
stále hľadajú nejaké pozadie, nejaký
osobný prospech a ja neviem prečo. Čo
s tým? Nuž, to je na každom poslancovi – ak budeme takto rozmýšľať, nikdy
sa nikam nepohneme. Mne osobne nejde o to, aby som niečo získal, ale konal
tak, aby to bolo pre všetkých.

.
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o Ktoré sú podľa vás 3 najväčšie
problémy sečovskej samosprávy?
Prvou je (ne)bezpečnosť v uliciach,
druhou nedostatok pracovných miest v
meste a okolí a treťou stagnujúca záujmová činnosť a aktivity pre mládež.
o Čo bude pre vás ako poslanca
prioritou?
Ako to dovolia financie alebo sa podarí získať ich z mimorozpočtových
zdrojov, budem podporovať riešenie
bezpečnosti v meste. Určite najefektívnejším nástrojom by bola Mestská
polícia, ale sú aj iné možnosti a my ich
musíme hľadať a nájsť. Zasadzovať
sa budem za podporu mládežníckej
hádzanej, lebo viem, že v nej pôsobia
talentované deti a zaslúžia si pozornosť mesta. Verím, že možnosti sa
nájdu - napríklad cez dotáciu od mesta.
Ale nielen hádzanej, podporím pomoc
každému mládežníckemu športu, ale
v rozumnej a kontrolovateľnej miere.
A podporím aj každú dobrú myšlienku, ktorá pomôže priniesť do mesta
investorov, ktorí dajú Sečovčanom
prácu.
o S čím sa na vás ľudia najčastejšie
obracajú?
Najčastejšie chcú vedieť, čo sa deje v
meste alebo čo do mesta príde. Mnohí
majú pocit, že všetko stagnuje a nič sa
nerobí. Mladí sa zase pýtajú, čo bude
s hádzanou. A samozrejme, ľudia ma

.

oslovujú so svojimi bežnými problémami a ponosami, ktoré potom v ich
mene predkladám na zasadnutiach a
spolu s kolegami hľadáme riešenia.
o Mestá sa už štvrtý rok boria s
dôsledkami krízy a bojujú s nedostatkom peňazí. Mnohé sa zbavujú
majetku, ktorý nepotrebujú bezprostredne k svojej činnosti alebo sa
oň nedokážu postarať a udržať ho,
otvárajú priestor investorom, ktorí
peniaze majú. Viackrát sa o tom hovorilo aj na pôde sečovského zastupiteľstva. Ako to vnímate a čo by ste
navrhli?
V prvom rade si musíme ujasniť, aké
nehnuteľnosti máme. Je nutné zhodnotiť ich využiteľnosť a efektívnosť, teda
či prinášajú mestu zisk alebo stratu, v
akom sú stave, teda či je do nich potrebné investovať, koľko si to vyžiada
peňazí a či na to mesto má alebo nie.
Už teraz je zrejmé, že máme budovy,
o ktoré sa nedokážeme ďalej starať a
vyžadujú si rozsiahlejšiu a finančne náročnú rekonštrukciu. Preto si myslím,
že je lepšie ich ponúknuť investorom a
predať – samozrejme, za čo najvýhodnejších podmienok pre mesto. Som za
seriózny zoznam, s ktorým sa stotožnia
všetci poslanci a podľa neho sa bude
postupovať prípad od prípadu. Tým nemám na mysli totálny výpredaj, ale nie
som ani proti predaju.
(lyv)

.
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V Obradnej sieni MsÚ slávnostne odovzdali osvedčenia seniorom

Absolventi kurzu zameranom na výpočtovú techniku nadobudli nové vedomosti, našli si aj nových priateľov
V Obradnej sieni Mestského úradu v Sečovciach sa pri príležitosti ukončenia kurzu zameranom na základy výpočtovej techniky uskutočnila milá
slávnosť. Otvorila ju štatutárka Občianskeho združenia LÚČ Sečovce Mária Kašperová. Privítala primátora Mesta Sečovce Jozefa Gamráta, prednostku Mestského úradu Tatianu Raničovú, ako aj všetkých prítomných
seniorov, pre ktorých bol kurz určený.
„Stretli sme sa tu, aby sme vám
odovzdali osvedčenia o absolvovaní kurzu. Iste vám budú pripomínať
chvíle strávené v našom integrovanom
centre. Boli ste pozorní žiaci. Verím,
že ste sa toho veľa naučili,“ povedala
M. Kašperová. Podľa jej slov, počas
kurzu sa seniori naučili používať základné programy, internet , tabuľkové
aj prezentačné programy. Stretli aj s
mamičkami a ich ratolesťami z Materského centra Kačiatko, pre ktoré vyrobili rôzne omaľovánky. Oslovili sme
aj absolventov kurzu. Viacerým z nich
sa veľmi páčil prístup lektoriek Márie
Kašperovej a odbornej referentky Spoločného školského úradu v Sečovciach
Ivety Bačovej.

„Venovali sa nám individuálne a snažili sa podrobne vysvetliť, čo máme
robiť,“ chváli Zdenka Halgašová, jedna
z absolventiek. „Patrí sa im za to poďakovať. Veľmi nám pomohla aj kniha
Počítač pre seniorov. Nájsť si vhodné
témy na internete je už teraz pre nás
hračka. A necítime sa byť tak samé.
Získali sme nielen nové vedomosti,
ale aj nových priateľov. Zistili sme, že
máme spoločné záujmy a vieme si nájsť
cestu k sebe. Bol to vynikajúci nápad
niečo také pre seniorov zorganizovať.
Kurz bol pre nás veľkým prínosom. V
budúcnosti by som uvítala kurz, ktorý
by sa zaoberal prírodou, jej spoznávaním. Jeho súčasťou by boli prechádzky.“

Osvedčenia seniorom odovzdal primátor mesta Jozef Gamrát, ktorý prítomným zaželal pevné zdravie, ale aj to, aby nadobudnuté vedomosti využili čo
najlepšie. Osvedčenie preberá Milan Pristáš.
Tento projekt sa uskutočnil vďaka grantovému programu Zelená pre
seniorov Nadácie Orange. Kurz pod
názvom Šedivieme, ale nestarneme
realizovalo Občianske združenie LÚČ

Sečovce v spolupráci s partnermi projektu - Mestom Sečovce a Materským
centrom Kačiatko.
Zaznamenal: M. Javorský,
snímky: (autor)

Stredná odborná škola oslávila okrúhlu tridsiatku
Cieľom školy je kvalitné vzdelanie a uplatnenie sa v praxi

Slávnostnou akadémiou si Stredná odborná škola v Sečovciach pripomenula významné jubileum – 30 rokov svojej existencie. Konala sa 16.novembra. Pozvanie prijali zástupcovia Košického samosprávneho kraja A. Racková,
prednostka Krajského školského úradu v Košiciach, Peter Koščo za Košický samosprávny kraj, primátor mesta J.
Gamrát, bývalí pedagógovia, majstri odborného výcviku a ostatní zamestnanci.
Zamestnancom, ktorí boli pri založení SOU v roku 1982, riaditeľ školy
odovzdal ďakovné listy. A. Briňarský,
prvý riaditeľ SOU, pripomenul históriu SOU a za absolventov školy vystúpil M. Šimai. Pomyselnú kyticu uvitú
z piesní, tancov i slov uvili žiaci školy
a pedagógovia ZUŠ v Sečovciach.
Riaditeľ školy Milan Leškanič v slávnostnom príhovore spomenul, že v
súčasnosti sa škola vyprofilovala na
modernú vzdelávaciu inštitúciu, ktorá
pripravuje študentov v strojárskych
odboroch, gastronomických odboroch
a v odbore mechanik počítačových
sietí. V tomto roku si môžu žiaci vybrať štúdium v niekoľkých študijných a učebných odboroch, v dvoch
odboroch nadstavbového štúdia a v
pomaturitnom štúdiu. Pripomenul, že
prioritou školy je ambiciózny a úspešný absolvent. Priebežnou aktualizáciou obsahu a modernizáciou foriem
vzdelávania škola dosahuje flexibilné
uplatnenie absolventov v praxi. Jej
snahou je vytvárať prostredie, v ktorom sa všetci, pedagógovia aj žiaci,
budú cítiť dobre: „Dnes je obdobie,
keď škola a jej zamestnanci musia
ponúknuť žiakom kvalitné vzdelanie,
perspektívu ďalšieho štúdia či uplatnenie sa v praxi.“
Vybavenie školy sa neustále modernizuje aj zásluhou vedenia školy
a jeho manažérskych aktivít, vďaka
ktorým získava potrebné finančné

prostriedky, ako aj vďaka rôznym
projektom. Žiaci majú k dispozícii
moderne vybavené učebne informatiky, odborných predmetov, cudzích jazykov, atď. Zároveň majú v popoludňajších hodinách aj možnosť využitia
internetu, či realizáciu v krúžkoch
podľa svojich schopností a záujmov.
Vyučovanie prebieha v triedach, ktoré
sú vybavené dataprojektormi a v multimediálnych učebniach. K dispozícii
majú aj počítačové učebne vybavené
modernou technikou, odborné učebne,
školskú knižnicu, učebne na delenú
výučbu, kabinety, spoločenskú miestnosť. Veľkú pozornosť škola venuje
strojárskym profesiám a vďaka pro-

jektu Počítačová podpora strojárskej
výroby a programovania CNC strojov
pomocou programu INTYS, ktorý slúži na presné počítačom riadené opracovanie súčiastok, získala možnosť
aplikovať moderné európske vzdelávanie.
„Bohaté sú zahraničné aktivity školy, ktoré sme získali aktívnou činnosťou v rámci programu Socrates Comenius. Učitelia zapojení do projektu
nadobudli medzinárodné skúsenosti,
rozvinuli organizačné schopnosti a
schopnosť tímovo pracovať. Zručnosti s používaním IKT a jazykové kompetencie učiteľov umožnili realizovať
videokonferencie so zahraničnými

Súčasťou slávnostnej akadémie bolo aj oceňovanie ďakovnými listami. Na
snímke prvý riaditeľ školy A. Briňarský a jej súčasný riaditeľ M. Leškanič.
Foto: (sos)

partnermi z Talianska, Francúzska,
Turecka, Poľska, Anglicka, Rumunska, Portugalska, Nemecka a Argentíny,“ vysvetlil riaditeľ. Nepretržitý
kontakt a komunikácia so zapojenými
partnermi z krajín EÚ a Turecka prebieha formou výmenných návštev,
elektronickej korešpondencie, ale najväčšej obľube u žiakov sa tešia najmä
výmenné pobyty v partnerských krajinách.
Pozitívom školy je dobre organizovaná spolupráca s mnohými inštitúciami - Unicef, Liga proti rakovine,
Liga za duševné zdravie, Spoločnosť
priateľov detí detských domovov,
Červená stužka, Úsmev ako dar,
Slovenský Červený kríž, Ľudia proti
rasizmu. V spolupráci s nimi škola
realizuje množstvo humanitárnych a
zároveň výchovných podujatí (Deň
Zeme, Deň otvorených dverí,…),
ktorými sa prezentuje na verejnosti
a ktoré prispievajú k tomu, aby život
žiakov a pedagógov v SOŠ nebol iba
o vyučovaní. „A tak pri jej významnom jubileu zaželajme SOŠ všetko
najlepšie do ďalšej tridsiatky, aby z
nej odchádzali zruční, múdri, vzdelaní, inteligentní mladí ľudia, ktorí budú
naďalej šíriť jej dobré meno,“ dodal
riaditeľ na záver. Súčasťou osláv bol
aj workshop, ktorý prezentoval dvojročnú prácu pedagógov na projekte
Inovácia vzdelávania na Spojenej
škole v Sečovciach. Projekt bol spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Výsledky
projektu i jeho implementáciu vo výchovno-vzdelávacom procese prezentovala M. Straková.
J. Fulajtárová
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Zastupiteľstvo vyhlásilo zbierku, pred Vianocami zvoláva verejné zhromaždenie

Poslanci chcú poznať názory občanov na predaj bytoviek na Bačkovskej ulici
Zvolaním verejného zhromaždenia vyvrcholili dve novembrové zasadnutia Mestského zastupiteľstva. Kvôli ťahajúcemu sa problému s bytovkami na Bačkovskej ulici to navrhol Marek Kožuch (SDKÚ DS). Kolegovia súhlasili,
keďže ich názory na predaj zničených bytov sa rôznia. Všetci čakajú, čo na tento problém ako aj ďalšie povedia
Sečovčania.
Poslanci zasadali na začiatku a na
konci mesiaca. Prvé stretnutie primátor zvolal kvôli uzavretiu nekonečného príbehu okolo kanalizácie Albinov,
kde minulé vedenie mesta nedotiahlo
do konca majetkové vzťahy k pozemkom. Majiteľ sa o ne prihlásil počas
výstavby kanalizácie a trval na tom,
že mesto ich musí odkúpiť, čím ho
pritlačil k múru. Napriek snahe viacerých právnikov ťahalo za kratší
koniec. Primátor predložil poslancom
poslednú ponuku majiteľa s cenou 17
500 €, ktorú sa systematicky snažil
„zbíjať“ už celé mesiace. Vladimír
Bajus (SDKÚ) sa ohradil, že niekto
za to predsa musí byť zodpovedný:
„Stále sú nejaké problémy z minulosti a pribúdajú nové – sú to veľké
oznámenie na neznámeho páchateľa a dové peniaze a prišlo by o možnosť
peniaze a ide o závažné pochybenia
odmietam, aby sa takto míňali ďalšie predať časť kanalizácie, vybudovanú
– v tomto prípade podľa mňa urobila
peniaze.“
za vlastné peniaze (237-tisíc €) vochybu firma.“ Vedúci odboru výstavPrimátor Jozef Gamrát (nez.) vy- dárom, ktorí o ňu prejavili záujem.
by Ján Lukáč reagoval, že dodávateľsvetlil, že podľa trebišovského úradu Všetko stojí a padá na skolaudovaní
ská firma riešila len výstavbu a nie
životného prostredia stavebné povole- stavby. Napokon všetci poslanci po
vysporiadanie pozemkov. To malo
nie nemalo byť vôbec vydané. Bývalé zvážení všetkých rizík kúpu podporili.
na starosti mesto. „Ako môže niekto
vedenie mesta vtedy vraj prisľúbilo,
Schválili aj zámer na predaj pozemdať stavebné povolenie, keď neboli
že pozemky vysporiada, ale slovo ne- kov pod mostom smerom na sídlisko
vysporiadané pozemky?,“ pýtal sa
splnilo a teraz na to dopláca súčasný SNP, o ktoré prejavila záujem Coop
Marek Kožuch (SDKÚ) a dodal: „Ja
manažment. Upozornil ale, že pole- Jednota. Kupec sa mestu musel zasa tu odmietam ďalej zúčastňovať na
mika je zbytočná - ak mesto pozemky viazať, že do konca budúceho leta
schvaľovaní riešenia problémov, ktonekúpi, majiteľ nedovolí kanalizáciu vymení okná na materskej škôlke na
ré spôsobili naši predchodcovia. Trskolaudovať. To by malo dva dôsled- Obchodnej ulici, ktoré sú v dezolátvám na tom, aby bolo podané trestné
ky - mesto by muselo vrátiť eurofon- nom stave. S pripomienkami primátora odsúhlasili aj nové VZN o predaji bytov. Podľa neho bude možné
konečne po roku ťahaníc predať byty
v Zetore najdisciplinovanejším súčasným nájomníkom za zostatkové ceny
a tým otvoriť cestu k predaju bytov v
tejto bytovke za komerčnú cenu, čím
sa postupne bude riešiť aj problém neplatičov. Cez obchodnú verejnú súťaž,

Zumba white night maraton
otvoril 1. ročník dobrovoľnej verejnej zbierky

Sečovčania Sečovčanom

V polovici novembra sa v kultúrnom dome uskutočnil Zumba white night
maratón. Otvoril 1. ročník dobrovoľnej verejnej zbierky pod názvom Sečovčania Sečovčanom. Jej výťažok pomôže občanovi mesta Patrikovi Safkovi.
Zumbu predcvičovali inštruktorky: Ľudmila Hricová, Petra Lacková, Štefánia
Sokolová. Organizátormi podujatia bolo Mesto Sečovce a OZ Lúč Sečovce. TS
Mars pripravila vystúpenie pod názvom Program pre Patrika. Zdravé deti ním
podporili svojho chorého rovesníka tým, že zatancovali na podporu zbierky pre
neho.
Text a snímky: (mj)

ktorej podmienky poslanci odobrili,
mesto ponúklo na predaj požiarnu
zbrojnicu a tiež byt v Zetore za komerčnú cenu. Verejný záujem brali
na zreteľ pri zámere na prenájom za
symbolické euro priestorov v klubu
dôchodcov pre Regionálne stredisko
dokumentovania bojov sovietskej
armády na Slovensku. Prisľúbilo, že
poznatky využije na podporu vyučovania histórie na školách a pre širokú
verejnosť a plánuje robiť aj ukážky
bojovej techniky pre sečovské deti. V
podobnom duchu sa niesol zámer na
prenájom priestorov na Obvodnom
úrade pre Arcidiecéznu charitu, ktorá
v meste pôsobí už dlho a pomáha sociálne slabým Sečovčanom.
Konečná bodka sa urobila aj za predajom pozemkov pre už súkromnú
MKTS, s.r.o., ktorá stále sídli na mestskom úrade. Na pozemkoch, kde teraz
stoja schátrané WC, plánuje postaviť
vlastnú prevádzku.
Poslanci ale predaj podmienili splnením podmienok – kupec si
sám zaplatí zameranie, zaviazal sa
prevádzkovať káblovú televíziu pre
Sečovčanov a prispôsobiť stavbu
charakteru okolitých stavieb a predstavám mesta. Tiež súhlasil, že v novostavbe vytvorí verejné WC s osobitným vchodom zvonku.
Novinkou je v meste dobrovoľná
zbierka, ktorú navrhlo mesto v spolupráci s OZ Lúč. Poslanci ju vyhlásili
uznesením a účelovo viazali na pomoc
postihnutému Sečovčanovi Patrikovi
Safkovi. Dostala názov Sečovčania
Sečovčanom, organizátori by z nej
chceli urobiť tradíciu. Každý rok by
sa začala v novembri a pokračovala
až do Vianoc, pričom každý rok by
poslanci vybrali jedného núdzneho
občana, ktorému by mesto pomohlo.
(lyv), foto: (autor)

Druhýkrát po dlhom čase v kompletnej 12-člennej zostave, poslanci
zasadli koncom mesiaca. Po povinnom 15-dňovom zverejnení odsúhlasili
predaj pozemkov pod mostom za 52 360 € pre Coop Jednotu. Rovnako
rozhodli o prenájmoch pre verejnoprospešné organizácie. Odsúhlasili aj
uzavretie zmluvy so spoločnosťou Ardsystém, s.r.o., ktorá mestu bezplatne dodá nový informačný systém, ktorý bude aj udržiavať a za to bude
prevádzkovať reklamné plochy na majetku mesta. Výhodou bude jednotný vizuál, ktorý bude praktický pre občanov mesta, jeho návštevníkov ako
aj turistov. Poslanci jednohlasne schválili aj návrhy nových VZN o dani z
nehnuteľností a dani za psa. Vynútila si to zmena zákonov, ale zavážilo aj
to, že dane sa v Sečovciach nepohli od roku 2008 a pritom sú jedny z najnižších široko-ďaleko, čo tak zostane naďalej napriek miernemu nárastu.
Tesnou väčšinou odsúhlasili aj premiestnenie prevádzky výroby hnojív
spoločnosti Rokosan do ACHP Albinov. Rokosan teraz musí absolvovať
zložité schvaľovacie a povoľovacie procedúry, už rozpracovaný zámer sa
do zastupiteľstva vráti ešte počas prerokúvania EIA (posudzovanie vplyvov na životné prostredie). Veľká debata sa spustila okolo poslaneckého
návrhu Mareka Kožucha doriešiť konečne, čo s bytovkami na Bačkovskej
ulici, ktoré sú v zlom stave, obývajú ich neplatiči a špatia centrum mesta.
Ponuka investora, ktorý chcelo všetko kúpiť za euro s tým, že celý areál
zrekonštruuje, sa mnohým poslancom nepozdávala. Keďže sa o tom hovorí už veľmi dlho a je nutné prijať konečné rozhodnutie, Marek Kožuch
navrhol zvolať zhromaždenie, aby sa k tomu vyjadrili občania. Poslanci
súhlasili, zhromaždenie bude 14. decembra o 18.00 hod. v kultúrnom do
me.
(lyv)
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V Penzióne St. Nicolaus nová svadobná sála s kapacitou 180 osôb
Svadby, plesy, stužkové slávnosti, konferencie, rodinné oslavy

Začiatkom minulého mesiaca sprevádzkovali v Penzióne St. Nicolaus novú exkluzívnu svadobnú
a banketovú sálu pre 180 osôb. Je vhodná na organizovanie svadieb, plesov, stužkových slávností,
konferencií i rodinných osláv.
„Sálu slávnostne vyzdobíme
podľa predstáv a želaní záujemcov, prestreté stoly dekorujeme farebnými obrúskami,
svietnikmi, kvetmi,“ informoval Mikuláš Bujňák, majiteľ,
ktorý nás novými priestormi
penziónu nedávno aj previedol. A veru, bolo sa na čo
pozerať, bolo čo obdivovať.
Sálu osvetľujú nádherné lustre a bodové svetlá, zvláštne
efekty zabezpečia blikotajúce
sviečky. V prípade potreby
sálu rozšíria pomocou troch
skladacích štvordielnych dverí. Za nimi vznikne miesto pre
hudobnú skupinu alebo diskdžokeja.
„Hostia sa môžu u nás ubytovať v tridsiatichpiatich dvoj,
troj a štvorlôžkových štýlovo
zariadených izbách, ako aj
v štvorlôžkovom apartmáne.
Izby sme pomenovali podľa

ročných období, takto ladené je aj ich zariadenie. V cene
ubytovania je voľný prístup k
bazénu a strážené parkovisko.
Ubytovaným hosťom ponúkame
raňajky zdarma,“ pokračoval
majiteľ.

V rodinnom penzióne nesmie
chýbať rodinná strava. Okrem
jedálne s kapacitou 120 miest,
návštevníkom slúži štýlový salónik pre 12-18 hostí. Na jedálnom lístku nájdete viac ako 60
druhov jedál. Nechýbajú krajo-

vé špeciality a dobré vína. Za
stravu je možné platiť aj stravnými poukážkami. V penzióne
si môžete aktívne odpočinúť.
V areáli sa nachádza tenisový
kurt s antukovým povrchom a
golfový chip and putt. V záhrade si môžete posedieť pri
kozube s grilom a vychutnať
chladené nápoje.
Majiteľovi penziónu St. Nicolaus Mikulášovi Bujňákovi
záleží na tom, aby sa všetci
hostia, ale aj návštevníci mesta cítili v tomto zariadení naozaj ako doma. Rád ich v ňom
osobne privíta.
„Predstavte si dokonalú
svadbu. Prežite váš veľký deň
„D“ v krásnom a elegantnom
prostredí. Profesionálny prístup nášho tímu vám zabezpečí
bezstarostné chvíle a príjemnú
zábavu,“ dodal na záver.
Kontakt: 0905 230 887,
0918 757 545, 0905 310 944.
E-mail: penzionstnicolaus@
gmail.com, www.penzionstnicolaus.sk.
(rek.)

Inovácia vzdelávania na Spojenej škole v Sečovciach
Uviesť do praxe nový charakter obsahu vzdelania jednotlivca a zmeny
metód vyučovacieho procesu sa nám
podarilo realizáciou projektu Inovácia
vzdelávania na Spojenej škole v Sečovciach, Operačného programu Vzdelávanie, ktorý mal tieto aktivity:
1. Odborné vzdelávanie pedagogických pracovníkov v oblasti inovatívnych foriem a metód výučby
2. Inovácia foriem a metód vzdelávania v rámci ŠkVP, zabezpečenie
didaktických a IKT pomôcok
3. Zriadenie piatich nových inovatívnych predmetov, ktoré priamo
reflektujú nároky regionálneho trhu
práce: manažérske zručnosti, počítačové siete, zváranie, zemplínska
gastronómia a komunitná práca.
V rámci ŠkVP sme zriadili aj nové
kurzy osobnostného rozvoja žiaka:
adaptačný kurz, zdravého životného
štýlu a relaxačno-harmonizačný.
4. Implementácia inovatívnych
foriem a metód vzdelávanie do vyučovacieho procesu – priamo do edu-

kačného procesu sme implementovali
novozískané zručnosti s využitím zakúpených didaktických prostriedkov a
zariadení IKT.
Realizáciou naplánovaných aktivít zameraných na tvorbu a implementáciu vzdelávacích programov
podporujúcich kľúčové kompetencie
žiakov sme zaručili rozvoj kvalitného
ľudského potenciálu pre novú vedomostnú spoločnosť. Prostredníctvom
rozvíjania moderného inovatívneho
vzdelávania na našej Spojenej škole
sme zabezpečili rozvoj, zatraktívnenie, napredovanie a postupné zvyšovanie kvality života v ekonomicky
zaostávajúcej geografickej oblasti
trebišovského okresu. Zároveň sme
podnietili vytvorenie podnikateľsky

prosperujúceho prostredia, stimulujúceho všetky formy inovácie.
Úžitky cieľových skupín – žiakov
aj učiteľov - a skúsenosti s riadením
projektu sú pre školu impulzom pre
ďalšie zapájanie sa do podobných
projektov.
Pri príležitosti ukončenia projektu

sa v priestoroch školy 16. 11. 2012
uskutočnil workshop, na ktorom sa
účastníci bližšie zoznámili s jednotlivými aktivitami projektu a prezreli
si zakúpenú didaktickú techniku a
učebné pomôcky.
Ing. Mária Straková projektový manažér

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

(rek.)
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Palec dole(hore) alebo Zo spoločného krv (ne)tečie
Mesto Sečovce ďakuje Komu sa nelení...

Z iniciatívy Rady starších, ktorá pracuje pri Meste Sečovce, došlo k rozsiahlej rekonštrukcii morového stĺpa na Mestskom cintoríne. Mesto Sečovce
ďakuje sponzorom: Jozefovi Raničovi, Michalovi Palčákovi, Jánovi Kašaiovi.
Zhotoviteľom diela je spoločnosť BETOSTAV, spol. s r.o., Sečovce. Akciu zorganizoval člen Rady starších Jozef Ďubek.
Text a snímka: (mj)

Poriadok a čistota?

Takýto neutešený obrázok na znečistený potok sa naskytne každému pri
pekárni Tofako. Len pred rokom potok a jeho brehy vyčistilo od neporiadku v
rámci projektu mesto a pred pár mesiacmi to už museli zopakovať vo vlastnej
réžii Technické služby. Dnes to tu vyzerá akoby nikto nepohol ani prstom.
Pardón – pohol. Naši spoluobčania (a zďaleka nie len z osady) totiž naďalej
hádžu smeti do potoka akoby sa nechumelilo. Technické sa im aj touto cestou
chcú „poďakovať“ za to, že sú takí poriadkuchtiví a čistotychtiví a odkazujú:
začať treba od seba!
Text a foto: lyv

Je už známe, že futbalisti FK TJ Roma nielen hrajú futbal, ale vedia do
ruky zobrať aj pracovné náradie a urobiť, čo je potrebné. Po brigádach na
striedačkách a ihrisku sa hráči FK TJ Roma pustili aj do čistenia plochy vedľa ihriska, ktoré počas rokov zarástlo mohutným krovím. Keďže technika sa
tu použiť nedala, na krovie sa vyzbrojili sekerami a pílkami. Pomocnú ruku
podali Technické služby mesta, ktoré poslali na pomoc aktivačných pracovníkov. Viac rúk viac urobí a tak to odsýpalo a efekt vidno. Nuž, komu sa
nelení...
Text a foto: lyv

Sadili stromčeky

Pracovníci Správy mestskej zelene Košice v centre mesta Sečovce vysadili
21 javorov mliečnych, 7 líp malolistých, 9 hrabov a 6 liquidambarov. Ako nás
informoval autor projektu, záhradný a krajinný architekt Adrián Hrinda, javory vytvoria aleju, ktorá námestiu doposiaľ chýbala. Ostatné stromy vrátane
líp vytvoria v letných mesiacoch príjemný chládok oddychujúcim občanom.
„Všetky stromy pochádzajú zo škôlky v Bernatovciach,“ spresnil architekt.
Práce sa zrealizovali v prvej polovici novembra na dolnom námestí.
Text a snímka: (mj)

Knižnica v decembri pozýva Mesto Sečovce pozýva

4. 12. o 15.00 hod. na besedu: Štyri sviečky na adventnom venci
6. 12. o 16.00 hod. na Decembrovú snehuliakovu show
20. 12. o 16.00 hod. na Vianoce v rozprávke – Príď medzi nás
rozprávočka, rozžiar deťom veľké očká

Centrum voľného času pozýva

Centrum voľného času Sečovce v mesiaci november zorganizovalo
zájazd do Štátneho divadla v Košiciach na baletné predstavenie Jánošík. Doprava bola zabezpečená autobusom. Ďalší zájazd do Košíc sa
uskutoční 27. decembra na operu Carmen. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 10. decembra na tel. čísle: 0915 110 334.

Poďakovanie

Pracovníci a návštevníci mestskej knižnice ďakujú OZ LÚČ za zakúpenie TV
prijímača. Poďakovanie patrí aj MKTS s.r.o. za jeho zapojenie do káblovej
televízie.
(pn)

5. 12. o 16.30 hod. Mikuláš, sme Tvoji a Ty náš - Mikulášska návšteva a rozžiarenie vianočného stromčeka, kultúrny
program pod jedličkou /Nám. sv. Cyrila a Metoda/
9. 12. od 15.00 - 17.00 hod. Detské vianočné tvorivé dielne
- /kultúrny dom/ - OZ Lúč pozýva deti a rodičov
14. 12. o 16.00 hod. Pro nobis 2012 - slávnostné odovzdávanie cien primátora mesta /kultúrny dom/, o 18. 00 hod. Zhromaždenie občanov mesta - zvoláva primátor mesta Sečovce /
kultúrny dom/
24. 12. o 23.15 hod. Sečovská polnočná hudobná ozvena –
Vianočný polnočný koncert Mestskej hasičskej dychovej hudby Sečovce /pred kultúrnym domom/
30. 12. o 14.00 hod. Christos raždajetsja - oblastná prehliadka vianočných veršov, vinšov, kolied a hier /kultúrny
dom/
31. 12. od 23. 00 hod. Novoročná diskotéka v centre mesta,
ohňostroj /Nám. sv. Cyrila a Metoda/
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Kochanovce - stratená dedina detstva (23)

Keď Kochanovčanka Haňka šťastne
zložila štátnice, vybrala sa hrdá rodina na promócie do Košíc. Slávnosť to
bola zemplínsky elegantná a dojemná. Akurát promočná matka, tak trochu „po valalsky“ privádzala rodinu
s prvou inžinierkou v rodokmeni do
miernych rozpakov. Haňkina mama,
ktorá sa za Haňkinho otca, ako sama
nostalgicky spomínala, vydala aj
preto, že mal na dvore najkrajšiu kamennú sypáreň so strmými schodmi k
ťažkým dubovým dverám vysoko nad
zemou, sa pri príchode promótora do
promočnej auly prežehnala, bo podľa
obľečeňa i paľici u rukoj dumala, že to
košicki biskup a na hostine so slepačou polievkou, risku z bandurkovim
šalatom i medovňikami i paľenku z
domu zjazdila so šálkou v ruke košického čašníka, bo jej priňis čarni kavej
neprecadzeni a zo šickim šmecom na
spodku. A to bol nie tak dávny rok
1971! No a čo, veď koľko kochanovských mám vtedy vedelo, ako vyzerá
promótor a pilo čiernu kávu? A ďalšie
novoty sa v ostatných rokoch rútili na
Kochanovce. Rozhlas po drôte, televízor, telefón, práčky, vysávače, chladničky, prvé osobné autá, necudne
krátke minisukne a štrikované šortky,

texasky, chlapčenské dlhé vlasy, kufríkové tranzistory, kotúčový magnetofón, LP platne, večne živý Beatles.
Aj Lenin. Šafareň a kasnu vytlačili
gauč a sekretár a štrompadľi saténový pančuchový zapínací pás... V roku
1951 vznikol v Nižnej na Orave závod
Tesla na výrobu televízorov. V roku
1955 bolo na Slovensku prvých 11
majiteľov televíznych povolení. O 5
rokov neskôr v 1960 priniesol zverolekár Štefan Tomáš, zvaný Pišta Miľo,
prvý televízor na Kochanovskú ulicu.
Lotos za 4 500 Kčs s uhlopriečkou 53
cm kúpil v Prachaticiach, v blízkosti
ktorých slúžil vtedy na vojne. Doma
sa ani nepriznal, že stál toľké peniaze.
Medzi prvými mali televízor aj Jozef
Hruškóci, Ján Rusnák, Vasiľ Moroz
na Koreji (Gorkého). Pamätám si, že
skôr, ako sme videli ozajstný televízor, cestou do školy sme pred domom,
kde býval Rudo Leškanič, prechádzali
na druhú stranu cesty a od jarku sme
vyvaľovali oči aspoň na televíznu anténu na ich streche. Rodiny, čo mali
televízor, už doma pokoja nemali. Inžinier Ján Tomáš spomína, ako na hokeji u nich bolo aj 50 chlapov. „Lotos
stal na kašňe u predňej chiži a chlapi
sedeli na donesených stoličkách v zá-

kryte až na chodbe, lebo do chiži sa
nepomestili. Ak existujú spomienky
na prvý televízor, tak sú to spomienky na hokej a krasokorčuľovanie. K
Hruškóciovým na krasokorčuľovanie
sa už pred zotmením schádzali susedy
so šamerľikami, pletením a háčkovaním, chlapi s kartami, deti sedeli po
zemi aj pod stolom, len aby sa vošli.
Veď len domácich s rodinou starých
rodičov od vedľa bolo 12 - 13. Manželia Anna a Jozef Hruškóci nikdy
nedali najavo, že by im večerní až
noční diváci liezli na nervy. Boli to
ľudskí ľudia, dovolili kochanovským
deťom mať dnes spomienky na prvý
televízor - s dečkou pod ním, s porcelánovými jeleňmi, psami, vesmírnou
raketou na dečke na ňom. Krasokorčuľovanie končilo niekedy až v noci.
Vtedy sa dievčatá navzájom odprevádzali na pol cesty, odtiaľ sa rozbehli
domov, a keď od bráničky každá do
noci zakričala „už“, znamenalo to, že
už všetky bezpečne dobehli a môže
sa ísť spať. Prvé televízory Ametyst,
Jantár, Manes boli poruchové, mali
duchov, aj pruhy ako tkané pokrovce.
Občas bolo treba buchnúť po drevenej
skrinke a obraz naskočil. „ Ako malí
chlapci sme u nás raz pozerali soviet-

sky bojový film. Zrazu zmizol obraz,
na obrazovke sa objavili pruhy a nevedeli sme, či je to už koniec filmu či
prestávka, keď ktorýsi z nás povedal,
že tie pruhy asi budú vyznamenania
pre vojakov vo filme, ale najprv ich
ukazujú nám pri televízore. Tak sme
čumeli asi pol hodinu na tie „vyznamenania“ s chlapčenskou závisťou,
kým nezmizla porucha. Aj také boli
televízne začiatky, “ smeje sa Janko
Tomáš, mladší brat majiteľa prvého
kochanovského čiernobieleho televízora. Obraz sa dal chytiť aj na vidly
alebo plechovú rajbačku vyloženú na
skrini. Niekedy obraz trucoval a celá
rodina behala s anténou po dome alebo ju rôzne nastavoval niekto na streche, kým zdola ďalší dvaja vykrikovali, či naskočil obraz. Prvé televízne
vysielania boli veľkou zberateľskou
inšpiráciou. Ako huby po daždi sa
množili zberatelia krasokorčuliarov,
hokejistov, hercov, spevákov, zháňali
sa časopisy, noviny, strihalo sa, lepilo,
vymieňalo, závidelo. Naj zbierku krasokorčuliarov mala Hanka Jacková.
Škoda, že už dnes zbierky niet, ľutuje
Hanka. Našťastie, spomienky na krásny čas v Kochanovciach sa nestratili.
(mm), snímka: (archív autora)

V kultúrnom dome sprístupnili výstavu sochára Františka Patočku

V minigalérii kultúrneho domu sa uskutočnila spomienková výstava na
sečovského rodáka – akademického sochára Františka Patočku pod názvom František Patočka (1927 – 2002) – život a dielo. Bola sprievodným
podujatím Sečovského jarmoku.
Konala sa pri príležitosti nedožitého 85. výročia a 10. výročia od jeho
smrti. Pripravilo ju Mesto Sečovce.
Expozíciu tvoria fotografie z rodinného
albumu a trinásť plastík zo súkromnej
zbierky OZ Sečovčan. Jej súčasťou je
aj Patočkova busta. Vytvoril ju sochárov žiak Ľubomír Purdeš. Výstavu do
života uviedla prednostka Mestského
úradu Tatiana Raničová. List od Ľubice
Patočkovej, jeho dcéry, prečítala vedúca odboru kultúry, školstva, mládeže a
športu Ingrid Lukáčová. Život a dielo
prítomným priblížil moderátor Milan
Palfi. Atmosféru na vernisáži umocnili
mladí hudobníci zo Základnej umeleckej školy na Ul. Dargovských hrdinov.
„Je to tu nádherné,“ hovorí Lucia
Balická, vedúca výtvarného odboru na

tunajšej ZUŠ-ke, ktorá sa na vernisáži
zúčastnila so svojimi žiakmi. „Viacerí
z nich ešte také niečo nevideli. Veľká
vďaka patrí organizátorom.“
Išlo o druhú výstavu Patočkových
diel. Prvá sa uskutočnila pred piatimi
rokmi v spoločenskej sále Spojenej
školy z iniciatívy Občianskeho združenia Sečovčan. Spoluorganizátorom
bola aj Spojená škola v Sečovciach a
Šarišská galéria v Prešove.
Originálne diela sečovského rodáka F. Patočku sa na verejnosti objavili po piatich rokoch. Pretože Sečovce nemajú galériu, kde by sa ocitli
pod zámkom, na svojich miestach boli
len v deň vernisáže. Výstava, ktorá je
zložená z fotografií, je pre verejnosť
otvorená do konca januára 2013.

Nedávno sa predstavil druhou
zbierkou krátkych poetických útvarov a minipoviedok bývalý dlhoročný
redaktor Jozef Madár. Svojou prácou
vybočuje z rámca rutinnej praxe novinára a dáva nám nahliadnuť do šírok svojho nevšedného talentu. Jeho
ťažiskom je prekvapujúco až šokujúco pointovať svoje postrehy spojené
s kauzalitou každodenného diania.
Nejedná sa o samoúčelné banálnosti,
ostrie jeho záberu trafia neduhy trúchlivej melodramatickej slovenskej re-

ality. Osobitnú zmienku si zasluhuje
dôverná znalosť športového prostredia, zmysel pre detail a parodovanie
častých záporných javov. Taktiež
otvorený pohľad na zneužívanie podporných látok v tréningu športovcov.
Nemožno nespomenúť svojský zmysel pre originálny humor často ironizujúci obdobie prostredného veku
mužov. Rýchlo si všimneme, že príznačnou vlastnosťou jeho tvorby je
vyvinutý zmysel pre pôsobivú skratku
s univerzálne platným obsahom. Dá

Atmosféru na vernisáži umocnili mladí hudobníci zo Základnej umeleckej školy na Ul. Dargovských hrdinov.
Svojmu rodisku vzdal hold postavou
ženy, ktorá kedysi stála v parku za rím-

skokatolíckym kostolom.
(mj), snímka: (autor)

Majstrovstvo býva v prekvapujúcich záveroch
sa súhlasiť s názorom popredného
slovenského básnika Mikuláša Kasardu, že J. Madár nezaostáva kvalitou
za slovenskými tvorcami epigramatických foriem, že dôstojným spôsobom
reprezentuje umeleckú a myšlienkovú

úroveň východoslovenských literátov.
Nazdávame sa, že žiadny priaznivec
dobrej literatúry nebude po prečítaní
druhej Madárovej zbierky Všetko na
50 slov sklamaný.
Ernest Sirochman

Drobná inzercia

Predám funkčnú chladničku Samsung 150 l za 30 €. Tel: 678 40 28,
mobil: 0915 328 687
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V Obradnej sieni Mestského úradu vyhodnotili XX. ročník súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe RUŽE MOJEJ DUŠE

Na besede s Milanom Gondom o umení, pravde, slobode...

V Obradnej sieni Mestského úradu vyhodnotili XX. ročník súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe RUŽE MOJEJ
DUŠE. Tradične sa konala beseda s jedným z porotcov - s prozaikom, pracovníkom Slovenského literárneho ústavu
a vydavateľstva Matice slovenskej v Martine Milanom Gondom.
Besedu viedla poetka, zakladateľka súťaže, vedúca odboru školstva,
mládeže, kultúry a športu na MsÚ v
Sečovciach a vedúca poroty v jednej
osobe Ingrid Lukáčová. Súťažné práce hodnotili: Miroslav Bielik - poet,
prozaik, riaditeľ Slovenského literárneho ústavu MS, spomínaný M.
Gonda, Ernest Sirochman, pedagóg,
zostavovateľ biografických profilov
významných osobností. Podľa slov
Ingrid Lukáčovej, súťaž vznikla pred
dvadsiatimi rokmi v terajšej Spojenej
škole v Sečovciach.
„Každoročne pripomína udalosti
17. novembra 1989,“ informovala prítomných. ,,Umenie je krásne a vznešené. Možno i z vás niekto túži byť
básnikom, hudobným skladateľom,
sochárom alebo výtvarníkom... Každý
svojim spôsobom hľadá pravdu, tvorí
krásu a túži po slobode. Spomínam
slobodu, pretože touto súťažou, tým,
že môžeme slobodne písať, si pripo-

Knižné odmeny zabezpečil dom Matice slovenskej v Michalovciach z vydavateľstva Matice slovenskej.
míname ,,Nežnú revolúciu“, ktorou
sme získali aj slobodu slova či prejavu... Bránami súťaže počas 20-tich
rokov prešlo zhruba 2000 začínajúcich autorov. V súťaži sa vystriedalo

viac ako 60 porotcov. Besied sa zúčastnilo dvadsať významných osobností - spisovateľov, jazykovedcov či
literárnych teoretikov.“
Ingrid Lukáčová charakterizuje sú-

ťaž pozitívne: „... motivuje mládež,
ale aj dospelých začínajúcich autorov
zamýšľať sa nad zmyslom ľudských
hodnôt, všímať si neobvyklé javy.
Cibrí ich v štylistike a gramatike, v
uplatňovaní jazykových umeleckých
prostriedkov, ktorými môžu slobodne
vyjadriť vlastný názor, esteticky stvárniť svoje videnie, prežívanie a cítenie,
pričom môžu využiť svoju fantáziu...
Niektorí sa umelecky vyjadrujú celkom dobre, iní sa o to pokúšajú. Sú už
takí, ktorých práce som čítala v literárnych periodikách, jeden víťaz a jeden účastník súťaže vydal svoju prvú
knihu a verím, že svoj talent objavia
aj ďalší.“
Začínajúci autori, ktorí sa umiestnili
na 1. miestach: I. kat. poézia - Slavomír Seman, próza - Slávka Lehončáková (obaja ZŠ Obchodná, Sečovce),
II. kat. poézia - Simona Ferjová (
ZŠ Komenského, Trebišov), próza
- Alžbeta Šantová (Gymnázium Komenského, Trebišov), III. kat. poézia
- Michal Huľva (Gymnázium Komenského, Trebišov).
Zaznamenal: (mj), snímka: (autor)

Výstava Zahraničná Matica slovenská prilákala do knižnice aj študentov
V prvej polovici novembra v mestskej knižnici sprístupnili výstavu Zahraničná Matica slovenská (ZMS). Na slávnosti sa zúčastnili: riaditeľka Domu Matice slovenskej v Michalovciach Mária Kušnírová, vedúca odboru kultúry,
školstva, mládeže a športu na MsÚ Ingrid Lukáčová a Kamila Chilová, predsedníčka miestnej organizácie Matice
slovenskej v Sečovciach. Ich slová pozorne počúvali žiaci tunajšieho gymnázia, ktorí sem prišli s učiteľom Marekom
Marjovom.
Na výstave sa o.i. zoznámili s odkazom zakladateľa a prvého predsedu ZMS Jozefa Cígera Hronského.
Dozvedeli sa napríklad aj to, že ZMS
vznikla 30. augusta 1959 v Argentíne.
Jej druhým predsedom bol Stanislav
Mečiar, tretím Mons. František Ján
Fuga, rodák z Vinného, ktorý je autorom návrhu štátnej vlajky (rozdiel
je len v umiestnení štátneho znaku

- pozn. red.). Za tento návrh v roku
1984 získal certifikát londýnskeho
kolégia York Herald of Arms. V ZŠ
vo Vinnom má Pamätnú izbu.
Podľa slov rečníkov, cieľom ZMS
je uchovávať a rozširovať slovenskú
históriu, literatúru najmä vydavateľskou činnosťou, pestovať slovenskú
kultúru organizovaním kultúrnych
podujatí, zakladaním spolkov, ústa-

Lákadlom vianočný tovar

vov a pod. ZMS hľadá a nadväzuje
kontakty s inými slovenskými spolkami v zahraničí (Slovenská liga v

Amerike, Svetový kongres Slovákov
- na jeho čele dlho stál Štefan Roman,
rodák z neďalekého Ruskova). Pri
zrode ZMS bol aj Gorazd Zvonický,
vlastným menom Andrej Šándor, rodák z Močarian.
Zaznamenal: (mj),
snímka: autor

Zbierka šatstva a potrieb do domácností

Občianske združenie LÚČ Sečovce v spolupráci s terénnymi pracovníkmi
rozšírilo zbierku šatstva o zimné oblečenie pre deti a dospelých a o potreby
do domácnosti (vankúše, paplóny, posteľnú bielizeň, deky, záclony a pod.).
Vážení občania! Veci, ktoré nepotrebujete, pomôžu sociálne slabým rodinám.
Môžete ich doniesť v pracovné dni od 7.30 do 14.30 hod. do budovy Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny v Sečovciach na prízemie - vchod zboku - oproti
poliklinike. Zbierka šatstva potrvá do 31. decembra.
(oz)

Bedmintonisti druhí

V prvej polovici novembra sa v Trebišove konalo okresné kolo v bedmintone dvojíc žiakov a žiačok stredných škôl. Spojenú školu reprezentovali dvojice:
Ivana Kužmová a Marianna Bérešová, Matúš Lengyel a Patrik Maheľ. Ako informoval učiteľ telesnej výchovy Mikuláš Sidor, obe páry si najprv zmerali sily
so svojimi súpermi vo štvorhre, potom aj v dvoch dvojhrách. V celkovom hodnotení skončili na druhých priečkach.
(mj)

Spoločenská kronika
Lákadlom nedávneho Sečovského jarmoku boli stánky s vianočným tovarom. Pretože 23. novembra vládlo teplé počasie, trhovníci na ňom ponúkali
aj ovocné stromčeky. Nechýbal stánok s perníkovými srdiečkami. Milovníci
sladkých jedál si mohli zakúpiť rôzne cukrárske výrobky. Počas jarmoku všade rozvoniavali kulinárske špeciality a medovina. O dobrú náladu sa postarala
Mestská hasičská dychová hudba a v programe Špivanočki účinkovali mladí
interpreti z DFS Pavička.
Text a snímka: (mj)

Blahoželali sme
mladomanželom
Ladislav André a Diana Prokopovičová, Ondrej Popaďák a Mgr. Dominika Sedrovičová, Andrej Ščepán a
Mgr. Ľudmila Pěničková, Ján Šiňanský a Etela Pandulová
Narodené deti
Damián Tokár, Viviána Tomkovičová, Michaela Peterová, Eleonóra

Chromá, Tímea Bažaliková, Michaela Zužová, Margaréta Baloghová, Jozef Kariško, Róbert Peha, Radoslav
Serbin
Navždy nás opustili
Andrej Makuch (1918), Jozef Fulajtár (1926), Ing. František Kus (
1932), Vojtech Jevoš (1942), Mikuláš
Ungvarský (1955), Mária Hurčíková
(1942)
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Najlepším strelcom družstva Samuel Loffay s 28 gólmi
Slovenský zväz hádzanej v spolupráci s krajskými zväzom hádzanej
v Košiciach zrealizoval pre žiakov
1. stupňa z Košického kraja podujatie pod názvom „Festival v minihádzanej v Auparku“. Zúčastnilo
sa na ňom 8 desaťčlenných družstiev, ktoré bojovali v dvoch skupinách.

Družstvo žiakov zo ZŠ Komenského
v Sečovciach hralo v zložení: Samuel
Loffay, Adam Marunič, Samuel Kaňuch, Matúš Korpesio, Marián Bakši,
Katarína Krupšová, Kamila Rožoková, Oliver Bašta, Simona Bakšiová
a Laura Parasková. Po vynikajúcich
výkonoch v skupine, v zápase o tretie
miesto, sa Sečovčanom podarilo poraziť ZŠ Mládežnícka zo Šace o gól,
čím v konečnom poradí získali pekné
3. miesto. Najlepším strelcom druž-

stva bol Samuel Loffay s 28 gólmi.
Mladí hádzanári sa počas prestávky
mali možnosť stretnúť aj so slovenskými reprezentantmi: Teréziou Sollosiovou, Patríciou Wollingerovou,
Oliverom Rabekom a Radoslavom

V sobotu 10. novembra sa na ihrisku Základnej školy na Komenského ulici
v Sečovciach uskutočnil hokejbalový turnaj Fany Sport cup. Domáci hráči
hrajúci v mužstve Red Wings Sečovce skončili na tretej priečke. Hrali v zložení: Radoslav Solár, Slavomír Kramer, Ľubomír Jakuboc, Maroš Hojdan,
Vladimír Novák, Patrik Kolesár, Martin Fedor, Róbert Škovran, Milan Palfi,
Juraj Pokrivňák, Patrik Sopata, Marek Oravec a Jakub Bučko.
Celkovým víťazom sa stal HbK Senators Trebišov. Na druhom mieste
skončil Dorast Michalovce, na štvrtom Podhorany. Rozhodoval Matúš Lengel. Chutný guľáš uvarila Darina Bánociová. Akciu pripravila základná organizácia SZTŠ Slovtransgaz.
Text a snímka: (mj)

Antlom, ktorí sa zúčastnili na autogramiáde. Mohli si zmerať rýchlosť

svojej strely, zastrieľať do brány s
maketou reprezentačného brankára
Richarda Štochla i zapojiť sa do súťaže o najkrajšie vymaľovanie hádzanárskej lopty. Odmenou za účasť
na tomto vydarenom podujatí boli
diplomy, sladkosti, tričká, lopta, pohár a, samozrejme, nezabudnuteľné
zážitky. Poďakovanie patrí rodičom,
ktorí ochotne zabezpečili dopravu detí
a prišli ich podporiť. Vedúcimi družstva boli Mgr. Mariannna Vatrálová
a PaedDr. Marta Danková, ktoré s
deťmi pracovali aj v celoslovenskom
projekte „Školský festival v Minihádzanej“.
(vs), snímka: (archív školy)

Krajské majstrovstvá mladších žiakov v hádzanej pokračovali ďalším kolom jesennej časti. Hráči Hádzanárskeho klubu Sečovce si v športovej hale
v Sečovciach zmerali sily s Tatranom Prešov. V dvojzápase s „áčkom“ aj s
„béčkom“ zaznamenali historickú výhru, ale aj prehru. V súťaži doposiaľ
trinásťkrát zvíťazili, raz remizovali a tri razy prehrali. V tabuľke im patrí
druhá priečka. V hornom rade zľava: Jakub Kozák, Viliam Hrban, Mário
Tomko, Ján Doboš, Andrej Polča, Jakub Marcinko, Zuzka Miklošová a tréner Dárius Rusnák. V dolnom rade: Adrián Tomáš, Ján Lukáč, Martin Polča, brankári: Adam Antolik a Kristián Balog, Markus Šimko.
Realizačný tým pozýva na tréningy ďalších záujemcov o tento pekný kolektívny šport. Konajú sa každý utorok, štvrtok a piatok od 16.00 hod. v telocvični ZŠ na Obchodnej ulici.
Snímka: (hk)

Po jeseni majú najlepší útok v súťaži, rovnako i najlepšieho strelca - Patrika Sopatu
Štvrtoligoví dorastenci Slavoja Sečovce majú po jeseni najlepší útok v
súťaži - 48 gólov, rovnako i najlepšieho strelca - Patrika Sopatu s 29
gólmi. Slabinou je obrana s 3-gólovým priemerom na stretnutie. Celkove im patrí 7. priečka zo 14 tímov.
Jesenný peletón vedie Z. Teplica
pred Topoľanmi, tabuľku uzatvárajú Čičarovce a Plechotice.
V kádri je 16 hráčov, z toho 5 žiakov:
D. Domanič, R. Škovran, D. Kudrec,
Paperdák, ktorí si v kolektíve našli
svoje miesto. Za áčko prípadne štartujú: P. Sopata, Š. Pristáš, M. Mihók a R.
Gavla. Ako referuje Ján Serbín, tréner
kvalifikácie Euro B, marí im plány nízka účasť hráčov (školákov) na tréningoch, čo následne ovplyvňuje výkony
mužstva. Tréningy bývajú 3 krát týždenne, neraz s 5-6 chlapcami. Morálka

je na dobrej úrovni, mužstvu chýba
ale rutina. Najlepší výsledok (4:7) dosiahli v Parchovanoch, najhorší doma
so Z. Teplicou (0:2), keď nastúpili s 8
hráčmi, ostatní nemali v poriadku re-

gistračky. Na svojich postoch vynikli:
Matúš Vartáš, brankár, záložník Michal
Mihók a útočník Patrik Sopata. Zimnú
prípravu začínajú 16. januára v telocvični ZŠ na Obchodnej ulici vedno s

áčkom raz týždenne, problematickou
sa javí 17 € za jej prenájom. Zároveň
zohrajú asi 5 prípravných zápasov zo
súpermi z blízkeho okolia. V areáli štadióna nateraz netečie teplá voda ani nefungujú sprchy, rekonštruujú sa šatne a
prebiehajú ďalšie opravy.
Po odstúpení J. Halapina novým
manažérom Slavoja je Šimon Sabol,
ktorého v doraste viedol práve protagonista nášho článku. Ten verí, že podmienky mládeže pre šport sa postupne
zlepšia. V závere nášho rozhovoru sa
poďakoval všetkým dorastencom za
reprezentáciu, najmä tým, ktorí neabsentujú na tréningoch. Len vtedy môžeme očakávať, že dobré meno sečovského futbalu sa nebude spomínať iba
v súvislosti s bývalými generáciami.
Trénerovým prianím je obsadiť po jari
aspoň 4. miesto. (jom), snímka:(mj)
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